25 jaar Van Bakel Elektro

Van Bakel Elektro maakt het verschil
Van Bakel Elektro is een allround installatiebedrijf voor kantoren, woningen en andere gebouwen in Noord-Brabant en
omgeving. De veelzijdigheid in het vak van elektrotechniek
combineren we met een passende organisatiestructuur en
innovatieve blik. Daardoor staan we bekend als rasechte
probleemoplossers voor bedrijven en particulieren. Kortom:
Van Bakel maakt het verschil, al 25 jaar!

ZELFSTANDIGE SPECIALISMEN ONDER ÉÉN DAK
Iedere dag zetten onze specialisten zich in voor oplossingen
op het gebied van onder andere data, beveiliging, kracht &
licht, telecom, domotica en duurzame installaties waaronder
zonnepanelen.
We hebben alle technische kennis in huis, en dus kunnen
we op alle technische gebieden adviseren en installeren. Dit
geeft u bij service en onderhoud van installaties veel voordeel.

Voor elk specialisme is een unit in het leven geroepen,
die functioneert als een krachtig, zelfstandig bedrijf. U als
opdrachtgever heeft daardoor ook bij complexe projecten
slechts één contactpersoon die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor kwaliteit, planning en kostenbeheersing. Dat maakt het hele proces een stuk transparanter
én beter beheersbaar. Bij grote projecten maken we graag
gebruik van tools als Lean en BIM, die het proces transparanter, flexibeler en efficiënter maken. Ook reduceren deze tools
de mogelijkheid op fouten en dus extra kosten. Dat maakt
het verschil!

AL 25 JAAR BETROUWBARE PARTNER
Anthony van Bakel richtte 25 jaar geleden Van Bakel Elektro op. Het bedrijf groeide gestaag, naar twee vestigingen
(Heesch en Roosendaal) en ongeveer veertig medewerkers.
Anthony van Bakel: “Die groei, maar ook de relaties met

... al 25 jaar
partners, leveranciers en klanten maken me trots. En niet
te vergeten de professionele gedreven medewerkers die
iedere dag op pad gaan om het leven van onze opdrachtgevers makkelijker te maken.”

TOEKOMSTBESTENDIG
Van Bakel Elektro blijft zich voortdurend ontwikkelen en
naar de toekomst kijken. Ons advies aan u is dus altijd
up-to-date. We vinden het belangrijk om bij te dragen
aan circulair bouwen: het hergebruiken van grondstoffen,
producten en materialen in een gesloten kringloop. Ook
hiermee zijn we toekomstbestendig. Om kennis te delen
over deze en andere ontwikkelingen werken we graag
samen met anderen, bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband ElektroNed.

Kracht & Licht!
Licht zorgt voor een aangename (werk)sfeer, maar
ook voor veiligheid. Onze unit Kracht & Licht
legt lichtinstallaties in gebouwen aan, maar ook
buitenverlichting en beweginggestuurde verlichting
horen bij onze expertise. Service en onderhoud van
uw installatie is bij ons ook in betrouwbare handen!
Daarnaast is Van Bakel sterk in Kracht: wandcontactdozen, kabelgoten, verdeelkasten, noodstroomvoorzieningen, noem het maar op. We zorgen ervoor
dat alles voldoet aan uw praktische en esthetische
wensen én aan de actuele veiligheidsnormen.
Onze klanten zijn particulieren, mkb-bedrijven,
industriële bedrijven, aannemers, woningstichtingen
en vastgoedbeheerders in heel Noord-Brabant en
directe omgeving. U kunt rekenen op snelle service,
een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en representatieve, deskundige monteurs.

EXCELLEREN EN INNOVEREN MET ELEKTRONED
ElektroNed is een proactief samenwerkingsverband
van ongeveer veertig excellerende technische installatiebedrijven in Nederland. Van Bakel is partner in dit
samenwerkingsverband. Innovatie stimuleren, kennis
delen, slim samenwerken met leveranciers en marktpartijen en elkaar versterken staan centraal. Elektro-

Ned volgt de nieuwste ontwikkelingen van de installatiemarkt op de voet, waar ook de klant veel baat bij
heeft. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van
innovatieve bouwconcepten of energiebesparing. De
kennisvoorsprong wordt nog eens versterkt door de
ElektroNed Academy (ENAC) die ElektroNed faciliteert.

Meer regie over uw energie
Van Bakel Eco gelooft in een wereld waarin de mensen meer
regie hebben over hun eigen energie en wil een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving. Daarom helpen wij u
met zelfvoorzienende energiesystemen zoals zonnepanelen,
zonneboilers en oplaadzuilen of oplaadpalen voor elektrische auto's. Ook voor opslagsystemen van zelf opgewekte
energie bent u bij ons aan het juiste adres.
Van Bakel adviseert graag over de mogelijkheden van zonne-energie, zoals de nieuwe zonnepanelen in de vorm van
dakpannen. Afhankelijk van uw wensen kan dat een passend
doe-het-zelfpakket zijn, maar we kunnen ook de complete
montage voor u verzorgen.

EÉN AANSPREEKPUNT
De unit Eco verzorgt graag het hele traject op het gebied van
eco-energie, zowel voor particulieren als bedrijven: advies,
installatie, subsidieaanvraag, advies over financieringsmogelijkheden en eventuele bouwvergunningen. Zodoende is er
maar één aanspreekpunt voor eco-energie toepassingen.
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Maatwerk voor veiligheid
bij een poging te houden. Vraag naar de mogelijkheden van
onze mechanische en elektronische inbraakbeveiliging.
Inbraak en brand hebben een enorme impact op mens en
bedrijf. Van Bakel Elektro vindt veiligheid dan ook een groot
goed. We installeren professionele systemen die exact zijn
afgestemd op uw woon- of werksituatie én uw persoonlijke
wensen. Maatwerk dus. Elk systeem kan worden aangesloten
op onze alarmcentrale, zodat er bij een melding direct actie
ondernomen wordt.

INBRAAK
Elke dag zijn er gemiddeld 240 keer pogingen tot inbraak in
ons land. Een goede beveiliging is van groot belang om het

BRAND
Brand heeft verwoestende effecten op mens, dier en bedrijf.
Een brandbeveiliging is dan ook geen overbodige luxe,
bijvoorbeeld met automatische brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

CAMERABEVEILIGING
Wilt u uw eigendommen bewaken? Camera's kunnen een prima uitkomst zijn. Onze adviseurs geven een advies op maat
en zijn op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen en privacy-wetgeving.

Domotica: veilig, comfortabel en efficiënt
Onderweg naar huis vast de verwarming en de verlichting
aanzetten. Het is een van de vele voorbeelden van Domotica,
oftewel huistechniek. Deze technologische hoogstandjes
maken het leven mooier, aangenamer en veiliger!
Wilt u dat de lichten in uw woonkamer worden gedimd,
zodra de muziek aangaat? Of ’s avonds met één druk op de
knop de verlichting en de toegangscontrole in uw bedrijf
uitschakelen en de alarminstallatie inschakelen? Het kan

allemaal. Domotica zorgt niet alleen voor gemak, maar ook
voor energiebesparing en kostenbeheersing.
Allerlei technische componenten in uw huis of bedrijf
kunnen geïntegreerd worden: verlichting, klimaatregeling,
toegangscontrole, alarm en multimedia. Van Bakel maakt
gebruik van domoticasystemen van verschillende fabrikanten. Op basis van uw wensen en situatie bepalen we samen
het beste systeem.

Nederland staat voor de grootste verduurzamingsopgave ooit.
Doet u mee?
www.hetnieuwebouwenvanrexel.nl
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De modernste oplossingen
in data en telecom
Het moet altijd werken en veel mogelijk
heden hebben. Een goed werkende telecom
installatie is essentieel voor het dagelijkse
werk van het mkb en industrie. Ook een
optimaal werkend datanetwerk is van groot
belang. Van Bakel Elektro gaat voor de
modernste oplossingen, altijd op maat.

COMPLETE OPLOSSINGEN
Onze mensen kennen de moderne telecominstallaties en datasystemen als geen

ander. We leggen eigentijdse, hoogwaardige
netwerken aan voor spraak- en dataverkeer. Compleet met actieve apparatuur,
no-breaksysteem, patchkasten, verhoogde
computervloeren en ijzersterke service. Van
een netwerkinstallatie op basis van geavanceerde elektro- en datatechniek tot en met
de bouw van een complete serverruimte: u
kunt het met een gerust hart overlaten aan
Van Bakel!

Elektrotechnische
installaties moeten
goed functioneren,
ook voor de veiligheid
van degenen die in de
gebouwen wonen of
werken. Onze specialis
ten zijn bevoegd
om onafhankelijke
inspecties van elektrotechnische installaties
conform NEN 3140
uit te voeren. Om
warmteontwikkeling
op te sporen, doen ze
thermische metingen.
Naast een overzicht
van eventuele gebreken met meetwaarden
en foto’s, doen we
prioriteitsstelling en
geven we advies hoe
elk gebrek opgelost
kan worden.

CORRESPONDENTIE
Postbus 8
5384 ZG Heesch

VESTIGING HEESCH
Cereslaan 16
5384 VT Heesch
T: 0412-454394
F: 0412-475661

VESTIGING ROOSENDAAL
Schotsbossenstraat 10A
4705 AG Roosendaal
T: 0165-520960
F: 0165-391750
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