
Beste relatie,

In het vorige nummer van Uitgelicht constateerde ik dat onze technische markt in de 
lift zit. En dat doe ik nog steeds. Vooral in de markt van duurzame technische op-
lossingen maken wij een snelle en sterke groei door. Duurzaamheid, zo merken wij 
dagelijks, is allang geen uitzondering meer, maar een pure bestaansvoorwaarde voor 
steeds meer organisaties. 
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Jaren geleden al kozen wij voor 
duurzaamheid. Daar plukken wij 
en onze klanten nu de vruchten 
van. Ook de concentratie van onze 
activiteiten en expertise in Beverwijk, 
sinds eind vorig jaar, draagt bij aan 
onze koppositie in duurzame tech-
niek. In deze nieuwsbrief laten we 
u daar weer sprekende voorbeelden 
van zien.

Huib Visser, algemeen directeur

Duurzaamheid is een centraal 
thema in het beleid van PAT 
Europe. 

Daarom zocht directeur Dennis 
Guit naar nieuwe mogelijk-
heden voor zijn hoofdvesti-
ging in Oudkarspel, met een 
groot magazijn, om zuiniger 

met energie om te gaan. Na 
onderzoek kwamen we tot de 
conclusie dat PAT Europe zelfs 
energieneutraal kon werken. 
Natuurlijk hadden we er ook de 
technologische oplossing voor. 

De oplossing
Deze oplossing bestaat uit 
een zonne-energiesysteem op 
basis van de innovatieve, maar 
wereldwijd beproefde SolarEdge-
technologie. Wij zorgden voor 
het ontwerp en de installatie, 
inclusief de plaatsing van 336 
zonnepanelen op het platte dak 
van het magazijn. De pane-
len staan in een zogenaamde 

oost-westopstelling, wat zorgt 
voor een gelijkmatige energieop-
brengst over de dag. Een mooie 
verdeling voor de pieken in de 
ochtend, als het wagenpark 
wordt opgeladen, en de pieken in 
de middag, als de elektrische hef-
trucks en stapelaars aan de beurt 
zijn. In maart leverden we het 
systeem op en meteen al werd 
genoeg stroom opgewekt voor 
99 procent van de behoefte. Op 
afstand kunnen we alles volledig 
monitoren. 

Concrete resultaten
Dennis Guit is een tevreden man: 
“Steeds meer klanten vragen 

naar ons mvo-beleid. Dat heb-
ben we allicht, maar nu kunnen 
we er ook concrete resulta-
ten van laten zien. Natuurlijk 
is het mooi meegenomen dat 
we daarnaast aanzienlijk op 
energiekosten besparen. We 
zijn dus dubbel blij met het 
systeem. De mensen van Visser 
Elektrotechniek hebben perfect 
werk afgeleverd en vooral hun 
adviesrol goed gespeeld.”
 
Over PAT Europe
PAT Europe is ruim twintig jaar 
actief in Europa als groothan-
del, distributeur en producent 
van accessoires voor auto’s, 

aanhangers en caravans en van 
camping-, vrijetijds- en brand-
veiligheidsproducten. Afnemers 
zijn onder meer grossiers, fabri-
kanten, inkoopcombinaties en 
detailhandelsbedrijven, waaron-
der diverse multinationals. Voor 
veel van deze klanten ontwikkelt 
PAT Europe private-label-con-
cepten. Naast het hoofdkantoor 
op bedrijvenpark Breekland in 
Oudkarspel (Langedijk) heeft 
PAT Europe een vestiging in 
Alkmaar, een verkoopkantoor in 
Duitsland en een inkoopkantoor 
in Hangzhou (China).

PAT Europe in Oudkarspel
MVO-beleid met concrete resultaten

PAT Europe in Oudkarspel
MVO-beleid met concrete resultaten



A-selectie in training
Op sportpark Kalverhoek in 
Wijdewormer is het nieuwe AFAS 
Trainingscomplex van AZ te vinden. 
De talentvolle jeugd is er al een 
paar maanden aan het trainen 
en spelen, maar sinds kort zie je 
hier elke dag ook de succesvolle 
A-selectie bezig. In totaal staan 
hen zeven velden ter beschikking, 
waarvan vier van kunstgras. Het 
gebouw heeft een oppervlak van 
3.500 vierkante meter: genoeg voor 
twee aparte spelershomes en vele 
andere ruimtes. Over ons werk is 

coördinator Beheer en Onderhoud 
Roël Baars tevreden: “Een hoge 
kwaliteit, een sterke leveringsbe-
trouwbaarheid en een uitstekende 
communicatie.” 

BIM in 3D
Hoofdaannemer was HSB Bouw 
uit Volendam, waar we wel 
vaker goed mee samenwerken. 
Dat we de inschrijving voor de 
elektrotechnische installaties 
wonnen, was voor AZ-fanaten 
zoals wij een extra grote eer. 
Geen alledaagse klus dus, al 

waren er technologisch geen 
grote uitdagingen. Ook niet 
nieuw, maar wel bijzonder was 
het werken met het Building 
Information Model (BIM), waar-
mee de constructies en installa-
ties digitaal en in drie dimensies 
getekend worden; virtual reality 
dus. De voordelen zijn een 
hoge bouwkwaliteit, efficiënte 
processen, minder faalkosten 
en een opdrachtgever die zich 
beter kan inleven in het bouw-
proces en het eindresultaat.

Vanzelfsprekend zijn wij supporters van AZ. We voelen een historische band 

met de club en hebben samen met Buko en Patina al jaren een skybox in het 

AFAS Stadion. Ons voetbalhart ging dan ook sneller kloppen toen we alle 

elektrotechniek mochten installeren voor het nieuwe AFAS Trainingscomplex. 

Vorig jaar juni ging de eerste paal de grond in; eerder deze maand ging het 

complex feestelijk open.

Lorentzhof is een woonzorgcentrum aan de rand 

van de historische binnenstad van Leiden, in de 

mooie en groene professorenwijk. 

Nieuw trainingscomplex voor AZ

Geen alledaagse klus 

Vorig jaar werd begonnen met de 
duurzame renovatie van het com-
plex; medio mei werd het opgele-
verd. Wij waren erbij voor de gas- en 
watertechniek.

Libertas Leiden
Lorentzhof is een van de vier woon-
zorgcentra van Libertas Leiden, dat 
al vijftig jaar thuiszorg en andere 
ondersteuning geeft aan de inwoners 
van Leiden. Elk woonzorgcentrum 
heeft zijn eigen woonconcept, afge-
stemd op specifieke doelgroepen. 
In het gerenoveerde Lorentzhof zijn 

vijf groepswoningen gecreëerd voor 
mensen met dementie. Zij kunnen 
hier kleinschalig wonen zoals thuis, in 
een huiselijke sfeer. Daarnaast biedt 
het vernieuwde Lorentzhof 27 ruime 
tweekamerappartementen voor 
mensen met lichamelijke beperkin-
gen en een intensieve zorgvraag. 
De veiligheid van de bewoners was 
een belangrijk aandachtspunt bij de 
renovatie.

Samen met Intersell
Bouwbedrijf Intersell, onderdeel 
van VINK Bouw, had vorig jaar de 

aanbesteding van het renovatie-
project in de wacht gesleept. Met 
deze toonaangevende bouwon-
derneming trekken we wel vaker 
op. Piet van Loenen, projectleider 

bij Intersell: “We hebben goed 
samenwerkt. De riolering, de 
waterinstallaties, het sanitair en 
de gasleidingen zijn weer prima 
uitgevoerd. Bijzonder deze keer was 

de aanleg van een watermistinstal-
latie die in alle kamers voor extra 
veiligheid van de bewoners zorgt. 
Maar ook dat is goed en op tijd 
uitgevoerd.”

Woonzorgcentrum
Lorentzhof in Leiden



www.visserelektro.nl

Skybox van Daalimpex 

Duurzame strategie
Vorig jaar al werd de uitbreiding 
van de vrieshuizen en de kadefaci-
liteiten van Daalimpex opgeleverd. 
Ook daaraan werkten wij mee. 
Een keuze van Daalimpex was uit 
te blinken in duurzaamheid, tot en 
met BREAAM-NL Excellent. Aan 
dit strenge keurmerk moest ook 
de skybox voldoen. Dit betekende 

onder meer een extreem energiezui-
nige led-verlichting, maar met hoge 
CRI-waardes: door ons geïnstal-
leerd en voorzien van een KNX-
domoticasysteem, bedienbaar via 
tablets. Net als de zonwering met 
hoog rendement en de gezoneerde 
klimaatregeling. Verder verzorg-
den we onder meer de beveili-
ging- en brandmeldinstallatie en het 

aspiratiesysteem voor de liften. Het 
geavanceerde AV-systeem instal-
leerden we samen met partner 
M-Sound in Beverwijk. 

Jan Kasten, hoofd Technische 
Dienst bij Daalimpex: “Visser 
Elektrotechniek begrijpt goed wat 
het betekent om onder druk van 
BREAAM te werken. Neem alleen al 

de bekabeling, waarvan de aanleg 
niet koste mag gaan van de lucht-
dichtheid van het gebouw. Dat en 
hun andere werk hebben ze perfect 
en zonder vertraging opgeleverd.”

Daalimpex is een grote logistieke 
dienstverlener, gespecialiseerd 
in de klimaatgestuurde opslag 
en verwerking van vis en andere 

consumptiegoederen. In Velsen-
Noord heeft de onderneming 
vrieshuizen met een capaciteit van 
60.000m2. Daalimpex is onderdeel 
van de Kloosterboer Groep.

Met weinig klanten hebben 
wij zo’n duurzame relatie als 
met DekaMarkt: al bijna veer-
tig jaar. Voor de nieuwe of 
verbouwde filialen van deze 
succesvolle supermarktketen 
worden we vaak gevraagd 
de elektrotechniek te leve-
ren, zo ook voor de onlangs 
gerenoveerde vestiging in 
Amsterdam-Slotermeer. 
Naast de elektrotechniek 
installeerden we ook alle 
beveiligingsoplossingen. 

De consument voorop
Eind april ging het vernieuwde 
en uitgebreide DekaMarkt-
filiaal weer open. Naast alle 
elektrotechniek hebben we 
hier zowel de inbraakbevei-
liging als een geavanceerd 
camerasysteem geïnstalleerd, 

en vervolgens aangesloten op 
de centrale van retail-bevei-
liger SecMan in Sassenheim. 
Bedrijfsleider John Duinmayer: 
“Bij zo’n renovatie zijn voor 
ons een paar zaken extra 
belangrijk. Namelijk dat de 
consument er zo min moge-
lijk last van ondervindt en dat 
het werk goed en binnen de 
strakke deadlines wordt opge-
leverd. De mensen van Visser 
waren daarvoor bereid af en 
toe op zondag door te werken. 
Dat siert hen.”

DekaMarkt telt 82 supermark-
ten. De keten is onderdeel van 
de Detailresult Groep. Daar 
hoort ook Dirk van den Broek 
bij, naast diverse productie- en 
transportbedrijven, distributie-
centra en verscentrales.

SHUZ is naast webshop een keten 
van luxueuze schoenwinkels. Van 
groot belang voor de positionering 
van een chic merk als SHUZ is een 
stijlvolle winkelinrichting, die vol-
ledig van deze tijd is. Als vanouds 
leveren wij daar onze bijdrage aan. 
Zo ook aan het filiaal in Wassenaar, 
dat na een renovatie onlangs weer 
voor de klanten openging.

Shopping-experience
De 19 filialen van SHUZ zijn verspreid 
over het gehele land, onderschei-
den zich door topmerken en een 
topservice, om een persoonlijke 

band met de klanten op te bouwen. 
Met succes: 95 procent van hen 
komt trouw terug. Het aanbod 
van schoenen voor dames, heren 
en kinderen varieert van klassiek 
en eigentijds tot sportief en high-
fashion met grote merken. Bij zo’n 
topproduct hoort een topwinkel, 
waar de klant een unieke shopping-
ervaring beleeft. Kijk niet raar op als 
je bij SHUZ een espresso- en wijnbar 
aantreft, zoals in het vernieuwde 
filiaal in Wassenaar. Of een shop-
in-shop met de coffeetable-books 
van Taschen. Ook de specifieke 
muziek- en geurbeleving horen 

bij het winkelconcept, net als een 
geraffineerde led-verlichting en 
hightech-kassasystemen 

Marcel Schmit, directeur van SHUZ: 
“We besteden extreem veel aan-
dacht aan de uitstraling van onze 
winkels. Als we renoveren, werken 
we dan ook alleen samen met des-
kundige, betrouwbare en efficiënte 
partners. Visser Elektrotechniek 
heeft ons nooit in de steek gelaten. 
Altijd leveren ze hun werk op tijd 
op, ondanks onze strakke schema’s 
om de winkels zo snel mogelijk weer 
open te krijgen.”

Onlangs nam Daalimpex in Velsen, boven op de nieuwbouw, een skybox in gebruik. En niet zomaar een. 

Dit presentatie- en vergadercentrum combineert een fenomenaal uitzicht over het Noordzeekanaal met 

een fantastisch gestileerde inrichting. Bijzonder zijn ook de geavanceerde technische installaties, die aan 

de hoogste duurzaamheidseisen voldoen; met name daaraan leverden wij onze bijdrage. 

Renovatie DekaMarkt: 

Elektrotechniek en 
beveiliging

SHUZ in Wassenaar 
Een unieke klantbeleving

Duurzame hightech  



Nog steeds vallen er in ons land tientallen 

doden en honderden gewonden door slecht 

functionerende cv-installaties. Met dit alarme-

rende bericht kwam de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid naar buiten. 

Nu denkt u misschien: dit gaat 
vast om oude cv-installaties zon-
der regelmatig onderhoud. Maar 
dat is niet zo. De zorgwekkende 
oorzaak is het gebrek aan vak-
manschap bij onderhoudsbedrij-
ven die onder de markt werken. 
Wij zullen nooit bezuinigen op 
kwaliteit en veiligheid, en beschik-
ken altijd over alle relevante 
keurmerken. Wij kiezen ervoor 

om onze monteurs permanent bij 
te scholen in kennis en vaardighe-
den. Zij volgen bij hun onder-
houdswerk een methodische en 
integrale aanpak, gebruikmakend 
van een complete checklist voor 
de installatie, inclusief alle compo-
nenten, en geavanceerde gekali-
breerde meetapparatuur. 
Meer weten? Bel Arian Kapitein: 
(0251) 27 99 99.

Slecht cv-onderhoud  
levensgevaarlijk 

Als VCA-gecertificeerd bedrijf 
staat veiligheid bij ons voorop.  

Een manier om daar permanent 
aan te werken, is het uitvoeren 
van inspecties op de projecten. 
Hiervoor hebben onze projectleiders 
onlangs een training gevolgd bij 

onze VCA-auditor De Wilde Advies. 
Samen met dit bureau hebben zij 
hun kennis vervolgens in de praktijk 
gebracht op een lopend project: 
de nieuwbouw voor de Kaptein 
Groep in Heiloo. De inventarisatie 
en analyse van aandachtspunten 
behoorden tot de inspectie, maar 

daar bleef het niet bij. We zijn op de 
bouwplaats immers niet de enige 
aannemer, maar doen ons werk in 
samenhang met andere disciplines. 
Daarom namen we de evalua-
ties mee in het werkoverleg, om 
onze bevindingen te delen met de 
bouwpartners. 
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Havenstraat 9, 1948 NP Beverwijk 
Tel: 0251-279999, 
E-mail: info@visserelektro.nl, www.visserelektro.nl

VCA-werkplekinspectie 
op locatie

Als eigenaar bent u verantwoordelijk 
als uw koelinstallatie schadelijke 
gassen uitstoot door gebrekkig 
onderhoud. Daarom is het belangrijk 
om uw koelinstallaties te laten 
installeren en onderhouden door 
een bedrijf met het STEK-certificaat 
van de Stichting Emissiepreventie 

Koudetechniek. U weet dan zeker 
dat het werk veilig, duurzaam en op 
een hoogwaardige manier gebeurt. 
Deelnemende bedrijven worden 
elk jaar geaudit. Vanzelfsprekend 
hebben wij ons weer voor de STEK-
erkenning gekwalificeerd, zodat bij 
ons u verzekerd bent van veilige, 

duurzame en efficiënte werkende 
koelinstallaties met een zo laag 
mogelijk energieverbruik. Meer weten? 
Bel Arian Kapitein: (0251) 27 99 99.

veel slachtoffers

Een van de opleidingen die 
we klanten aanbieden, is de 
VOP-training. 

Hebt u medewerkers met tech-
nische taken? Dan leren ze bij 
ons hoe ze als VOP (Voldoende 
Onderricht Persoon volgens NEN 
3140) veilig en verantwoord 
omgaan met elektrische instal-
laties. Vaak vragen arboregels 
daarom. Onlangs namen zestien 

medewerkers van de Technische 
Dienst van ViVa! Zorggroep 
in Heiloo deel aan onze VOP-
training. Allen gingen ze met een 
VOP-getuigschrift naar huis en de 
volgende dag veilig aan de slag. 

Kijk voor het volledige aanbod van 
trainingen op onze site. Of neem 
contact op met Dennis Kruit: 
(0251) 27 99 99.

ViVa!-medewerkers 
volgen VOP-training 

De regelgeving rond koelinstallaties 

wordt steeds strenger.  

STEK-erkenning  
voor veilig koelen


