Persoonlijke aanpak voor een professionele oplossing

totaalinstallateur
Als opdrachtgever treft u in totaalinstallateur tibo-veen B.V. een innovatieve en oplossingsgerichte partner.
Wij ontwerpen, monteren en onderhouden elektrotechnische en werktuigkundige installaties die optimaal
zijn afgestemd op uw wensen en budget. Onze jarenlange ervaring op het gebied van adviseren, ontwerpen
en installeren staat garant voor kwaliteit. De aanpak is persoonlijk en professioneel. tibo-veen levert
oplossingen op maat en biedt u de zekerheid van betrouwbare installaties.

Het begint met advies. We inventariseren samen met u
de wensen en eisen voor uw gebouw en vertalen deze
in functionele oplossingen, waarbij we de verschillende
installaties in samenhang bekijken. Daarna volgt de
engineering, waarin we alles tot in detail ontwerpen.
Onze gekwalificeerde monteurs voeren tenslotte het
werk uit volgens vaste procedures en instructies. Na
oplevering kan tibo-veen zorgen voor het onderhoud,
zodat u kunt rekenen op blijvend goed functionerende
installaties. Tijdens het hele traject heeft u te maken
met één aanspreekpunt.

Een kwestie van vertrouwen
Wij werken in veel gevallen als onderdeel van
een bouwteam. Dat is een door de opdrachtgever
geformeerd team van een aantal partijen: architect,
contructeur en installatieadviseur. Die laatste rol is
dan voor tibo-veen. Daarbij werken wij op basis van
transparantie. Opdrachten laten uitvoeren in deze
vorm kan natuurlijk alleen als kwaliteit en vertrouwen
vanzelfsprekend zijn. Vertrouwen, dat wij in de loop

van vele jaren in langdurige relaties met tevreden
klanten hebben opgebouwd.

Veiligheid op de werkplek
Op de bouwplaats, de plek waar onze mensen werken
en onze partners en klanten rondlopen, staat voor
tibo-veen veiligheid voorop. Wij zijn dan ook VCA**
gecertificeerd. Daarmee is voor alle betrokkenen de
veiligheid tijdens de bouw verzekerd.

E- en W-installaties
tibo-veen levert zowel elektrotechnische als
werktuigkundige installaties, en vaak een combinatie
van beide.
E-installaties: licht- en krachtinstallaties,
inbraakbeveiliging, domotica, toegangscontrole,
communicatiesystemen en branddetectie (tibo-veen is
een erkend branddetectiebedrijf).
W-installaties: klimaatinstallaties,
gebouwbeheersystemen, ventilatie, sanitairtechniek en
duurzame energie.
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Duurzaam maar niet duur
De wetenschap dat de energieprijzen de komende jaren alleen maar
zullen stijgen is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt al voldoende reden
om het energieverbruik onder de loep te nemen. tibo-veen kan u daarbij
ondersteunen. Met behulp van energiebesparende maatregelen en duurzame
installaties leveren wij een bijdrage aan de beheersing van uw energiekosten
en aan een groene toekomst.
Energie besparing is op verschillende manieren te realiseren. De volgende
installaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen:
• WKO systemen (Warmte en Koude opslag in de bodem)
• WKK (Warmte Kracht Koppeling)
• Zonneboilers (warmwater uit zonlicht)
• PV panelen (stroom uit zonlicht)
• Energiezuinige LED verlichting
tibo-veen heeft een jarenlange ervaring opgebouwd als het gaat om de
toepassing van duurzame installaties. Ieder project is maatwerk waarbij wij de
technische mogelijkheden, investering en mogelijke besparingen bekijken om
u optimaal te kunnen adviseren.
Gezondheidscentrum Arkel (artist impression) voorzien van WKO-systeem en zonneboilers
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SimplyWell
tibo-veen heeft samen met haar partners een zeer
gebruikersvriendelijke userinterface voor complexe installaties
ontwikkeld. In de praktijk was gebleken dat de bediening van dit soort
systemen vaak lastig is. Bovendien kunnen de door de gebruiker
gewenste aanpassingen alleen gerealiseerd worden door de software
te herprogrammeren. Uit de wens een eenvoudige en intuïtieve
bediening te kunnen garanderen is SimplyWell ontstaan.

Tablet en Smartphone
Met SimplyWell kan de gebruiker vanaf een ipad of iphone de
verlichting, zonwering, temperatuur, camera’s, toegangspoorten etc.
in een gebouw bekijken en bedienen.
Het is mogelijk om scenes samen te stellen voor het gebruik van
verlichting in verschillende situaties. Als de behoefte verandert, kan
door de klant zelf met SimplyWell op eenvoudige wijze een lamp
worden toegevoegd aan een scene.
Met SimplyWell maken wij complexe techniek eenvoudig te bedienen.

TECEflex: het beste leidingsysteem voor drinkwater,
cv, vloer- en wandverwarming
Uniek en praktisch: één fittingassortiment, ook voor gas

Intelligente Installatietechniek
TECE Nederland GmbH
Tel.: (0592) 415074
info@tece-nederland.nl
www.tece-nederland.nl

Koos van Geresteyn,
algemeen directeur
van Plieger

tibo-veen hecht belang aan het opbouwen van duurzame, op
vertrouwen gebaseerde, langdurige relaties met klanten. Een
goed voorbeeld daarvan is de samenwerking met Plieger. Plieger
B.V. is een landelijke groothandel in sanitair, verwarming, elektra
en installatiemateriaal, met 800 medewerkers. Het hoofdkantoor
en centraal magazijn zijn gevestigd in Zaltbommel. Met een
eigen expeditie en 50 vestigingen in Nederland levert Plieger
een assortiment van meer dan 150.000 artikelen aan o.a.
installateurs, loodgieterbedrijven, detaillisten en bouwmarkten.

Duurzame samenwerking
“De kracht van tibo-veen is kwaliteit en betrouwbaarheid.”, aldus
Koos van Geresteyn, algemeen directeur van Plieger. “Zij waren
al een flink aantal jaren afnemer bij ons, toen we een jaar of tien

Klant in beeld

geleden een goede installateur nodig hadden voor nieuwbouw
in Noord-Brabant. Wij hebben er geen spijt van gehad dat
we destijds voor tibo-veen hebben gekozen. Dat blijkt wel uit
het feit dat we hen gebruiken als huisinstallateur voor al onze
panden. Zo rollen wij regelmatig zogenaamde Plieger Express
vestigingen uit. Een Plieger Express vestiging is een modern
afhaalmagazijn met een breed maar uitgelezen assortiment
cv, installatiematerialen, elektra en sanitair. tibo-veen zorgt
voor alle elektrotechnische en werktuigkundige installaties en
dat is altijd op tijd en pico bello geregeld. Ze maken waar wat
ze beloven en als we speciale wensen hebben zorgen zij dat
die worden gerealiseerd. Vanaf de eerste opdracht waren ook
de persoonlijke relaties uitstekend, maar uiteindelijk is het de
kwaliteit die de doorslag geeft en die is uitmuntend!”
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Laat u
inspireren.

Plieger, alles voor de badkamer en meer!
Plieger.nl /Zaltbommel 0 418 682 682

Voorzorg voorkomt nazorg
Om een optimale werking van installaties te kunnen blijven garanderen is
het belangrijk om periodiek preventief onderhoud te plegen. Bij oplevering
van de installatie ontvangt u van onze gespecialiseerde service- en
onderhoudsafdeling een op maat gemaakt onderhoudsplan. Met dit
onderhoudscontract bent u verzekerd van een snelle service, wat er ook
gebeurt.
Onze helpdesk is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Of het
nu gaat om verwarming-, koel- en ventilatiesystemen, (nood)verlichting,
inbraakbeveiliging of brandmeldsystemen, wij zorgen ervoor dat uw installatie
veilig en in prima conditie blijft.

Volledig beheer op afstand
Voor het volgen van installaties maken wij gebruik van beheer op afstand.
Hierbij volgen wij de actuele status van een installatie en kunnen indien
nodig de instellingen aanpassen. Mocht er onverhoopt toch een onderdeel
vervangen moeten worden dan sturen wij een servicemonteur langs.
Vaak nog voor dat u weet dat er een storing is. Ook bij het beheer van uw
installaties willen wij u zoveel mogelijk ontzorgen.

Autobedrijf

DE GROOT

Steenweg 1 - Heusden
Telefoon 0416 66 11 65

www.degroot.peugeot.nl

LANGE TERMIJN SUCCES
IS EEN KWESTIE VAN
WEDERZIJDS VERTROUWEN!
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Volgens BDO is accountancy en advisering veel meer dan regels
en cijfers. We werken met mensen. Mensen zijn voor ons het
uitgangspunt en de leidraad in ons handelen. Of het nu gaat om
een familiebedrijf zoals Technisch Installatiebedrijf Tibo-Veen B.V.
of een multinational, in alles wat we doen streven we samen met
onze klanten naar zakelijk en persoonlijk succes. Dat is wat telt.
Dit leidt tot duurzame relaties tussen BDO en haar klanten. Zo
ook de lange termijn samenwerking tussen BDO en Technisch
Installatiebedrijf Tibo-Veen B.V. voor wie we sinds de management buy-out, ruim 25 jaar geleden, als accountant en fiscalist
mogen optreden. We luisteren, denken mee en zijn kritisch klankbord. Want dat is de sleutel om samen succesvol te zijn. Nu en
in de toekomst.
Bij BDO draait het er niet om wat wij allemaal kunnen, maar wat
u nodig heeft. Maar ook wie u nodig heeft. We gaan voor u op
zoek naar de juiste match, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.
Wat al onze accountants en adviseurs delen, is de gedrevenheid om samen succes te boeken.
Ga naar www.bdo.nl of bel voor een afspraak Jouke Jelgerhuis
Swildens op ons kantoor in Rotterdam (010 – 24 24 600).

Omdat mensen tellen.

Werken en leren
tibo-veen heeft een lange traditie als erkend leerbedrijf in
de elektrotechniek en de installatietechniek en zodoende
veel ervaring in het opleiden van schoolverlaters tot ervaren
monteurs en technici. Een technisch beroep leer je het beste
door een combinatie van werken en leren. De alledaagse praktijk
is zo divers dat dit niet alleen in studieboeken is weer te geven.
tibo-veen biedt jongeren met een VMBO-opleiding de
mogelijkheid van een opleiding in de Beroepsbegeleidende
leerweg (BBL). Dit betekent werken en leren in dienst zijn bij
tibo-veen, vier dagen per week in de praktijk en een dag naar
school.

Duale leerbaan
Een duale leerbaan biedt jongeren de mogelijkheid om hun HBOdiploma te halen in een combinatie van leren en werken.
tibo-veen heeft daarnaast een eigen praktijkschool opgericht.
Sjon Schoondermark, servicemanager bij tibo-veen en al
jarenlang in dienst, heeft deze opgezet.
“Monteurs in het werk/leertraject werken gewoon mee in onze
projecten. Dat sluit lang niet altijd aan bij hun opleiding. Daarom

de zijn we deze praktijkschool begonnen. We hebben een plek
ingericht waar onze medewerkers opdrachten krijgen die puur
voor het leren zijn bestemd. We laten hen gecontroleerd een
programma doorlopen zodat ze klaar zijn om hun examen te
halen. Ze worden daarmee ook betere medewerkers!”

Kansen voor ontwikkeling
De praktijklessen worden gegeven door praktijkleraren die
veel ervaring hebben opgedaan als monteur bij tibo-veen en
gedreven zijn om hun vakkennis over te brengen op de jonge
generatie.
Maar de school komt ook van pas voor de vakvolwassen
monteurs.
Sjon: “Op de praktijkschool kunnen zij hun kennis en
vakmanschap op peil houden. We organiseren regelmatig
trainingen en workshops met leveranciers en fabrikanten,
toegespitst op een bepaald onderwerp. Dit werkt heel goed. Het
is een plezier om op deze wijze onze medewerkers en ons bedrijf
verder te ontwikkelen. Ook ikzelf heb bij tibo-veen alle kansen
gekregen om mij beroepsmatig, en als mens, te ontplooien!”
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tibo-veen Installatietechniek
Bezoekadres:
Grotestraat 28
4264 RL Veen (NB)

Postadres:
Postbus 9
4264 ZG Veen (NB)

T 0416 69 16 33
F 0416 69 30 60

E info@tibo-veen.nl
W www.tibo-veen.nl
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Tel. 0416-387280
Fax 0416-387299
info.nl@dwtgroup.com
www.dabpumps.nl

DAB
ExcelAir is toonaangevend enDOOR
gecertifi
ceerd specialist in het
creëren van een betrouwbaar binnenklimaat in parkeergarages,
waarvoor wij (RWA) ventilatie-, CO/LPG- en branddetectiesystemen
ontwerpen en leveren. Voor trappenhuizen en vluchtwegen
realiseren we bovendien overdrukventilatiesystemen. Ontdek het
effect van de andere kijk op parkeerruimte, op www.excelair.nl.

als projectengineer, servicemanager of servicemonteur?
dan snel op: www.excelair.nl! ExcelAir is leverancier van:

Conelgro Gorinchem relatie van Tibo-veen

parkeergarage ventilatiesystemen
co/lpg detectiesystemen
branddetectiesystemen

Een vooraanstaande elektronische groothandel in Nederland. Goede
samenwerking met mooie projecten, van Telecom tot automatisering.
Uiteraard ook voor installatiewerk, service en onderhoud kunt u bij ons
terecht.

ExcelAir b.v. | Lingewei 67, 4004 LK Tiel | Telefoon (0344) 67 05 20
E-mail info@excelair.nl | Internet www.excelair.nl
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Wij houden contact.

www.conelgro.nl

