Allrounders

Certificering
Voor een installatiebedrijf telt een hoog kwaliteits- en
veiligheidsniveau. Al ons werk wordt uitgevoerd door
goed opgeleide en ervaren vakmensen.
Om u de garantie te geven dat ons bedrijf onder
voortdurende kwaliteits- en veiligheidscontrole bij
branchespecifieke organisaties staat mogen wij hiertoe
een aantal keurmerken voeren. Zo is Bouma o.a.
STEK-gecertificeerd, een waarborg dat wij vakkundig
werken met koel- en airconditioninginstallaties. Ook is
Bouma VCA-gecertificeerd, de Veiligheids, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers. Dienstverlenende
bedrijven worden hiermee uitvoerig en objectief

getoetst op veiligheid, gezondheid en milieu.
Bouma voert tevens het KOMO-INSTAL certificaat,
erkend door de minister van VROM en wettig bewijs
dat de installateur voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Daarnaast is Bouma aangesloten bij de UnetoVNI, de organisatie voor de installatiebranche en
technische detailhandel. Leden van Uneto-VNI zijn
professionele, vakkundige bedrijven die op de hoogte
zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.
Zo bent ook u ervan verzekerd dat de investering in
uw nieuwe apparaat of installatie er een voor de lange
termijn is.
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Service & Onderhoud
24-uurs Storingsservice

Onderhoud

Onze 24-uurs storingsdienst is 7 dagen per week,
24 uur per dag bereikbaar om direct, waar mogelijk,
een oplossing te bieden in geval van storingen en
calamiteiten.

Om uw gas-, water- of elektriciteitsinstallatie, uw CV,
CV-ketel, airconditioning, dakbedekking of VRVinstallatie in topconditie te houden is een jaarlijkse
onderhouds- en controlebeurt dé manier om
ongemakken en storingen te voorkomen.
Onze eigen service- en onderhoudsdienst kan zo
de vinger aan de pols houden en waar nodig kleine
preventieve reparaties uitvoeren.

U kunt contact met ons opnemen via de
volgende telefoonnummers:
• Tijdens kantooruren
van 7.30 - 17.00 uur:
• Buiten kantooruren:

(0511) 46 13 78
(06) 55 18 73 68

Bouma kan, in overleg met u, een groot scala aan
servicecontracten op maat aanbieden.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of producten bel of e-mail
dan vrijblijvend voor een afspraak of een offerte.

Bouma Technisch installatiebedrijf
Achterwei 18
9262NS Suameer
T: 0511-461378
F: 0511-464925
KvK: 01068516
info@bouma-installatie.nl
www. bouma-installatie.nl

in installatietechniek

Wonderen der installatietechniek met Bouma’s totaalconcept voor huis en bedrijf
Van oudsher vakmensen in installatietechniek

Duurzame energie

Bouma Technisch Installatiebedrijf BV is een ‘totaalinstallatiebedrijf’ met ca. 70 vakkundige
medewerkers. Al ruim 80 jaar ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren wij
water-, gas- en elektrische installaties in zowel woningbouw, renovatie als de
utiliteitsbouw. Ook sanitair, airconditioning en zink- en dakbedekkingen zijn onze
specialisaties. Ons werkgebied omvat vooral de drie noordelijke provincies.
Wij werken voor zowel particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.

Door een groeiend milieubewustzijn en de wens op termijn kosten te besparen door terugwinning van energie of het gebruik van natuurlijke energiebronnen neemt de vraag naar o.a. zonnepanelen, zonneboilers, aard-, lucht-,
en warmtepompsystemen, lage temperatuurinstallaties of warmte-terugwininstallaties enorm toe. Bouma kan u deskundig adviseren op het gebied van
deze nieuwe energiebesparende technieken, zodat ook u de juiste energiezuinige keuze voor uw bedrijf of woning kunt maken.

Duurzaam maatwerk
Bouma Technisch Installatiebedrijf speelt voortdurend in op technische vernieuwing en in
een tijd waarin de vraag naar ‘groene’ technologie en energiebesparing steeds groter wordt
kunnen wij u middels onze vakkennis op het gebied van duurzame energietoepassingen
ruimschoots advies en oplossingen op maat leveren.
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Dakbedekking en zinkwerk

Dakbedekking
en zinkwerk

Voor zowel de particulier als het
bedrijfsleven en voor nieuwbouw en
renovatie heeft Bouma specialisten
in dakbedekking in huis. Of u nu een
lekkage gerepareerd wilt hebben of
een volledig nieuwe dakbedekking,
Bouma levert deskundig kwaliteitswerk volgens de wettelijke normen.

Elektra
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Elektra

Airconditioning

Loodgieterswerk
en centrale
verwarming

Onderhoud

Tegenwoordig is het gebruik van airconditioning veel meer dan slechts koeling
of ventilatie in huis of bedrijf. Dankzij de
huidige geavanceerde systemen om zowel
luchtvochtigheid, temperatuur, luchtzuiverheid als luchtstroom op het gewenste niveau
te houden spreken we liever van klimaatbeheersing. In combinatie met de energiebesparende en milieuvriendelijke warmtepomp kan airconditioning zowel voor koeling als voor verwarming
worden gebruikt. Door de groeiende vraag naar milieuverantwoorde en
energiebesparende klimaatbeheersingssystemen nemen deze systemen
enorm in populariteit toe. Ook voor bedrijven en kantoren levert en
installeert Bouma complete VRV-systemen, waarbij met één systeem uw
bedrijf of kantoor kan worden verwarmd, gekoeld en geventileerd.

Onderhoud

Loodgieterswerk en centrale verwarming
Als het gaat om elektriciteit in uw
woning of bedrijf dan gaat het
natuurlijk vooral om veiligheid en
gebruiksgemak. Bouma beschikt
over de vakmensen om complete
en complexe elektrische installaties
aan te leggen. Wij installeren licht- en
krachtinstallaties, groepenkasten,
vernieuwen en vervangen leidingen,
schakelaars en stopcontacten
en verlichting. Uiteraard veilig,
vertrouwd, vakkundig en volgens de
geldende normen en voorschriften.

Van reguliere leidingreparatie
tot het compleet aanleggen en
monteren van gas-, cv-, water-,
en afvoerleidingen en sanitair bij
zowel nieuw- als verbouw. Bij de
allrounders van Bouma is elke klus
in goede handen.

Voor renovatie aan bestaande installaties
en voor reparatie en onderhoud van uw
cv-installatie hebben de allrounders van Bouma alle vakkennis in huis. Onze storingsdienst
staat 24 uur per dag, 7 dagen per week voor
u klaar. Bouma biedt tevens diverse
onderhoudscontracten op maat, zodat u
altijd verzekerd bent van een optimaal
verwarmde leef- en werkomgeving.
Neemt u gerust contact met ons op over
aanschaf, vernieuwing of onderhoud.
Bouma adviseert u graag.

De allrounders van Bouma technisch installatiebedrijf

