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elektro- 
technische 
installaties

Wij verzorgen elektrotechnische installaties 

in woningbouwprojecten. Daarbij voldoen 

wij als gecertificeerd waarborginstallateur 

aan alle hoge kwaliteitseisen die door de 

energiebedrijven zijn vastgelegd. Kiest u 

dus voor elektrotechnisch vakmanschap. 

Vanaf het moment dat u een opdracht bij 

ons neerlegt, tot op het tijdstip van opleve-

ring en de daaropvolgende nazorg, kunt u 

erop rekenen dat wij handelen volgens de 

geldende voorschriften. 

Elektrotechnische diensten & installaties:

 > Bliksembeveiliging en aardingstechniek

 >  Beveiligings- en bewakingssystemen

 >  Camerabewaking en registratie CCTV

 >  Centrale Antenne-Inrichting (CAI)

 >  Centrale elektrotechnische installaties

 >  Conditiebepaling/MJOP (NEN-2767)

 >  Data infrastructuur, netwerken en WiFi

 >  Gecertificeerd inspectiebedrijf  

(NEN-3140)

 >  Krachtstroominstallaties en verdelers

 >  Noodstroominstallaties

 >  Noodverlichtingsinstallaties  

(NEN-EN1838)

 >  Omroepinstallaties

 >  Toegangscontrolesystemen

 >  (LED)Verlichting & aansturing

 > Oproepinstallaties 

gas- 
installaties

Gasinstallaties worden aangelegd volgens 

NEN 1078 of NEN-EN 15001. Naast stalen

en koperen leidingen worden de leidingen 

eventueel ook uitgevoerd in hoogwaardig 

kunststof door middel van persverbindingen. 

U kunt voor gasinstallaties bij Comfort 

Partners terecht voor:

 >  Onderhouden en herstellen of vernieu-

wen bestaande gasleidingnetwerken

 >  Persproef 

Domotica 

In domotica is een totaalpakket aan tech-

niek, bediening en diensten die slim met 

elkaar geintegreerd zijn om het comfort 

en onze kwaliteit van wonen en leven te 

verbeteren. De meeste bekende domotica 

toepassing is een zogenaamde ethernetaan-

sluiting. Via deze aansluiting kunnen audio/

video, verwarming-, airco-, alarm- en andere 

systemen op een eenvoudige manier worden 

gekoppeld met het LAN, (local area network) 

of met het WAN, (wide area network). Hier-

door kan men thuis maar ook buitenhuis het 

domoticasysteem beheren via de pc, smartp-

hone of tablet.

klimaat-   
installaties

Voor woningen is er veel keuze in systemen 

en modellen op het gebied van klimaatbe-

heersing. Zo zijn er systemen die alleen kun-

nen koelen, koelen en verwarmen, of syste-

men met geïntegreerde ventilatie. Heeft 

het systeem een warmtepomp, dan is een 

(gasgestookte) ketel overbodig.

Comfort Partners beheert en onderhoudt:

 > Verwarming

 > Airconditioning 

 > Warmtepompinstallatie

oplaaD- 
punten 
elektrisch 
vervoer 

Wij installeren oplaadpunten van ICU Char-

ging Equipment. ICU is een ervaren, Neder-

landse producent en ontwikkelaar van hoog-

waardige oplaadpunten voor elektrische 

auto’s en biedt een ideale oplossing voor 

elke situatie en ieder voertuig. Of u nu op 

zoek bent naar een zeer compact, eenvoudig 

laadpunt of een krachtige en geavanceerde 

laadvoorziening, wij leveren en installeren 

laadpunten met vaste kabel, waardoor u 

slechts de stekker in de auto hoeft te steken 

om het laden te starten. Ook voor leaserij-

ders bieden we een ideale oplossing. Met de 

slimme laadpunten van ICU is het mogelijk 

plete prefabstations of over uitsluitend de 

warmtewisselaars. Denk bijvoorbeeld ook 

aan tapwatersystemen voor afzonderlijke 

woningen of collectieve toepassingen. Ook 

op het gebied van afval- en restwarmte, zo-

als afvalwaterstromen in industriële proces-

sen, RWZI’s en biomassacentrales, bieden 

warmtewisselaars een oplossing voor her-

bruikbare energie.

beveiliging

Beveiligingsinstallaties worden ontworpen om 

te detecteren, toegang te verlenen of op af-

stand te observeren. Omdat elke situatie ver-

schillend is, begint goede beveiliging met een 

goed advies. Dat bestaat uit een risicoanalyse 

aan de hand van een Programma van Eisen 

(PVE) en een beveiligingsplan waarin de nood-

zakelijke maatregelen worden voorgesteld. 

Daarbij gaat het o.a. om:

 > Organisatorische maatregelen 

 > Bouwkundige maatregelen

 >  Elektronische maatregelen

 >  Alarmopvolging

 > Reactie Alarmopvolging

communicatie 
installaties

Draadloos internet, mobiele telefonie, dect, 

WAN/LAN, PZI, VOIP: het zijn allemaal voor-

beelden van communicatie-installaties of 

-netwerken. Hoewel draadloze systemen 

in hoog tempo de markt veroveren moeten 

hiervoor de nodige voorzieningen worden 

getroffen om deze systemen, naast de tra-

ditionelere vaste systemen, een plaats te 

geven. Dit beperkt zich niet tot data- en 

telefoonverkeer, maar strekt zich inmiddels 

ook uit tot domoticasystemen. 

Wij adviseren, leveren en begeleiden comple-

te communicatie-installaties met behulp van 

efficiënte en de meest moderne technologie.

 > Intercom-installaties

 > PA-installaties

 > Laser meetinstallaties

 > Draadloze communicatie-installaties

 > Analyse-installaties

 > Data netwerken

DuurZame 
energie- 
technieken

Comfort Partners bouwt voort op jarenlange 

ervaring en deskundigheid, maar staat ook 

open voor nieuwe ontwikkelingen. Wij zijn 

een voorstander van het toepassen van duur-

zame technieken en installeren warmte- 

terugwinsystemen, zonne-energie en 

warmtepompen. Vooral warmtepompboi-

lers, warmtepompen en zonnecollectoren 

worden in toenemende mate geïnstalleerd 

en dus onderhouden en beheerd. Comfort 

Partners ontwerpt en realiseert duurzame 

energietechnieken maar zorgt eveneens 

voor de financiering, de aanleg en de in-

standhouding van installaties. Zo bieden we 

integrale energieoplossingen voor nieuw-

bouw én bestaande bouw in de woning-

bouw, de utiliteit, de gezondheidszorg, de 

industrie en de zakelijke dienstverlening.

mechanische 
ventilatie

Een goede ventilatie in huis is noodzakelijk. 

Zeker bij goed geïsoleerde huizen is een ge-

zonde ventilatie van groot belang om vocht-, 

schimmel- en gezondheidsproblemen te 

voorkomen. Om zeker te zijn van hun goede 

werking moet de mechanische ventilatie of 

balansventilatie regelmatig worden onder-

houden en grondig worden schoongemaakt.

riolerings- 
installaties

Aan rioleringssystemen worden door de 

overheid steeds strengere eisen gesteld. 

Ook wordt de kennis van deze systemen 

vergroot door onderzoek, met als gevolg 

betere inzichten in de werking. Zo wordt als 

gevolg van duurzamer bouwen ook het wa-

terverbruik verminderd omdat het afvoeren 

van vaste stoffen in het riool bij traditionele 

ontwerpen problemen kan veroorzaken. Dit 

alles om problemen met verstoppingen en 

of stank te voorkomen. We zijn gespeciali-

seerd in onderhoud en vervanging van be-

staande rioleringsinstallaties en zorgen voor 

zo min mogelijk overlast tijdens de desbe-

treffende werkzaamheden.

warmte- 
Distributie- 
installaties

Warmtedistributie-installaties (voorheen 

Stadsverwarming) zijn nodig om warmte 

naar de warmtegebruikers te brengen. Na-

tuurlijk is het daarbij van belang om tijdens 

de distributie zo min mogelijk energie te 

verspillen. Zo kan tegenwoordig naast duur-

zaam opgewekte energie ook afval- en rest-

warmte optimaal benut worden. 

Compleet programma

Comfort Partners kan u een compleet pro-

gramma bieden. Of het nu gaat om com-

onZe proDucten & services

binnen elke contractvorm kunt u als vastgoedbeheerder -ontwikkelaar 
en -belegger zèlf de ingrediënten bepalen. we houden u op de hoogte 
van nieuwe producten en diensten op onze ‘menukaart’ zodat u steeds 
kunt profiteren van nieuwe mogelijkheden en kansen om kosten/energie 
te besparen en/of het comfort voor de bewoners verhogen. 

Comfort Partners zorgt voor integraal 
beheer en onderhoud van woningen in 
alle soorten en maten. Dat doen we in 
opdracht van beleggers, corporaties, 
vastgoedbeheerders, VVE’s en indivi-
duele bewoners, van Groningen tot 
Maastricht. Met 8 vestigingen en 300 
medewerkers vormen we een landelijk 
netwerk van professionals dat zich 
richt op maximaal wooncomfort voor 
alle bewoners – tegen minimale kosten.

Wij staan voor:

 > De bewoner centraal!

 > Advies, beheer en onderhoud

 > Netwerk, kennis & innovatiekracht

 > Zekerheid & comfort

 > Centrale waarden

wij Zoren 
voor beheer 
en onDerhouD  
op lange  
termijn

beheer & onDerhouD 
MEnukaart ProDuCtEn & sErViCEs b&o

beheer & onDerhouD

Comfort Partners kan u adviseren over:

 > energiezuinige verlichting

 > opstellen van lichtplan (daglicht, sfeer-

licht)

 > aanbrengen lichtarmatuur

 > onderhoud verlichtingsinstallaties

 > verhelpen storingen aan verlichtings-

installaties

  

warmte-
opwekkings-
installaties

Onder warmteopwerkingsinstallaties verstaan 

we alle installaties die voor de opwerking van 

warmte zorgen. Dit kan variëren van gasge-

stookte ketels tot en met warmtepompen, 

maar ook warmtekrachtkoppelingen.

Onderscheid

Voor de warmteopwekking kan in feite 

onderscheid worden gemaakt tussen op-

wekking van warmte voor verwarming van 

ruimten en opwekking van warmte voor 

warm tapwater. Bij elk project adviseren wij 

u naar de juiste inzet van de verschillende 

warmteopwekkingsinstallaties.

Intelligente opslag

Comfort Partners is ook gespecialiseerd in 

het gebruiken van alternatieve energiebron-

nen (bijv. zon en hout). Hiermee kan de ef-

ficiëntie van de warmteopwekker verhoogd 

worden en daarmee de kosten verlaagd. De 

moderne ontwikkeling van de verwarmings-

technologie vraagt niet alleen om energie-

winning, maar ook om intelligente opslag en 

een juiste verdeling van de warmte.

branD- 
beveiliging 

Comfort Parners levert onderhoudt en beheert 

samen met het team Safety Partners een com-

pleet pakket producten en diensten op het 

gebied van brandveilgiheid met o.a: 

 > Sprinklersystemen 

 > Brandetectie en brandpreventie 

 > Kleine blusmiddelen

water- 
installaties

om gegevens over de hoeveelheid geladen 

stroom direct door te sturen voor verreke-

ning. De kosten voor de ‘zakelijke’ stroom 

worden vergoed, zonder een declaratie bij 

de werkgever in te dienen. Mocht onver-

hoopt toch het laadpunt niet werken dan 

staan wij klaar u te helpen met een profes-

sionele serviceorganisatie voor storingen en 

een helpdesk voor kennis en advies.

Zonnepanelen

Wij leveren, installeren en onderhouden zon-

nepanelen van een hoge kwaliteit en een 

hoog rendement. Onze aanpak omvat een

persoonlijk advies gesprek, levering en instal-

latie van een slimme meter, pro-actieve mo-

nitoring, inzicht in de energieopwekking per 

paneel en optimale prestatie bij schaduw.

pro

PRO staat voor Projecten, Renovaties, Opti-

malisaties. Dit organisatieonderdeel is gespe-

cialiseerd in het op PROfessionele wijze uit-

voeren van kortlopende projecten met een 

grote diversiteit en een hoge klantintimiteit. 

Te denken valt aan uitbreidingen, optimalisa-

ties, renovaties en seriematige werkzaamhe-

den als ketelvervangingen en vervanging van 

water-of gasmeters.

 

verlichtings-
installaties

Verlichting bepaalt de sfeer en de uitstraling 

van uw kantoor of winkel. En daarnaast kan 

een bepaalde verlichting op de werkvloer ge-

wenst of vereist zijn. Een op maat gemaakt 

verlichtingsplan biedt hierbij uitkomst. 

LED-verlichting

Steeds gewoner wordt het gebruik van LED-

verlichting. Door toepassing van LED arma-

turen kunt u veel energiekosten besparen. 

Tot 50.000 branduren is het bijna niet meer 

nodig om jaarlijks de lichtbronnen te ver-

vangen, met als gevolg dat er veel op de 

exploitatiekosten kan worden bespaard.

Water is één van onze eerste levensbehoef-

ten. We gebruiken het voor vele doeleinden 

en toepassingen, daarom is het belangrijk te 

weten voor welk doel een waterinstallatie 

aangelegd moet worden en wat uw speci-

fieke wensen zijn.  

Als erkend watertechnisch installateur hou-

den wij ons op de hoogte van de laatste toe-

passingen en wijzigingen in de voorschriften 

waaraan een goede drinkwaterinstallatie 

moet voldoen. Natuurlijk rekening houdend 

met hoe u de waterinstallatie wilt gebrui-

ken.  Comfort Partners is gespecialiseerd in:

 > Ontwerp en aanleg van  

koudwaterinstallaties

 > Ontwerp en aanleg van  

warmwaterinstallaties 

 > Ontwerp en aanleg van  

mengwaterinstallaties

 > Ontwerp en aanleg van “grijs water” 

systemen (huishoudwater, bedrijfswa-

ter, regenwater, grondwater ect.)

 > Leveren en plaatsen van druk  

verhogings installaties

 > Onderhoud, wijzigen en aanpassen 

van bestaande drinkwaterinstallaties

tbi Direct 

TBI Direct is het centrale regiecentrum voor 

onderhoud & beheer en is 24/7 bereikbaar 

om uw melding in ontvangst te nemen en 

te registreren, zodat deze snel en adequaat 

wordt afgehandeld. 

Met TBI Direct heeft u alles onder één dak: 

één contactpunt voor al uw meldingen met 

betrekking tot werktuigbouw, elektrotechniek, 

bouw, beveiliging en ICT. TBI Direct verzorgt 

zo de aansturing van honderden beheer-en 

onderhoudsmedewerkers van de bedrijven 

Wolter & Dros en Croon, in het hele land.

Altijd bereikbaar 

TBI Direct is dag en nacht bereikbaar via 

mail, telefoon en/of de webportal en biedt 

doeltreffende dienstverlening met actuele 

contractinformatie, historische data en kwa-

liteitsborging ICT-systeem. Onze technici 

worden 24/7 volgens de overeengekomen 

responstijden aangestuurd. 

Wij denken mee

Onze call-agents vormen een ervaren scha-

kel tussen u en de onderhoudsorganisaties.

 


