
VAN BARNEVELD HELPT UW WONING VEILIGER TE MAKEN

VEILIGER MAKEN, IS DAT NODIG?  
Jazeker, in de afgelopen tientallen jaren hebben wij als erkend elektrotechnisch installateur vele 
installaties beoordeeld, hersteld, onderhouden, geïnspecteerd en daardoor veiliger gemaakt.
Een woningbrand ontstaat vaak in de meterkast. In oudere woningen zijn vaak te weinig groepen 
aanwezig om te voorzien in het huidige stroomgebruik. Uw groepenkast moet u immers beveiligen 
tegen kortsluiting en overbelasting met in het ergste geval brand. Met name voor keukenapparatuur 
zijn aparte groepen nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: ovens, elektrische kookplaten, quookers, 
vaatwassers en eventuele andere grootverbruikers zoals o.a. wasdrogers, autolaadpaal en airco.

IN SAMENWERKING MET KOPERSBELANGEN BIEDEN WIJ U EEN MOOIE ACTIE. 

WAT HOUDT DEZE ACTIE IN?
Van Barneveld biedt de huidige en nieuwe contribuanten van Kopersbelangen op vertoon van de geldige 
Kopersbelangenpas een kosteloze opname t.w.v. € 80,00 van de elektrische installatie. Als uit de opname 
blijkt dat de groepenkast of andere installatiedelen niet in orde c.q. gevaarlijk zijn wordt er een advies of 
desgewenst een off erte uitgebracht. Als uit de off erte een opdracht tot vervanging van de groepenkast 
voortvloeit ontvangen contribuanten van Kopersbelangen gratis twee rookmelders, die door Van Barneveld 
worden gemonteerd.

Met het voorgaande wil Van Barneveld u helpen uw woning veiliger te maken. Ook staan wij voor u klaar 
als u plannen heeft voor zonnepanelen, een autolaadpaal, verbouwing en vernieuwing van uw keuken.
Als erkend elektrotechnisch installatiebedrijf hebben wij de volgende expertise voor woningen in huis:
•  Het inspecteren van de elektrische installatie
•  Het oplossen van storingen
•  Het vervangen van uw groepenkast (in combinatie met zonnepanelen is de BTW aftrekbaar)
•  Het uitvoeren van aanpassingen bij verzwaring bijvoorbeeld na aanschaf van een autolaadpaal 
 of bij zonnepanelen
•  Het aanbrengen van een inbraakinstallatie
•  Advies op elk ander elektrotechnisch vraagstuk

Van Barneveld is een erkend bedrijf en onze monteurs hebben gekwalifi ceerde opleidingen, waardoor 
ze in korte tijd uw elektrotechnische installatie kunnen beoordelen en u kunnen adviseren.

NEEMT U GERUST CONTACT MET ONS OP OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN.
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