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ALLROUND, ERVAREN EN  
BETROUWBAAR VAKMANSCHAP

Al bijna 25 jaar levert In-
stallatiebedrijf J. v.d. Poel 
kwaliteit in loodgieterswerk. 
Zo behoren werkzaamhe-
den als het installeren van 
keukens, badkamers, CV 
ketels en radiatoren tot het 
vakmanschap. Ook levert 
het bedrijf rioolservice zoals 
verstoppingen, inspecties 
en rioolwerkzaamheden. De 
vele tevreden klanten loven 
de gedegen vakkennis, op 
en top service én betrouw-
baarheid van J. v.d. Poel. 

Installatiebedrijf J. v.d. Poel is 
een enthousiast en gedreven 
bedrijf dat totaaloplossingen 
biedt in de installatietechniek, 
CV ketels, radiatoren, zonne-
energie, gas, riolering, dakbe-
dekking, dakgoten, service en 
onderhoud. 

‘Wij zijn actief in een groot 
werkgebied: de regio Utrecht, 
Soest , Baarn, Bussum, La-
ren, Zeist,  Eemnes , De Bilt 
en Bilthoven.  Onze brede 

klantenkring bestaat voor-
namelijk uit de particuliere 
sector waarbij wij ons richten 
op nieuwbouw- en renova-
tiewerkzaamheden. Tot onze 
werkzaamheden:  dakwerk 
, zinkwerk , rioolwerkzaam-
heden, koperwerk, badka-
merverbouwing , keuken-
verbouwing, CV installaties , 
vloerverwarming, leidingwerk 
en zonnepanelen en boilers. 
Bovendien verzorgen wij jaar-
lijkse het reinigen en inspecte-
ren van goten en pannendak 
en renoveren en isoleren wij 
daken en dakkapellen.  Wij 
zijn gediplomeerd en werken 
volgens de wettelijke NEN-
normen. Bovendien bieden we 
goede garanties op zink- en 
dakwerk en tien jaar op ver-
werking’.
‘Wij ontzorgen onze klanten 
door het aanbieden en uitvoe-
ren van een totaalpakket om 
hun woonomgeving zo aan-
genaam mogelijk te maken. 
Onze ruime ervaring, innove-
rend vermogen, gedegen ex-

pertise en  vakbekwaamheid 
staan hiervoor mede garant. 
Met ons hechte team van 
medewerkers staan wij elke 
dag klaar’, vertelt Jan van der 
Poel, eigenaar, erkend instal-
lateur sinds 1991 en naam-
gever van de onderneming 
enthousiast.

CONSTANTE KWALITEIT 
Installatiebedrijf J. v.d. Poel 
dankt haar goede naam 
aan de mate van constante 
hoge kwaliteit en betrouw-
bare optimale service. ‘Wij 
blijven op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen door 
scholing en trainingen op het 
gebied van installatietechniek, 
regelgeving en veiligheids-
voorschriften. Hierdoor kun-
nen onze installatiemonteurs 
professioneel worden ingezet. 
Het continu volgen van in-
novaties binnen onze branche 
is een belangrijke focus en wij 
richten ons dan ook steeds 
meer op duurzame energie 
en de modernste energiebe-
sparende oplossingen. Onze 
kwaliteit is vastgelegd in 
diverse certificaten waaronder 
NEN en VCA. Tevens zijn wij 
erkend leerbedrijf via Sterkin 
’, aldus Van der Poel. Met 
gepassioneerd elan werkt In-
stallatiebedrijf J. v.d. Poel aan 
haar klussen. De hoge mate 
van het servicelevel is hierbij 
standaard. ‘Ook niet geheel 
onbelangrijk is het gegeven 
dat wij zeer net te werk gaan’, 
licht de sympathieke vakman 
toe.

WMO AANPASSINGEN
Voor mensen met een handi-
cap of een beperking die in 
hun eigen huis willen blijven 
wonen, zijn aanpassingen no-
dig. Bijvoorbeeld om zich bin-
nen hun woning in een rolstoel 
te verplaatsen of zelfstandig 
het toilet of de badkamer te 
kunnen gebruiken. ‘Wij voeren 
ook deze WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) 
aanpassingen uit. Tevens 
voeren wij veel onderhoud uit 
voor Verenigingen van Eigena-
ren van wooncomplexen.  

Zo denken wij altijd in moge-
lijkheden.’ Op onze website: 
www.jvdpoel.nl vindt u meer 
informatie over onze werk-
zaamheden.  In ons werkge-
bied rekenen wij geen voor-
rijkosten en wij hanteren een 
redelijk uurloon. 
Bel ons gerust voor een 
vrijblijvende offerte of  bel 
(030)2285235 
of (06)20360448.  
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