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Altijd klaarstaan voor klanten, constant innoveren en kwaliteit voorop stellen. 
Dankzij deze eigenschappen rijden de bussen van Installatiebedrijf Verhees al 
25 jaar door de straten van Chaam en omstreken. 

AL 25 JAAR DE INSTALLATEUR 
van Chaam en omstreken

Elke dag vraagt Wido Verhees 

zichzelf af hoe de techniek achter 

zijn service verbeterd kan wor-

den. Zijn bedrijf installeert onder 

meer PV-collectoren, sanitaire 

voorzieningen, dakgootsystemen, 

verwarming- en klimaatbeheer-

singsystemen. Tevens voert het 

personeel onderhoud en loodgie-

terswerk uit. “Je kunt in deze sector 

alleen overeind blijven als je blijft 

innoveren. Ideeën haal ik uit vaklite-

ratuur over nieuwe ontwikkelingen, 

maar ik leer vooral door zelf dingen 

uit te proberen.”

100% aanbeveling
De klanten waarderen zijn ser-

vice. Het installatiebedrijf bezet 

op de website klantenvertellen.nl 

Ideeën haal ik 
uit vakliteratuur 
over nieuwe 
ontwikkelingen, 
maar ik leer vooral 
door zelf dingen 
uit te proberen.”
Wido Verhees

“
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OVER INSTALLATIEBEDRIJF
VERHEES BV

WEK UW EIGEN ENERGIE OP 
MET ZONNEPANELEN

INSTALLATIE NIEUW
WOONHUIS IN CHAAM

VOOR DEZE PROJECTEN
DOE JE HET

3 15

115 8

“Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze open dagen 3 of 4 juli !”

ACTIES25
Jaar

klanten
vertellen.nl

8,4

OPENDAGEN 3 EN 4 JULI

de tweede positie op de ranglijst 

van best beoordeelde installatie-

bedrijven van Brabant. “We scoren 

een 8,4 op basis van zo’n 350 online 

reviews en van deze klanten beveelt 

100 procent ons aan,” vertelt Wido 

trots. “Die positieve reviews zijn 

een bewijs van onze expertise en 

nazorg. We werken keihard om dit 

cijfer te handhaven.” Naast com-

plimenten wordt ook de opbou-

wende feedback van de reviews 

op waarde geschat. 

In noodgevallen altijd 
bereikbaar
De bereikbaarheid en flexibiliteit 

van zijn bedrijf worden steevast 

uitstekend beoordeeld in de re-

views. Dat heeft hij bereikt door-

dat hij naar eigen zeggen ‘altijd 

twee mannekes durft vrij te zet-

ten’, doelend op personeel zon-

der vaste agenda dat ingezet kan 

worden waar de nood het hoogst 

is. Mede dankzij deze service is bij-

na iedere klant meteen klant voor 

het leven.

LEES VERDER OP PAGINA 3 

In deze jubileumkrant leest 

u het verhaal achter het 

bedrijf van Wido en Magda 

Verhees. Ook maakt u kennis 

met bedrijven waarmee 

installatiebedrijf Verhees graag 

samenwerkt en worden de 

resultaten gepresenteerd van 

vier uitdagende opdrachten.
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Timmer- en schilderwerkzaamheden | Bouwaanvragen

Bouwbegeleiding | Energielabel voor uw woning

 

Toine Goossens | Grazenseweg 2a | 4856BB Strijbeek

Tel: 06-83539499 | abelgo2012@gmail.com | www.abelgo.nl

Florijnstraat 10     4861 BW  Chaam     T: 0161 – 49 23 28     

Elektro algemeen | Verlichting | Beveiliging | Inspectie NEN 3140
Domotica | 24 uurs Storingsdienst | Communicatie en Data

ELEKTROMICHIELSEN.NL

Aannemersbedrijf

Zandstraat 10 | 5131 AC Alphen (N.Br) | M 06 509 632 93
E info@hortimon.nl | www.hortimon.nl

Gespecialiseerd in timmerwerken | Nieuwbouw

Aanbouw | Verbouwingen | Renovatie

|  NIEUWBOUW  
|  VERBOUW  
|  METSELWERK  
|  UTILITEITSBOUW

Lange Wagenstraat 63 | Gilze | 06-53785791 | 06-53759055 

WWW.BOUWBEDRIJFKAAVANENSCHOT.NL
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OVER  INSTALLATIEBEDRIJF  VERHEES

Wido Verhees kan de wereld weer aan. Zijn installatiebedrijf zit in de lift 
na enkele moeilijke jaren waarin de crisis de sector op zijn kop zette en 
zijn lichaam tegensputterde. Toen in 2012 twee tumoren werden gecon-
stateerd, was voor het eerst in decennia het bedrijf niet langer het enige 
wat Wido’s energie opslokte. Opeens bezocht hij dokters in plaats van 
klanten, en was het zijn lichaam dat gerepareerd moest worden.

INNOVATIE 
ALS DRIJFVEER

In de zoektocht naar een behan-

deling die het best bij hem paste, 

herkende Wido een belangrijke 

overeenkomst tussen de medische 

wereld en zijn eigen bedrijf: het 

voortdurend ontwikkelen van nieu-

we technieken. Een tip over een 

experimentele behandelmethode 

zorgde er uiteindelijk voor dat zijn 

herstel in een stroomversnelling 

kwam. Hoewel de ziekte nog niet 

helemaal verslagen is, pakt de 

Chamenaar de draad weer op bij 

zijn bedrijf. “Ik kan weer doen wat ik 

leuk vind,” vertelt Wido opgelucht. 

“Ik kom bij klanten over de vloer, zet 

nieuwe projecten op en ben 

altijd beschikbaar voor mijn perso-

neel voor advies.”

Wido’s vrouw Magda verzorgt al 

vanaf de start van het bedrijf met 

haar schoonzus de administratie 

van het bedrijf. De samenwerking is 

volgens Wido een  vereiste om te 

overleven. “Je moet elkaar helpen en 

ondersteunen, anders wordt het niks.” 

Ons team
Goed personeel is schaars in deze 

sector, daarom prijst Wido zich ge-

lukkig dat hij de afgelopen jaren 

leerlingen wist 

aan te trekken met aanleg 

en de motivatie om het vak te wil-

len leren. “Ons personeel moet enorm 

allround zijn. Zij moeten niet alleen 

feeling hebben met nieuwbouw of 

seriebouw, maar met alle onderde-

len die wij aanbieden. Daarom haal 

ik jongens het liefst al op jonge leef-

tijd binnen, zodat ik ze zo kan ‘kne-

den’ dat ze alle vaardigheden ont-

wikkelen die ze nodig hebben binnen 

ons bedrijf. Het personeel bestaat op 

dit moment uit tien man. We hebben 

een vaste kern waarop we kunnen 

vertrouwen en bovendien is de sfeer 

altijd goed.”  “Dit is een mooi groepke,” 

vult Magda aan. Zijn personeelsle-

den hoeven het navigatiesysteem 

maar zelden te gebruiken. “We zit-

ten  vooral in Chaam en omstreken. 

De bussen rijden slechts 7.000 kilo-

meter per jaar, dat geeft wel aan dat 

onze klanten vooral uit de eigen regio 

komen.” 

Crisismanagement
In een kwart eeuw heeft de markt 

een flinke metamorfose ondergaan. 

De crisis heeft veel installatiebedrij-

ven de kop gekost en klanten gaan 

steeds 

vaker in zee 

met zzp’ers die bereid 

zijn een klus extreem goedkoop 

aan te nemen. Ook Wido heeft 

magere jaren gekend, maar door 

geloof te houden in de combinatie 

van bekwaam personeel, kwalita-

tief hoogwaardige producten en 

toegewijde service mag zijn bedrijf 

deze zomer het 25-jarig jubileum 

vieren.

“Architecten 
komen naar mij 
voor duurzame 

oplossingen” 

In de toekomst zal duurzaamheid 

een steeds grotere rol spelen bin-

nen het bedrijf. Hij signaleerde deze 

ontwikkeling al vroeg, waardoor 

hij zijn dienstenpakket hier steeds 

beter op kon 

afstemmen. “Die ervaring is 

een voordeel ten opzichte van be-

drijven die nu pas instappen. Sinds 

de jaren negentig heb ik enorm veel 

zonneboilers en -panelen gezet, 

daarom kan ik nu met harde cijfers 

aantonen hoeveel een investering 

opbrengt en wanneer de kosten 

gecompenseerd zijn. Dankzij die 

cijfers komen architecten naar mij 

toe voor oplossingen op het ge-

bied van duurzaamheid. Bovendien 

weten ze dat ik sta voor kwaliteit.” 

Dankzij deze bewezen kwaliteit 

viert Installatiebedrijf Verhees dit 

jaar het 25-jarige jubileum. Met 

alle ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaamheid hoeft Wido zich 

voorlopig niet te vervelen. Een 

man met innovatie als drijfveer zit 

immers nooit verlegen om nieuwe 

uitdagingen.

Ons personeel 
moet enorm 
allround zijn”

“
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GEFELICITEERD MET HET 
25 JARIG JUBILEUM!
Verhees en ATAG al jaren een team!

Wij zijn trots op onze samenwerking. ATAG en Verhees werken al jaren samen. Een  

relatie die verder gaat dan alleen de producten. Kennis en vakmanschap zorgen dat uw huis  

comfortabel is en blijft. ATAG is dan ook trots op de samenwerking met Verhees.  

Succes komt alleen als je elkaar kunt versterken. 

Installatiebedrijf Verhees bv., gefeliciteerd en nog vele succesvolle jaren!
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Installatiebedrijf Verhees krijgt steeds vaker aanvragen voor duurzame installaties in luxe 
nieuwbouwwoningen. Zelden waren de wensen van een klant zo uitdagend als bij deze woning 
in Bavel, waar de luchtvochtigheid en temperatuur in iedere ruimte van het huis gecontroleerd 
moet kunnen worden. 

De installatie luisterde
ontzettend nauw
Overgevoeligheid voor hoge lucht-

vochtigheid was de reden van deze 

speciale wens. Tijdens zijn dagelijk-

se werkzaamheden was de klant 

gewend geraakt aan een constante 

“We hadden wel ervaring met de systemen, 

maar niet op deze manier. Het is mooi om aan het eind 

van zo’n project te constateren dat alles werkt zoals 

je dat bedacht had. Voor deze projecten doe je het.” 

WONING IN BAVEL
MET EEN ZEER TECHNISCHE RUIMTE

gekoelde temperatuur. Thuis wil-

de hij hetzelfde constante klimaat 

creëren. “Een woning met een tech-

nische ruimte van een flink bedrijf”, 

verklaart Wido. “Door de beperkte 

ruimte luisterde de installatie ontzet-

tend nauw. Een goede tekening en de 

juiste voorbereiding waren daarom 

essentieel. Een foutje was immers zo 

gemaakt. Er waren zoveel leidingen, 

stromingen en omschakelingen waar 

rekening mee gehouden moest wor-

den.”

Alle systemen op 
de tablet bedienen
Wido en zijn mannen verzorgden 

in deze woning een water/wa-

ter-warmtepompinstallatie, vloer-

verwarming en een ventilatiesys-

teem met warmteterugwinning. 

De bewoner kan alles besturen 

door middel van een domoticasys-

teem: huisautomatisering waarin 

verschillende klimaatsystemen 

worden geïntegreerd. Zo kan de 

klant met zijn telefoon of tablet de 

temperatuur, ventilatie, 

luchtvochtigheid en ver-

lichting in iedere kamer 

nauwkeurig regelen.

Het hele jaar 
een constant 
klimaat

De inventieve installatie past in de 

winter warmtewisseling toe waar-

mee toegevoerde koude buiten-

lucht wordt voorverwarmd door 

de afgevoerde binnenlucht. In de 

zomer pompt de warmtepomp 

koud water op, dat vervolgens via 

de vloerverwarming de woning af-

koelt. Daardoor is het klimaat in de 

woning het hele jaar constant en 

behaaglijk. 

Het installatiebedrijf werk-

te voor dit project samen 

met bouwbedrijf Van der 

Kaa & Van Enschot uit Gil-

ze. Verhees: “Ze hebben 

vertrouwen in onze aanpak 

en zijn altijd bereid mee te 

denken.” Het was de eerste 

keer dat Wido’s bedrijf deze 

techniek op zo’n bijzondere 

wijze had toegepast. “We 

hadden wel ervaring met de 

systemen, maar niet op deze 

manier. Het is mooi om aan 

het eind te constateren dat 

alles werkt zoals je dat be-

dacht had. Voor deze projec-

ten doe je het.” 

Door de beperkte ruimte 
luisterde de installatie 
ontzettend nauw. 
Een goede tekening en 
de juiste voorbereiding 
waren daarom essentieel.”

Wido Verhees

“
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Voorwaarden: 
Prijs exclusief montage. 
Actielooptijd van  1-4-2015 t/m 31-7-2015 

www.vasco.eu 

ACTIE Van april tot juli 
C400 RF VOOR  

€ 235,00 INCL. BTW

Vasco feliciteert installatiebedrijf Verhees met hun 25-jarig jubileum 

Voorwaarden: 
Prijs exclusief montage. 
Actielooptijd van 1-4-2015 t/m 31-7-2015 
Niet geldig op de Comfort Collection en FlatLine 

www.vasco.eu 

ACTIE Van april tot juli 
GRATIS VENTIEL
OF ACCESSOIRE

BIJ AANKOOP
DESIGNRADIATOR

Vasco feliciteert installatiebedrijf Verhees met hun 25-jarig jubileum 

Duurzame Coatings 

Waterdichte en beschermende
coatings voor bouw en industrie

NEW

Wanden | Daken | Vloeren | Tanks | Constructies

n Voor persoonlijk  
en onafhankelijk advies

n Startersbegeleiding
n Zowel voor particulieren  

als zelfstandig ondernemers
n Bankzaken, wij zijn uw RegioBank!

Onze gekwalificeerde en gecertificeerde adviseurs kijken 
samen met u naar de mogelijkheden. Stap gerust binnen 
in een van onze twee vestigingen.

Verzekeren

Hypotheken 

Administraties 

Belastingen  

Geopend maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur

Vestiging Breda Esserstraat 79, BREDA T 076 - 514 74 44 

Vestiging Chaam Bredaseweg 4, CHAAM T 0161 - 492 508

E-mail:verzekeringen@ackoijen.nl 

www.ackoijen.nl
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DE BESTE OPLOSSING
voor iedere klant
De oplossingen van Installatiebedrijf Verhees maken van deze woning in Ulicoten een 
voorloper op het gebied van duurzaamheid. Ook installeerde het bedrijf zinken dakgoten en 
regenpijpen vanwege de aantrekkelijke prijs en lange levensduur van dit product.  

De luxe woning wordt voorzien van 

een warmtepompinstallatie, zinken 

dakgoten en regenpijpen, vloer-

verwarming en een CO2-gestuurd 

balansventilatiesysteem. Wanneer 

meerdere mensen in een ruimte 

aanwezig zijn, zorgt dit systeem dat 

de ventilatie wordt opgeschroefd 

door middel van ingezogen bui-

tenlucht. Dankzij deze aanpassin-

gen bespaart de klant veel energie-

kosten. Bovendien heeft de klant 

dankzij de waterwarmtepomp 

geen gas meer nodig, waardoor 

hij op het gebied van energie 

grotendeels zelfvoor-

zienend is.

Op afstand aansturen
De keuze tussen een waterwarm-

tepomp of een luchtwarmtepomp 

gaat niet over één dag ijs. “Aan de 

hand van de wensen van de klant 

bepalen we samen welke duurzame 

oplossing het best bij hen past,” aldus 

Wido. Eenmaal geplaatst kan het 

personeel van Wido de prestaties 

van de warmtepomp vanuit het 

kantoor controleren, analyseren en 

waar nodig aanpassen op behoef-

ten van het huishouden. 

“Deze technologie maakt het moge-

lijk om de oorzaak van een storing 

aan te wijzen,” vertelt Wido. 

“Met behulp van deze ontwikkelingen 

kunnen wij onze installaties en 

service nog verder per-

fectioneren.”

 

Waardevolle 
samenwerking

Installatiebedrijf Verhees werkt 

voor dit project samen met 

Bouwbedrijf Van der Kaa & Van 

Enschot uit Gilze. Het is niet 

de eerste keer dat de bedrijven samenwerken, en het 

zal ook zeker niet de laatste keer zijn. “Bouwbedrijf Van 

der Kaa & Van Enschot behoort tot een groep aannemers 

waar we graag mee samenwerken,” verklaart Wido. “Soms 

helpen wij hen aan nieuwe klanten, soms is het andersom. 

Zulke relaties zijn belangrijk in deze sector.”

“Aan de hand 
van de wensen 

van de klant 
bepalen we samen 

welke duurzame 
oplossing het best 

bij hen past”

In de loop van de jaren 
hebben we een flinke 
klantenkring opgebouwd. 
Stuk voor stuk klanten waar 
we vaak al jaren voor werken. 
Daar zijn we trots op!”

Magda Verhees

“
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Aqua Delta

25% KORTING
op een Kinetico Duplex 
WATERONTHARDER

Maratec

PV 
COLLECTOREN 
ACTIEPAKKETTEN

Installatiebedrijf Verhees

10% KORTING
ZINKMATERIAAL
Voor alle voorkomende zinkwerkzaamheden

Vasco C400 RF 
Dé ideale woonhuisventilator 
met radiofrequentie sturing. 

NU € 235,-  
(incl. btw)

Vasco 
GRATIS ventiel of 
accessoire 
bij aankoop designradiator 
m.u.v. de Comfort Collection 
en FlatLine.

Voorwaarden: 
Prijs exclusief montage. 
Actielooptijd van  1-4-2015 t/m 31-7-2015 

www.vasco.eu 

ACTIE Van april tot juli 
C400 RF VOOR  

€ 235,00 INCL. BTW

Vasco feliciteert installatiebedrijf Verhees met hun 25-jarig jubileum 

Voorwaarden: 
Prijs exclusief montage. 
Actielooptijd van 1-4-2015 t/m 31-7-2015 
Niet geldig op de Comfort Collection en FlatLine 

www.vasco.eu 

ACTIE Van april tot juli 
GRATIS VENTIEL
OF ACCESSOIRE

BIJ AANKOOP
DESIGNRADIATOR

Vasco feliciteert installatiebedrijf Verhees met hun 25-jarig jubileum 

Havé Verwarming

Ontvang op 
alle palletkachels

10% KORTING

SINDS 1990

25
Jaar

BEURS

I N S TA L L AT I E B E D R I J F  V E R H E E S  B V

OPEN DAGEN
VRIJDAG 3 JULI  &  ZATERDAG 4 JULI

10.30-15.00 u15.00-19.00 u

DEELNEMERS BEURS
NIBE
ATAG
Aqua Delta Nederland

VASCO
VSH
HaVe

Dakgootpreventie
Spitters glashandel
Stelrad radiatoren

Defrancq
MareTec
State1

Iedere bezoeker ontvangt 
een GOODIEBAG!!!

Vanwege ons 25 jarig jubileum hebben wij speciaal voor u t/m 31 augustus 2015 onderstaande acties lopen.

OP
=

OP
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Installatiebedrijf Verhees bestaat 25 jaar en dat jubileum vieren we graag samen met u! 
Daarom nodigen wij u uit om vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een kijkje te nemen achter de 
schermen van ons bedrijf tijdens de Open Dagen Beurs. In een feestelijke sfeer staan wij 
stil bij het enerverende pad dat we hebben afgelegd sinds onze start in 1990. 
We vertellen daarbij het verhaal achter de uiteenlopende diensten die Installatiebedrijf 
Verhees aanbiedt anno 2015. 

De Open Dagen Beurs vindt plaats op onze bedrijfslocatie aan de Nieuweweg 4 in Chaam. De beurs begint op 

vrijdag 3 juli om 15:00 uur en eindigt deze dag om 19.00 uur. Op zaterdag 4 juli gaan de deuren open om 10.30 en 

wordt de dag afgesloten om 15:00 uur. Alle bezoekers ontvangen een fraaie goodiebag en bovendien kunnen de 

kinderen zich uitleven op een springkussen. 

Graag schenken we ook voor u een drankje in tijdens de Open Dagen Beurs!

  
Atag Ketels
Ontvang op de ATAG E- en Q-serie

10 jaar onderdelen 
GARANTIE +
GRATIS One Thermostaat

 Glashandel Spitters

AANBIEDINGEN 
DOUCHEDEUREN & 
-WANDEN

Geschonken door Aqua Delta

WIN EEN 
WATERONTHARDER
Iedere bezoeker maakt op 3 en 4 juli kans op 
het winnen van een waterontharder.

Dakgootpreventie

GRATIS VOGELSCHROOT
Voorkomt dat vogels onder de pannen gaan 
nestelen en dat er bladeren en vuil onder de 
pannen komen.

Alle acties zijn geldig 
t/m 31-8-2015

3 & 4 JULI OPEN DAGEN BEURS

Wij hopen 
u te mogen 
verwelkomen 
op onze 
open dagen 
3 of 4 juli !”

“

“De kinderen
kunnen 

zich uitleven 
op het 

springkussen!”

ACTIES25
Jaar
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www.technischeunie.com

iedere dag 
een beetje groener

Henco, voor 
alles een oplossing!

GAS   

SANITAIR

VLOERVERWARMING

www.henco.be

VERWARMING
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Benut iedere zonnestraal
In nog geen tien jaar tijd kan een investering in zonnepalen terugverdiend 

worden. Het is een bepalend argument geworden dat ervoor heeft gezorgd 

dat Wido Verhees de laatste jaren steeds vaker panelen installeert. Dat doet 

hij al sinds de start van zijn bedrijf in 1990, waardoor hij kan teren op jaren-

lange ervaring. In samenwerking met het bedrijf MarEtec levert Verhees nu 

hoogwaardige producten die ten volste profiteren van elke zonnestraal. 

“Wij geloven in de kracht van zonne-energie 

en zorgen ervoor dat u iedere zonnestraal 

optimaal benut. ” 

Energie opwekken 
én verkopen
Zonne-energie wordt benut vol-

gens een eenvoudig principe. De 

panelen vangen zonlicht op en zet-

ten deze om in zonnestroom. Een 

omvormer maakt van deze zon-

nestroom 230V netspanning. Hier-

door kan deze duurzame energie 

direct in de woning gebruikt wor-

den. U hoeft hierdoor minder ener-

gie af te nemen bij uw energiebe-

drijf. Sterker nog, wanneer u meer 

energie opwekt dan u verbruikt, 

kunt u het overschot verkopen aan 

uw energiebedrijf. Dat maakt uw 

huishouden niet alleen zelfvoor-

zienend, u houdt er ook een mooi 

bedrag aan over.

Gunstige ontwikkelingen
De laatste jaren is zonne-energie 

volwassen geworden. Jarenlang 

wogen de duurzame voordelen 

van zonnepanelen voor critici niet 

op tegen de nadelen, zoals de 

hoge aanschafprijs en het beperk-

Zonnepanelen op uw dak? 
Een goed idee! U heeft direct 
rendement, u bespaart op 
uw energierekening en 
u produceert uw eigen 
‘duurzame’ energie.”

Wido Verhees

“

INVESTEER NU IN UW EIGEN ENERGIE 
MET ZONNEPANELEN!

Waarom geen 
zonnepanelen? Het is een 
vraag die de laatste jaren steeds vaker 
wordt gesteld en niet zonder reden. De prijs van 
zonnepanelen is de laatste jaren flink teruggeschroefd en 
het rendement gestegen. Zonne-energie mag zich daarom 
een volwaardige en duurzame concurrent noemen van het 
reguliere elektriciteitsnetwerk. Installatiebedrijf Verhees 
signaleerde al vroeg de potentie van dit type energie.

te rendement. Daar kwam enkele 

jaren terug verandering in, toen de 

ontwikkeling van zonne-energie in 

een stroomversnelling raakte door 

een stevige daling van de aanschaf-

prijs, een toegenomen rendement 

en meer maatschappelijke interes-

se in oplossingen die het milieu 

minimaal belasten. 

Waardevolle 
samenwerking
Installatiebedrijf Verhees 

levert oplossingen op het 

gebied van zonne-energie 

in samenwerking met Mar-

Etec, een Zeeuws bedrijf 

dat gespecialiseerd is in 

zonnepanelen. Installatie-

bedrijf Verhees en Mar-

Etec geloven beiden in de 

kracht van zonne-energie 

en zorgen ervoor dat u ie-

dere zonnestraal optimaal 

benut. 



12

 Nooit meer de ladder op om de dakgoot vrij te maken van bladeren en takjes

  Past op elke dakgoot, zowel oud als nieuw

  Geen steenmarters, vogels en muizen in de dakgoot

  Voorkomt opeenhoping van sneeuw in de dakgoot

  Onderhoudsvrij en gaat levenslang mee

  Verkleint de kans op vocht- en sneeuwschade

  Nederlands fabricaat met 10 jaar fabrieksgarantie

  Nooit meer een verstopte dakgoot met restschades tot gevolg

www.dakgootpreventie.nl

Geen verstopte dakGoten meer
met DakGOOtPreVeNtie

www.glashandelspitters.com

Veelzijdig in glas

Nieuwbouw

Renovatie

Hardglazendeuren

Douchewanden

Glasbewerkingen

Nieuwe cv-ketel nodig?
Er kan er maar één de beste zijn. Al 6 Jaar!

Al 6 jaar op rij is een ATAG cv-ketel de beste van Nederland. Als enige  

Nederlandse cv-ketelfabrikant mag ATAG het consumentenbondlogo  

‘Beste uit  de Test’ voeren.

ATAG en Verhees gaan al jaren samen. Een relatie die verder gaat dan  

alleen het product. ATAG is dan ook trots op de samenwerking met Verhees.  

Succes komt alleen als toppers elkaar versterken. 

Installatiebedrijf Verhees bv, gefeliciteerd en nog vele succesvolle jaren!



www.installatiebedrijfverhees.nl
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Vroeger was een zinken roevendak een kostbare, tijdrovende investering die alleen elitaire 
instanties zoals Koninklijk Theater Carré zich konden veroorloven. Tegenwoordig brengt 
Installatiebedrijf Verhees de robuuste uitstraling van een zinken dak binnen handbereik voor 
particulieren die zoeken naar een duurzame dakbedekking.

Duurzaam en
onderhoudsvriendelijk
De praktische ongemakken van het traditionele zink-

en dak zijn grotendeels verdwenen. Zo is de monta-

ge vereenvoudigd vanwege de introductie van een 

kliksysteem en is de CO2-belasting van de produc-

tie aanzienlijk verkleind. Het zinken dak wordt anno 

2015 beschouwd als een even fraaie als duurzame 

oplossing. Zink is immers een volledig recycleerbaar 

natuurproduct en tevens een onderhoudsvriendelijk 

materiaal met een lange levensduur.

“Van zulke projecten krijgen we een goed gevoel”

ZINK: FRAAI EN DUURZAAM

Het ziet er prachtig uit
Installatiebedrijf Verhees legde een 

zinken roevendak in Tilburg en 

verzorgde eveneens de dakgoot-

preventie. Wido’s werknemer Niels, 

is gek op dit materiaal en volgde 

cursussen om zich hierop toe te 

leggen. “Ik geef mijn personeel graag 

de kans om projecten op te pakken 

die aansluiten bij hun interesses,” al-

dus  Wido. 

Al 25 jaar zijn wij 
een gespecialiseerd 
installatiebedrijf wat zich 
in hoofdzaak richt op de 
particuliere sector waar 
een hoog serviceniveau 
verlangd wordt.”

Wido Verhees

“

“Dat pakt hier heel 

goed uit, het zinken dak ziet er 

prachtig uit. Van zulke resultaten 

krijgen we een goed gevoel.”

De diversiteit in de werkzaamhe-

den van het bedrijf is ook zichtbaar 

in de samenstelling van Wido’s 

personeel. Wido: “De één zet graag 

cv-ketels, de ander is liever bezig met 

daken en weer een ander is dol op 

het plaatsen van technische instal-

laties zoals warmtepompen. Hoewel 

ze alle werkzaamheden moeten be-

heersen, houd ik wel rekening met 

hun voorkeuren. Dat waarderen de 

jongens.”

PV Collectoren   |   Zink- en Dakwerk   |   Dakgootsystemen   |   Verwarming  
Klimaatbeheersing   |   Loodgieterswerk   |   Sanitair   |   Service en Onderhoud

VERHEES GESPECIALISEERD INSTALLATIEBEDRIJF
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Uw partner voor het aanbrengen van gesloten aardwarmte systemen 

WWW.Broboor.nl       info@broboor.nl         Tel:  076.5269887      Fax:  076-2017586 

 

 

 

 

 

NIBE Energietechniek B.V. Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)
Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB) Telefoon: +31(0)168 477 722 www.nibenl.nl

NIBE™ F1245 PC | WATER/WATER WARMTEPOMP
De NIBE F1245 PC is een combi water/water 
warmtepomp met geïntegreerde passieve 
koeling. Dankzij de ingebouwde RVS boiler 
van 180 liter levert deze warmtepomp niet 
alleen verwarming en passieve koeling, 
maar ook warmtapwater voor woningen en 
gebouwen.

• Geïntegreerde passieve koeling

• Bijzonder hoog rendement: COP van > 5 haalbaar

• Kostenbesparend door laag energieverbruik

• Verlaging CO2-uitstoot mogelijk

• Groot helder meertalig kleurendisplay voor 
   eenvoudige bediening of informatievoorziening

• Programmeerbaar (3 perioden per dag)

• Laag geluidsniveau

NL NIBE F1245 PC 189x126.indd   1 2015-03-03   15:08

“ WILT U UW BEDRIJF OOK 
ZO MOOI PRESENTEREN ALS 
INSTALLATIEBEDRIJF VERHEES ? 
dan zijn wij JULI ONTWERPBURO ! ”

ONTWERP & WEBSITES

Judith  06 53399220
Lieke  06 28269005

wildschut 27
5126 WL Gilze

e  juli@juliontwerpburo.nl
I  www.juliontwerpburo.nl 
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Door de directe instroom – uniek aan de ECO radiator – heeft het water 
in de voorste plaat een hogere temperatuur. Daardoor geeft uw radiator 
meer stralingswarmte, waardoor het comfortgevoel enerzijds verhoogt en 
anderzijds behouden blijft bij lagere- temperatuursystemen. Bovendien 
daalt uw energie-factuur, verhoogt de efficiëntie van uw verwarmings-
installatie en vermindert u de CO2 uitstoot.
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NIBE feliciteert 
Installatiebedrijf Verhees 
met hun 25-jarig jubileum!

Een kwart eeuw kwaliteit, service en vakmanschap… 
daar staan we graag even bij stil. Bij NIBE – 66 jaar 
geleden opgericht en ruim 50 jaar actief in Nederland 
– weten we namelijk uit ervaring dat je van goede 
huize moet komen om zó lang succesvol te zijn in 
een dynamische markt. NIBE Energietechniek is er 
trots op al jaren prettig zaken te mogen doen met 
Installatiebedrijf Verhees en feliciteert directie en 
medewerkers van harte met dit jubileum!

NIBE Energietechniek is een volle dochter van NIBE AB, de groot-

ste boilerfabrikant van Scandinavië en één van de grootste 

warmtepompfabrikanten van Europa. NIBE – met ruim 9.000 me-

dewerkers actief in 40 landen – heeft als missie: het wereldwijd 

creëren van duurzame energieoplossingen. En dat is hard nodig. 

Fossiele brandstoffen worden immers schaars en daardoor duur. 

Maar belangrijker nog: het gebruik van fossiele brandstoffen ver-

oorzaakt CO2-uitstoot en leidt indirect tot opwarming van onze 

aarde. Om de CO2-uitstoot fors te verminderen, zullen we dan 

ook op grote schaal moeten overschakelen op duurzame tech-

nologie, zoals warmtepompen.

Warmtepompen
Een warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat warmte 

onttrekt aan een bron – zoals de aardbodem, (ventilatie)lucht, 

(oppervlakte)water of afvalwarmte en omzet in bruikbare ener-

gie voor de levering van verwarming. Door het slimme ontwerp 

leveren NIBE warmtepompen maximale energie bij een mini-

maal stroomverbruik. Het hoogste rendement wordt bereikt 

als de temperatuur van de bron hoog is en u voor verwarming 

gebruik maakt van een laagtemperatuursysteem, zoals vloer- of 

wandverwarming. Onder optimale condities kan het rendement 

oplopen tot wel 600%. In dat geval levert de warmtepomp bij 

1 kW stroomverbruik maar liefst 6 kW aan energie! 

Naast verwarmen leveren diverse NIBE warmtepomptypes overi-

gens ook warmtapwater. En kiest u voor een warmtepomp met 

passieve koeling, dan profiteert u bovendien het hele jaar door 

van een comfortabel binnenklimaat!

Alle voordelen op een rij
• Optimaal comfort in verwarming, warm tapwater 

 én passieve koeling

• Gunstige invloed op EPC en energielabel: 

 waardevermeerdering van uw woning

• Lagere energiekosten (u bespaart tot 60%!)

• Lange levensduur en lage onderhoudskosten

• Extreem laag geluidsniveau

Meer weten?
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden 

bij Installatiebedrijf Verhees!

De meeste klanten die 25 jaar geleden voor het eerst de hulp 
inriepen van Installatiebedrijf Verhees, doen dat vandaag 
de dag nog steeds. De zoon van een klant van het eerste uur 
hoefde geen seconde na te denken over het bedrijf dat de 
installatie moest verzorgen van zijn nieuwe woonhuis.

Wido kan zich nog scherp voor de 

geest halen wat hij aantrof toen 

hij voor het eerst aankwam bij de 

klant, een tandarts. “Het volledige 

rioolstelsel was verzakt,” herinnert 

Wido. “De klant hield zijn hart vast 

voor de gevolgen, maar we hebben 

alles op weten te knappen en het 

geheel keurig netjes achter gelaten. 

Vervolgens zijn we huisinstallateur bij 

zijn praktijk geworden.”

Tevreden klant
Toen de zoon een woonhuis ging 

bouwen in Chaam, wist hij meteen 

dat hij Wido’s bedrijf en bouwbe-

drijf Van der Kaa & Van Enschot wil-

de inschakelen. Na een uitgebreid 

advies installeerde het personeel 

van Wido een warmtepompinstal-

latie, een ventilatiesysteem en een 

waterontharder. “De klant is erg te-

vreden met het eindresultaat. Laatst 

zei hij nog dat hij niets beters had 

kunnen wensen.”

Zuinige waterontharders
De vraag naar waterontharders is 

de laatste jaren flink toegenomen. 

Waterontharders halen het kalk uit 

het water. Een groot voordeel vol-

gens Wido: “Het water is in deze regio 

erg hard, dat kan problematisch zijn 

voor mensen die last hebben van ec-

zeem. Zo’n waterontharder kan een 

goede oplossing zijn voor je huid. 

Bovendien is hij heel zuinig in het ge-

bruik. Ik verwacht dat de vraag naar 

deze producten de komende jaren 

alleen maar zal toenemen.” 

INSTALLATIE WARMTEPOMP, 
VENTILATIESYSTEEM 
EN WATERONTHARDER

“De klant zegt dat 

hij niets beters had 

kunnen wensen”
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Installatiebedrijf Wido Verhees is een gespecialiseerd installatiebedrijf 
dat al 25 jaar werkzaam is als W-installateur. Denk hierbij aan 
werkzaamheden op het gebied van cv-installaties, sanitair, 
zink- en dakwerk en loodgieterswerk. Als specialisaties 
bieden wij zonne-energie, warmtepomp- 
installaties, nieuwbouw en 
onderhoudswerk.

Functie-eisen
✓ Minimaal installatietechniek niveau 
 4 of gelijkwaardige werkervaring
✓ Ervaring met airco (STEK) is een pré
✓ In bezit van VCA certificaat 
✓  In bezit van rijbewijs B(E)
✓ Bereidheid tot het volgen van cursussen

Wat bieden wij?
✓ Een prettige werksfeer in 
 een klein team
✓ Een goed salaris overeenkomstig 
 ervaring en afhankelijk van leeftijd
✓ Arbeidsvoorwaarden volgens 
 CAO Technisch Installatiebedrijf

Ben je nog LEERLING, maar heb je wel 
interesse om bij ons bedrijf te komen 
werken. Dan zijn wij ook op zoek naar 
jou! Wij zijn een erkend leerbedrijf 
en helpen je graag verder met het 
ontwikkelen van je vakkennis.

Heb je interesse?
Ben jij geïnteresseerd in deze functie 
en wil jij met de overige leden van ons 
enthousiaste team samen werken aan 
een verdere groei van ons bedrijf. Stuur 
dan je sollicitatiebrief voorzien van een 
CV naar info@installatiebedrijfverhees.com 
o.v.v. sollicitatie.

Met vriendelijke groet,
Installatiebedrijf Wido Verhees

Wij zijn op zoek naar een

CV MONTEUR/LOODGIETER

Nieuweweg 4, 4861 PZ  Chaam, Tel. 0161 - 492649
www.installatiebedrijfverhees.nl

Autobedrijf W. Koks is al jarenlang een vast begrip in Ulicoten en 
omgeving. Dit is het juiste adres voor verkoop, onderhoud, reparatie, 
APK en airco-service van alle merken personen-en bestelwagens. 
Ook is Autobedrijf W. Koks partner van Alpha-tech Autoschade-
techniek in Alphen.

Autobedrijf W. Koks is een universeel BOVAG-autobedrijf, het 
BOVAG-keurmerk staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en garantie. 
Kiest u dus voor Autobedrijf W. Koks, dan kiest u voor zekerheid!

Sinds 1979 kennen wij Wido en Magda. Eerst kwamen ze naar ons voor 
aanschaf van hun privéauto, onderhoud en voorkomende reparaties. 
Door groei en uitbreiding van hun bedrijf zijn er ook de bedrijfs-
wagens bijgekomen. Het wagenpark is up to date en door ons geleverd. 
Ze worden op maat besteld en zeer efficiënt ingericht. Herkenbaar aan 
de blauwe kleur en duidelijke belettering. 

De medewerkers zijn goed opgeleid, lossen de storingen vakkundig op 
en het onderhoud wordt naar tevredenheid uitgevoerd.

Omdat hun bedrijf altijd paraat moet staan voor de klanten, zijn 
wij daar op ingesteld m.b.t. onderhoud en eventueel onverwachte 
reparaties. Wederzijds leveren wij aan elkaar diensten.
 

“Wido, Magda en personeel 
van harte proficiat met jullie 25 jarig bedrijfsjubileum!”

T. 013-5199446  |  Chaamseweg-Hazenberg 2  |  Ulicoten
WWW.AUTOBEDRIJF-WKOKS.NL

“Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze open dagen 3 of 4 juli !”


