
Met Energique wordt VVE

Veiligheid Voor
Eigenaren
Als woningbouwvereniging, VVE-beheerder 
of huiseigenaar wil je geen risico lopen. 

Laat daarom CV-ketels en rookgasafvoeren 
controleren door professionals en stel 
bewoners en gebruikers gerust.

Kies voor veilig, kies voor Energique B.V.



Postbus 1033, 
2920 BA Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 - 51 95 21
Fax 0180 - 51 75 69
info@energique.net

www.energique.net

Veilige Centrale Verwarming en Rookgasafvoer 
door professionele controles
Als eigenaar wil je de veiligheid van de bewoners en gebruikers 
kunnen garanderen, ook als het gaat om centrale verwarming 
en rookgasafvoeren. Daarom kiest u voor een installateur die u 
vertrouwd. Maar iedereen kan fouten maken, dus is controle 
van het grootste belang. Deze controle is niet zo eenvoudig 
en wordt daarom nog wel eens onterecht vooruitgeschoven. 
Neem dat risico niet! 

Ga voor 100% zekerheid en laat de controle uitvoeren door een 
onafhankelijke specialist. Geen slapeloze nachten door twijfels 
over de veiligheid en een vriendelijk technisch advies aan u en uw 
eigen installateur. Het is eenvoudig te bereiken door Energique in te 
schakelen als uw onafhankelijke onderhoudsinspecteur.

Energique onderscheidt zich:

• Alle nodige expertise zèlf in huis
• Korte communicatielijnen
• Heldere rapportage
•  Al 30 jaar de vertrouwde partner voor

woningbouwverenigingen, gemeenten, 
VVE beheerders en installateurs

•  Installateurs weten wat ze aan ons
hebben en accepteren ons advies

•  Goede omgang met uw bewoners en
gebruikers

•  Uiteraard bekend met normeringen en 
het Bouwbesluit

•  Contactpersonen bij energiebedrijven en 
de brandweer

• Volledig op de hoogte van alle regels

Ervaar het zelf
Energique staat bekend om zijn degelijkheid en 
betrouwbaarheid. Wij zijn groot genoeg voor 
professionaliteit en klein genoeg om te luisteren.
Stel uw bewoners en gebruikers gerust en ga 
voor optimale veiligheid. 

Bel 0180 - 519521 of e-mail 
info@energique.net voor een 
vrijblijvende afspraak

Energique Fast Flying Inspection

Reukloze koolmonoxide eist slachtoffers
Gevaarlijke situaties in en rond geisers, CV-toestellen, 
moederhaarden en rookgasafvoeren kan dodelijke 
slachtoffers tot gevolg hebben. Bij teveel installateurs 
ontbreekt de kennis of negeert men het probleem 
bewust. Neem geen risico; laat het controleren door 
professionals en zorg voor vakkundig advies.  
Voorkom onheil door deze sluipmoordenaar en zorg 
voor veilige situaties voor het te laat is. 


