Wij zijn een
NVKL-erkende installateur!
De NVKL is de brancheorganisatie voor Koudetechniek &
Klimaatbeheersing. NVKL-erkende installateurs zijn specialisten
op dit vakgebied. Alle aangesloten installateurs voldoen aan
de criteria van de NVKL-erkenning. De kennis en kwaliteit van
een NVKL-installateur wordt tweejaarlijks getoetst door een
onafhankelijke keuringsinstantie.
Het kwaliteitslabel staat voor
garantie. Doet u zaken met
een NVKL-erkende installateur,
dan is een goed eindresultaat
gegarandeerd. Bij een eventueel
geschil kunt u de onafhankelijke
geschillencommissie voor Koude
en Klimaat raadplegen.

Waarom een NVKL-erkende installateur?
	
Voor een optimaal werkende koel- of klimaat installatie heeft u een speci-

alist nodig. NVKL-erkende installateurs zijn dé specialisten in Koudetechniek en Klimaatbeheersing. Zij hebben de vereiste vakkennis en opleiding.
	
Een erkende installateur weet aan welke wetten en eisen uw installatie

moet voldoen. Hij kent de risico’s van het werken met koudemiddelen én
hij heeft de juiste technische hulpmiddelen om hier mee om te gaan. De
veiligheid in uw bedrijf is dus gewaarborgd.
	
Het is wettelijk verplicht dat handelingen met koudemiddelen uitgevoerd

moeten worden door (F-gassen)gecertificeerde installatiebedrijven en
hun monteurs. Alle NVKL-installateurs zijn in het bezit van dit certificaat.
	
De NVKL-installateur denkt met u mee en geeft u een gepast advies. Hij

let op zaken als kosten en baten, energie efficiency, milieueisen en duurzaamheid. De continuïteit van uw bedrijf is zijn eerste prioriteit. Ook voor
regulier onderhoud kunt u bij hem terecht.
	
NVKL-installateurs maken voor particulieren gebruik van de NVKL-leve-

ringsvoorwaarden die in overleg met de Consumentenbond zijn opgesteld. Bij zakelijke transacties gebruiken zij meestal de zakelijke NVKL-leveringsvoorwaarden.

Meer info:
www.nvkl.nl
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www.nvkl.nl

Geschillenregeling
Kwaliteit en professionaliteit zijn
gegarandeerd als u zaken doet
met een NVKL-installateur. Als u
een geschil heeft met een NVKL-lid
kunt u als particulier of bedrijf
terecht bij:

	
De Stichting Geschillencommissie Airconditioning voor
particulieren

Alleen de installateurs die lid zijn van
de NVKL voeren het exclusieve NVKL
kwaliteitslabel. U weet dan dat u te
maken heeft met een professioneel
bedrijf; specialist op zijn vakgebied
en bekend om zijn service en
betrouwbaarheid.

ERKEND SPECIALIST
KLIMAAT BEHEERSING

U herkent een NVKL-installateur aan
de hier rechts staande logo’s.

ERKEND SPECIALIST
KOUDE TECHNIEK

	
De Stichting Geschillencommissie Koude en Klimaat voor
de zakelijke markt
U kunt contact opnemen met de
Geschillencommissie via tel.
070 – 310 5310
of via de website
www.degeschillencommissie.nl

Kijk voor meer
informatie op www.nvkl.nl
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KOUDE TECHNIEK
ERKEND SPECIALIST
KLIMAAT BEHEERSING

Wat doet een
NVKL-erkende installateur
In deze film ziet u wat een NVKL-erkende installateur voor u kan betekenen. Kijk op www.nvkl.nl/
film of scan onderstaande QR-code om de film te
bekijken.

NVKL
De NVKL is de Nederlandse Vereniging van ondernemingen
op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling. Zowel
leveranciers als installateurs zijn bij de NVKL aangesloten.
Wilt u een professionele klimaatinstallatie, professionele koeling of airco kopen of heeft u tips nodig over energiebesparing
en duurzaamheid dan bent u bij de leden van de NVKL aan
het juiste adres.
Zilverstraat 69
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
T 088 - 40 08 490
F 088 - 40 08 401
E info@nvkl.nl
www.nvkl.nl
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Deze flyer wordt u aangeboden door:

