Erkend Sterkin installateur
Wat u kunt verwachten van de erkende Sterkin installateur?
Sinds 1926 zijn er erkende installateurs in Nederland. De gemeentelijke
energieproductiebedrijven stookten toen gas en wekten elektriciteit op. Voor de aanleg
van de gas- en elektrische installaties in de huizen werden installateurs opgeleid. Alles
was er vanaf het begin op gericht om veilige wijze gas- en elektrische installaties aan te
leggen. De erkende installateurs zijn dan ook de oudste vakmensen met een erkenning in
ons land.
Lang voordat de wetgever zich met installaties bemoeide, had de sector dat zelf goed
geregeld. Vanaf het begin heeft er een controle-element in de erkenningen gezeten.
In het verleden kwam de inspecteur van het energiebedrijf langs om te controleren of de
installateur zich aan de regels had gehouden. Tegenwoordig zijn dat de onafhankelijke
inspectiebedrijven die bij Sterkin zijn aangesloten.
Hoe gaat dit tegenwoordig in zijn werk?
Nadat een erkend Sterkin Installateur een nieuwbouwinstallatie heeft aangelegd, wordt
deze bij Sterkin aangemeld en steekproefsgewijs gecontroleerd. Voor iedere aangemelde
installatie verstrekt Sterkin een zogenaamde conformiteitsverklaring aan de erkende
Sterkin installateur. Na ondertekening verstrekt deze de conformiteitsverklaring aan u. U
heeft dan zwart op wit dat uw installatie voldoet aan de eisen. Vraag uw installateur dus
om deze conformiteitsverklaring omdat veel gemeenten, waterleidingbedrijven en
verzekeraars daarom vragen.
Kiest u voor een erkend Sterkin Installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze. De
erkende Sterkin Installateur is niet zómaar erkend. Hij voldoet aan hoge kwaliteitseisen.
Zo moet hij beschikken over voldoende kennis, werken volgens de juiste normen en in
het bezit zijn van de juiste (meet)gereedschappen.
Wat is het verschil tussen een installateur en een erkende installateur?
In 2007 is de Vestigingswet komen te vervallen. In deze wet waren eisen opgenomen
waaraan de elektrotechnische installateurs moesten voldoen. Al eerder waren de eisen
voor de gastechnische installateur komen te vervallen. Dus vandaag de dag mag
iedereen in Nederland zich installateur noemen. Voor u als particulier is het dan moeilijk
om uit te maken wie dan de vakman is. Niet iedereen mag zich erkend Sterkin
installateur noemen. Daarvoor moet je aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen
voldoen. Nadat gecontroleerd is dat aan de eisen is voldaan, mag men zich erkend
Sterkin installateur noemen.
Conformiteitsverklaring:
Een conformiteitsverklaring is een document dat wordt afgegeven door de erkende
Sterkin installateur. Daarin verklaart de erkende installateur dat de installatie is
aangelegd volgens de wettelijke eisen, het Bouwbesluit, en de daarin genoemde normen.
Een bekende norm is de NEN 1010 voor de aanleg van elektrotechnische installaties. En
dat deze installateur aangesloten is bij Sterkin. Sterkin draagt er zorg voor dat de
installaties of steekproefsgewijs worden gecontroleerd of dat de bedrijven gecertificeerd
zijn.

