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Erkende installateur
Stroom, water en gas. Als vanzelfspre-
kend komt het woningen en bedrijven 
binnen. De aanleg ervan vereist gedegen 
vakkennis. Want juist met deze voorzie-
ningen kan het één en ander misgaan. 
Vaak met ver strekkende gevolgen. Aan 
veiligheid en kwaliteit mag dan ook niets 
ontbreken. Aangesloten bij Sterkin staat 
Vima garant voor vakmanschap. Deze 
overkoepelende brancheorganisatie se-
lecteert hoogwaardige kwaliteitsproduc-
ten voor de betrokken bedrijven. Boven-

dien voert zij controles uit en stelt zij eisen 
aan gereedschappen en aan het oplei-
dingsniveau van de medewerkers. De 
klant profiteert. Met een Sterkin installa-
teur over de vloer kan hij of zij vertrouwen 
op deugdelijk installatiewerk. Zowel wat 
betreft nieuwe aanleg als bij vervanging.

Visitekaartje
In zijn beginfase krijgt Vima via enkele be-
kende bouwondernemers interessante 
projecten - vrije sector woningen - toebe-
deeld. “Zowel in de regio als in het midden 

van ons land. De opdrachten uit die rich-
ting bleven vervolgens binnen komen.” 
Op de zakelijke markt is Vima actief in 
bedrijfshallen, appartementencomplexen 
en zorginstellingen. “Naast het gangbare 
installatiewerk kun je denken aan de aan-
leg van datanetwerken, krachtinstallaties 
of het aansluiten van machines.” Met het 
complete installatiewerk voor het nieuwe 
pand van AutoService Stepelo geeft Vima 
onmiskenbaar haar visitekaartje af in de 
eigen vestigingsplaats.

Totaalinstallatie  
Nieuwbouwwoningen moeten voldoen 
aan de door de overheid vastgestelde 
energieprestatienorm. “Deze norm wordt 
voortdurend aangescherpt, waardoor 
installatiewerk steeds complexer wordt. 
We moeten met z’n allen alsmaar crea-
tiever worden om aan de EPN te kunnen 
voldoen.” Van belang is om bij de tijd te 
blijven via vakopleidingen of aanvullende 
cursussen van fabrikanten. Aan des-

kundigheid en ervaring ontbreekt het bij 
Vima zeker niet. “Het is een groot voor-
deel dat we totaalinstallateur zijn. Alle 
werkzaamheden op gebied van water- , 
gas- en stroomvoorziening worden door 
ons zelf gedaan. Voor de klant dus één 
aanspreekpunt. Dat houdt het overzich-
telijk. We willen in alle onderdelen goed 
zijn.” Omdat Vima een platte organisatie 
is, staat de klant direct in contact met één 
van de twee eigenaren. Twee jaar garantie 
is standaard. “Maar daar gaan we soe-
pel mee om. Niet te moeilijk doen als de 
garantie nét is verlopen wanneer er een 
probleem ontstaat. Overigens hebben we 
een 24-uurs servicedienst.”

Installatiewerk op maat
Het technische verhaal is voor Vincent 
van het Reve en Maarten Leuverink ge-
sneden koek. De klant is echter veelal 
leek. “Dan kan het soms lastig zijn om iets 
uit te leggen”, bekent het duo. “Steeds 
vaker merken we dat mensen zich al heb-

Alles  
onder controle

Betrouwbaarheid van een wereldstandaard

Domovea is de visualiseringsoplossing van Hager, waarmee op eenvoudige
en betaalbare wijze een KNX-woning- of gebouwautomatiseringssysteem inzichtelijk wordt
gemaakt. Gebruiksvriendelijk voor installateur door programmeringsmogelijkheden in de
KNX Easy én System mode. Ook voor de eindgebruiker is de interface met herkenbare
Windows-elementen gemakkelijk te bedienen. 
Hager biedt trainingen en support van het Domoticapartnernetwerk. Domovea werkt, zoals
alle huis- en gebouwautomatisering van Hager, volgens de betrouwbare KNX-standaard. 

www.hager.nl

domovea
visualisering
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Informeer bij ons naar de betrouwbaarheid van de Bosch HR-ketels.

Bosch HR-ketels zijn net zo betrouwbaar als alle andere producten 
van Bosch. Daarom geven wij vanwege ons 10-jarig jubileum tijdelijk 
10 jaar gratis extra garantie op alle Bosch HR-ketels. 
De actieperiode loopt van 15 mei tot en met 30 juni 2011.

Vanwege ons 10 jarig jubileum tijdelijk

10 jaar gratis garantie 
op de betrouwbaarste

VIMA Installaties 
Textielstraat 17, 7483 PC  Haaksbergen
www.vima-installaties.nl

SANITAIR - TEGELS - VERWARMING - STAAL 

Bezoek onze 1200 m2 grote showroom

• Höltersweg 81 • Hengelo OV • 074 250 54 32

Textielstraat 17  Haaksbergen
tel. (053) 4354091

info@vima-installaties.nl

www.vima-installaties.nl

• Verwarming

• Luchtbehandeling

• Sanitair

• Loodgieterswerk

• Elektrische installaties

• Beveiliging

• Warmtepomp installaties

ben verdiept in duurzame energieoplos-
singen. Over het algemeen is men best 
bereid tot energiebesparing en het terug-
dringen van de CO2 uitstoot. Vaak heb-
ben klanten zelf al ideeën en komen met 
allerlei vragen. Ze hebben bijvoorbeeld 
gehoord over een warmte-terugwininstal-
latie en willen weten of dat iets voor hen 
is. Daar spelen we uiteraard op in.” Sa-
men met de klant bepalen de experts van 
Vima hoe het totale installatiewerk eruit 
gaat zien. “Daaruit volgt een advies dat is 
afgestemd op de bewoners van een huis. 
Maatwerk dus.” 

Aardwarmte
Vima volgt de nieuwste ontwikkelingen 
op gebied van duurzame energie op de 
voet. “Met warmtepompen hebben we 
inmiddels wel aantoonbare ervaring”, 
zegt Vincent van het Reve met gepaste 
trots. Maarten Leuverink: “We werken 
al jaren samen met een gecertificeerde 
grondboorder die 25 jaar garantie geeft 

op de bron.” Vima prefereert een geslo-
ten bronsysteem. “De bodemcollectoren 
zijn met elkaar verbonden; vormen als 
het ware een lus. Hierbinnen circuleert 
doorlopend een milieuvriendelijk meng-
sel van water en een soort antivries. 
Een onderhoudsvrij systeem dat de 
aarde niet belast.” Je huis verwarmen 
en koelen door gebruik te maken van 
aardwarmte. Hoe energiezuinig wil je het 
hebben? Een warmtepomp zorgt voor 
een constant klimaat in de woning. En 
dus voor een behaaglijk gevoel.

HRe
Nog een nieuwtje. HR techniek heeft zijn 
bovengrens bereikt wat rendement be-
treft. Diens opvolger, de HRe-ketel, komt 
eraan. Het is een cv ketel die warmte en 
warm water levert en daarnaast ook elek-
triciteit opwekt via de ingebouwde Ster-
ling motor. “Eén leverancier heeft hem nu 
op de markt gebracht, de rest is bezig. 
De HRe -ketel moet echt nog worden 

doorontwikkeld voordat grootschalige 
toepassing mogelijk is. De ketel is groot 
en behoorlijk zwaar. Bovendien loopt de 
motor niet geruisloos. Je kunt hem dus 
niet overal plaatsen. Met een HRe ketel 

Vima Installaties BV viert haar tienjarig bestaan

Tien jaar geleden zijn Vincent van het Reve en Maarten Leuverink gezamenlijk 

van start gegaan. Onder de naam Vima Installaties krijgt Haaksbergen er een 

vakkundige totaalinstallateur bij. Aanvankelijk beperkt het bedrijf zich tot de 

aanleg van elektra. Al gauw breidt zich dat uit. Vima heeft alle vakdisciplines 

onder één dak. “Binnen enkele maanden hebben we mensen in dienst geno-

men om ook loodgieterswerk en verwarming in eigen beheer aan te kunnen 

bieden. De klant vroeg erom; het is een goede stap geweest.”

kun je een bestaande woning een stuk 
energiezuiniger krijgen. Het is een prima 
optie voor de vervangingsmarkt.” 

Meer informatie: www.vima-installaties.nl 

Het teamvan VIMA installaties staat voor u klaar


