IS UW WONING

Veilig Wonen
binnen handbereik
YOUR REPUTATION IS MINE.

Bent u op zoek naar een EPC of een
keuring van uw elektrische, water- , gas- of
rioleringsinstallatie?

Dan is Vinçotte de ideale partner, dankzij het
kwaliteitslabel “Veilig Wonen”.
Vinçotte biedt u veel meer dan de gevraagde
keuring(en): wij delen met u onze kennis inzake
veiligheid, die we gedurende meer dan 140
jaar opgebouwd hebben.

Met haar inspecties, testing, certificatie en
opleidingen biedt Vinçotte u alle oplossingen
onder één dak om u en uw omgeving veiligheid,
duurzaamheid en kwaliteit te garanderen en te
zorgen dat uw investeringen renderen.
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Het kwaliteitslabel “Veilig Wonen” garandeert
de veiligheid van uzelf, uw medebewoners en
de bezoekers in uw woning.

Samen gaan we voor 100% veilige
woningen!

Kijk snel binnenin voor een overzicht van
de keuringen die u nodig heeft!

vincotte.be/veiligwonen

YOUR REPUTATION IS MINE.
YOUR REPUTATION IS MINE.

GEKEURD ZIJN IS GERUST ZIJN!

Een veilig gekeurde woning
samen met Vinçotte

Ontdek welke keuring(en) u nodig heeft

1. Een veilige partner
Dankzij een sterke reputatie die al 140
jaar staat, kunt u steeds rekenen op het

Elektriciteit

advies van een gedreven expert.

(incl. zonnepanelen)

EPC *

2. Combineer & bespaar
Bestel de keuringen die u nodig heeft via

U bouwt

Gas

Water

Riolering

(incl. stooktoestellen)

Tijdelijke
werfaansluiting
(op het elektriciteitsnet)
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onze diverse keuringspakketten. In één
bezoek bespaart u immers tijd én geld.

3. Wanneer het u best uitkomt
Een

afspraak?

Kies

zelf

het

meest

geschikte moment.

4. Eenvoudig en snel besteld
Online of telefonisch, met onze vlotte
bestelprocedure bent u meteen op weg.

U verhuurt

U (ver)koopt

U renoveert of vernieuwt uw
installatie
U heeft een elektrische installatie
ouder dan 25 jaar
U wenst een herkeuring van uw
installatie

5. Duidelijk en kwalitatief advies

* Energieprestatiecertificaat
* * Enkel van toepassing in Vlaanderen

Onze expert licht het verslag uitgebreid
toe en biedt u advies waar nodig.

Goed geïnformeerd is goed voorbereid!

vincotte.be/veiligwonen

Op veiligwonen.be vindt u alle nuttige informatie ter voorbereiding van een goedgekeurde woning.
Zo bent u zeker van een vlot verloop van uw keuring(en) én geniet u van een gerust gevoel.

Bezoek ook onze website voor aanvullende keuringen!

