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Terugkijken en vooruitzien
Zo aan het eind van het jaar is het goed om even een moment achterom te kijken. In
deze nieuwsbrief kijken we terug op 2014 en kijken we vast vooruit naar wat er in 2015
allemaal gaat veranderen.

Een mooi 2015!
Terugkijken
Zo aan het einde van het jaar is het goed om
even een moment achterom te kijken.
We mochten mooie projecten uitvoeren, zoals
het nieuwe kantoor van Van Soest Accountants
(zie achterzijde van deze nieuwsbrief). Ook
hebben we er nieuwe klanten bij gekregen die
hun vertrouwen in ons uitspraken. Zelfs in deze
tijd waarin de economie maar langzaam weer op
gang komt, is de omzet weer iets gestegen ten
opzichte van vorig jaar.
Ook het team van werknemers werd dit jaar
weer uitgebreid met een aantal nieuwe gezichten. Alle reden dus om met een dankbaar gevoel
terug te kijken op het afgelopen jaar.
Klantvertrouwen
Het doet ons goed dat onze klanten ons vertrouwen. Soms oriënteert een klant zich niet eens
verder, maar ontvangen wij direct de opdracht –
en dat terwijl de prijzen meer dan ooit onder
druk staan. Men weet dat Van der Laan Koeltechniek garant staat voor kwalitatief goede,
nieuwe, energiezuinige én stille koelinstallaties.
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Ook in het nieuwe jaar staan wij weer voor u klaar!

In deze nieuwsbrief:
Terugkijken en vooruitzien
 Een mooi 2015!
 Wat verandert er voor u in 2015?
 Tevreden klant: Van Soest Accountants
Service 24/7
Klanten weten ons niet alleen te vinden vanwege de geleverde
kwaliteit, maar ook vanwege onze service. Want Van der Laan
Koeltechniek = service. We staan altijd voor u klaar, zelfs middenin
de nacht. Soms is een probleem telefonisch op te lossen, zo niet,
dan komen we gewoon bij u langs.
Vooruitzien
We kijken vol verwachting uit naar 2015. Er worden steeds meer
nieuwe en milieuvriendelijkere koudemiddelen en koelinstallaties
op de markt gebracht. Wij blijven deze ontwikkelingen voor u volgen en houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.
Let op: onderhoud van uw installatie blijft belangrijk! Zonder onderhoud kost uw installatie meer energie en de vervuiling van het
binnendeel is ongezond voor uw medewerkers én product.
We kijken er naar uit om met de reeds binnengehaalde opdrachten aan het werk te gaan.
Wij wensen u een gezond en succesvol 2015 toe!
André van der Laan, directeur
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Veranderingen 2015
Verbod op R22
Indien er sprake is van koudemiddellekkage aan
een installatie met R22, heeft u twee opties:
1. De installatie kan gevuld worden met een
vervangend koudemiddel als R407. Dit
brengt echter het risico met zich mee dat de
pakkingen gaan lekken omdat de koelinstallatie lange tijd op R22 heeft gewerkt.
2. Vraag tijdig een nieuwe koelinstallatie bij
ons aan, zodat u de problemen vóór bent.
In veel gevallen is de installatie aan vernieuwing
toe. Nieuwe installaties zijn 15-20% energiezuiniger en veel stiller. Het geluidsniveau is 28-40
dB in plaats van 65dB.
Digitale werkbon
Per 1 januari 2015 gaan wij over op de digitale
werkbon. Onze monteur vraagt u te controleren
en te ondertekenen. Daarna krijgt u de werkbon
per mail toegestuurd. Wij adviseren u om de
werkbonnen uit te printen en in uw logboek te
bewaren.
EPBD-inspectie
Per 1 januari 2015 bent u verplicht om eens per
vijf jaar een EPBD uit te laten voeren aan uw airconditioningsinstallaties met een totaal koelvermogen van 12 kW of meer. De verantwoordelijkheid voor deze keuring ligt bij u als eigenaar van
de installatie. Onze monteurs zijn opgeleid om
deze keuring voor u uit te voeren.

In de volgende nieuwsbrief:






Ontwikkeling nieuwe koudemiddelen
Onderhoud(tips) voor de zomer
Digitale werkbon
Een tevreden klant

Begin september nam Van Soest Accountants het nieuwe kantoor in gebruik.

Tevreden klant
Van Soest Accountants in Lexmond
In de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2013 brandde het kantoor van
Van Soest Accountants volledig af. Na een tijdelijk onderkomen nam
het accountantskantoor begin september 2014 hun nieuwe kantoor
aan de Nieuwe Rijksweg 66 in Lexmond in gebruik. In opdracht van
de heer Bassa is het mooie pand gebouwd door aannemer Van
Wiggen Bouw BV. Van der Laan mocht het warmtepomp Daikin VRV
IV heat recovery-systeem leveren. Dit systeem draagt zorg voor het
koelen en verwarmen van het kantoorpand en is zeer energiezuinig.
Een gasaansluiting is in principe niet meer nodig. Daarnaast zijn de
warmte en koude van de kantoren onderling uit te wisselen, net
waar het nodig is. De installatie is volledig uitgevoerd met de Daikin
Intelligent Touch Controller voor het volledig op afstand monitoren,
bewaken en besturen van de installatie. Met dit Daikin VRV IV heatrecovery-systeem kan Van Soest Accountants een energiebesparing
van 40-50% tegemoet zien ten opzichte van een standaard cvinstallatie.
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Uitgebreide informatie over de verplichte aircokeuring (EPBD) en de uitfasering van R22 vindt u op onze website. Kijk op
www.vanderlaankoeltechniek.nl, download de folder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en lees welke consequenties
deze regelgeving voor u heeft.

