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Sterk in teamwork en openheid
Beste lezer,
Sinds de oprichting in 1959 is het familiebedrijf Mossink Elektrotechniek uitgegroeid tot een veelzijdige,
gecertificeerde onderneming met meer dan 100 medewerkers. Onze medewerkers zijn inzetbaar voor een
enorme diversiteit aan projecten op het gebied van installatietechniek, projectverlichting, beveiligingen,
inspecties en besturingstechniek. Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen en het
enthousiasme waarmee onze medewerkers onderling samenwerken, heeft ons bedrijf een enorme slagkracht.
Daarom koesteren wij een bedrijfscultuur waarin ‘teamwork’ en ‘openheid’ belangrijke waarden zijn. Wij selecteren

als bedrijf

nieuwe medewerkers dan ook zorgvuldig op deze criteria. Vanuit onze bedrijfsfilosofie bent u verzekerd van een
persoonlijke benadering.

Onze medewerkers zijn er immers van doordrongen dat de klant uiteindelijk de bepalende factor is voor de
continuïteit van de organisatie. Dat maakt dat ieders inzet voor en betrokkenheid bij de klanten en
werkzaamheden groot is. Ons team staat voor u klaar om met hun schat aan ervaring uw wensen feilloos te
vertalen naar pasklare oplossingen. De mix van oudgedienden en jonge ambitieuze medewerkers staat garant
voor een slagvaardigheid waar u als klant optimaal van profiteert. Nu en in de toekomst!

Ronald de Vries & Jan Companjen
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Van stopcontact
tot compleet project
Mossink Installatietechniek heeft een vooraanstaande positie

samenvoegen en perfect laten communiceren. Tevens zijn wij

opgebouwd op het gebied van elektrotechnische installaties

gespecialiseerd in het aanleggen van voorzieningen voor data

en is vanaf de oprichting de grootste divisie binnen ons

en telematica, gebouwbeheersystemen en domotica. Wij

bedrijf. Vanuit Mossink Installatietechniek zijn de overige

voeren opdrachten uit voor zowel bedrijven als particulieren.

divisies ontstaan en geïntegreerd.

Als BRL 6000-gecertificeerd installateur zorgen wij altijd voor
kwalitatief hoogwaardige oplossingen die perfect aansluiten

U bent bij ons aan het juiste adres voor het ontwerpen,

bij uw specifieke wensen en bij het beschikbare budget.

realiseren en onderhouden van complete installaties in

Uiteraard leggen wij alle installaties aan volgens de geldende

nieuwbouw, verbouw en renovatie. Onze medewerkers

NEN-normen, voorschriften en eisen van het Bouwbesluit.

kunnen nieuwe en bestaande systemen probleemloos

installatietechniek

Goede communicatie is van essentieel belang om te

daadkrachtig worden gehandeld en zullen de

komen tot het door u gewenste eindresultaat. Daarom

werkzaamheden snel en efficiënt verlopen.

houden we binnen Mossink de lijnen kort. Iedere

www.mossink.nl
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opdracht wordt zorgvuldig uitgevoerd door een vast

Voor uw veiligheid en die van anderen is het van het

team onder leiding van een projectleider die

grootste belang dat de elektrotechnische voorzieningen

ondersteund wordt door een tekenaar/ontwerper. U, als

deugdelijk zijn aangelegd. Mossink Installatietechniek is

klant, heeft één contactpersoon voor al uw vragen,

hiervoor uw betrouwbare partner.

opmerkingen en wensen. Door deze werkwijze kan
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Tel uit uw winst

Mossink is al jarenlang een veelgevraagd partner als het

op de werkvloer en beveiligt gebouwen en terreinen.

gaat om projectverlichting. Binnen Mossink

Bovendien zorgt de juiste verlichting voor de gewenste

Projectverlichting houden we ons dagelijks bezig met

sfeer. Onderzoek heeft uitgewezen dat goede verlichting

het ontwerpen en realiseren van complete

van invloed is op het koopgedrag van de consument en

verlichtingsinstallaties. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd

prestaties op de werkvloer.

in het uitlichten van showrooms, winkels en etalages.
Uiteraard ontwerpen we een flexibel lichtplan waarbij

Licht heeft tal van mogelijkheden. De specialisten van

rekening wordt gehouden met veranderingen die met

Mossink Projectverlichting weten precies wat er op de

name in winkels en showrooms plaatsvinden.

verlichtingsmarkt te koop is. Zij houden bij het
ontwerpen van de lichtplannen rekening met de

Adequate verlichting stimuleert en ondersteunt

allernieuwste technieken en ontwikkelingen op het

werkzaamheden binnen uw bedrijf, zorgt voor veiligheid

gebied van energiezuinige verlichting.

Energiezuinige verlichting is in ontwikkeling en zal de

Ons kantoor in Hoevelaken heeft een complete

komende tijd nog doorontwikkeld worden. Deze

showroom waar we u graag ontvangen om u de

verlichting kan bij aanschaf duurder zijn, maar door het

nieuwste armaturen en lichtbronnen te tonen.

geringe energieverbruik en de langere levensduur
verdient u uw investering ruimschoots terug. Binnen het
ontwerp berekenen wij voor u de terugverdientijd.

www.mossink.nl

MOS-Brochure 2014_2.indd 8-9

projectverlichting
07-10-14 11:06

Brand
Als gecertificeerd branddetectie- en onderhoudsbedrijf

ontwerpen en installeren, ontvangt u na oplevering en

beschikt Mossink Beveiligingen over de vaardigheden en

aansluiting bij een Particuliere Alarm Centrale (PAC) het Borg

bedrijfsmiddelen om volgens de geldende normen en

Beveiligingscertificaat. Zo bent u bij alarm verzekerd van

voorschriften brandmeldinstallaties te installeren, op te

actieve controle door een beveiligingsbedrijf en/of de politie.

leveren en te onderhouden. Na oplevering melden we de
installatie voor u door aan de Brandweer Alarm Centrale

Overig

(BAC). Nadat het onderhoudscontract is afgesloten ontvangt

Wij zijn tevens gespecialiseerd in:

u van ons het certificaat voor de brandmeldinstallatie.

Inbraak

beveiligingen

•	Gesloten camerasystemen (C.C.T.V).
•	Systemen voor toegangscontrole en terreinbewaking.
•	Noodverlichting en vluchtwegsignalering.

Als u uw inbraaksignaleringssysteem door ons als
gecertificeerd Borg Technisch Beveiligingsbedrijf laat

Contract
Zekerheid voor alles

www.mossink.nl
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Als veelzijdig gecertificeerd bedrijf installeert en levert

Wie voor veiligheid kiest wil zekerheid. Die zekerheid bieden

Bij Mossink Beveiligingen kunt u een onderhoudscontract

Hierdoor bent u er zeker van dat, naast het onderhouden

Mossink Beveiligingen systemen voor brand-, overval- en

wij u optimaal en 24 uur per dag. Onze vrijblijvende risico-

afsluiten waarbij er, naast regulier onderhoud, ook gekeken

van uw installatie, eventuele storingen snel en adequaat

inbraakpreventie. Desgewenst adviseren wij u bij het maken

analyse maakt u dat zeker duidelijk.

wordt naar veranderende aspecten binnen uw organisatie

worden verholpen. Tevens wordt dan de garantietermijn

van de juiste keuzes.

en de wetgeving.

met een jaar verlengd.

Wij beschikken over vakkundig, gescreend personeel en

Voor inbraaksignaleringssystemen kunt u bij ons een

hebben kennis van de meest geavanceerde beveiligings-

onderhouds- en/of storingscontract afsluiten.

technieken.
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inspecties

Alles in orde
Het belangrijkste doel van een inspectie is ervoor te zorgen

voldaan. Met het Certificaat van Toezicht toont Mossink

arbeidsmiddelen is noodzakelijk om in te kunnen staan voor

Na iedere inspectie ontvangt u een gedetailleerd rapport

Ook woningen hebben baat bij een periodieke controle.

Inspecties aan te voldoen aan de wettelijk opgelegde

de veiligheid van mens en dier. Tevens wordt de continuïteit

met bevindingen en aanbevelingen. Indien gewenst

Vooral gas-, water- en elektrische installaties zijn gevoelig

Criteria van Toezicht. Daarmee zijn wij gekwalificeerd voor

van uw onderneming gewaarborgd. Bij Mossink Inspecties

kunnen wij naar aanleiding van een inspectie tekeningen

voor gebrek aan onderhoud. Oneigenlijke uitbreidingen van

het uitvoeren van inspecties.

hebben wij hiervoor de specialisten in huis.

van uw installatie vervaardigen. Bovendien kunnen wij

elektrische installaties kunnen zelfs gevaarlijke situaties

Om de inspecties optimaal te kunnen uitvoeren, beschikken

samen met u de administratie inzake inspecties opzetten

opleveren. Mossink Inspecties mag als gecertificeerd

en/of compleet beheren.

APK-Keurbedrijf Woningen alle drie voornoemde installaties

dat werknemers veilig kunnen werken en bezoekers/klanten

www.mossink.nl
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veilig in uw bedrijf kunnen verblijven. Maar het belang

Het laten uitvoeren van periodieke inspecties aan

wij over moderne, gecertificeerde meetinstrumenten en

van een inspectie reikt verder. Aan alle strenge eisen van

elektrotechnische installaties, machines, elektrische

registratieapparatuur waaronder bijvoorbeeld een

Arbowet, arbeidsinspectie en verzekeraars moet worden

handgereedschappen en overige elektrische

infraroodcamera voor thermografisch onderzoek.

keuren.
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besturingstechniek
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Een kwestie
van logisch denken

vervaardigen van schakel- en verdeelinrichtingen.

productkwaliteit en de optimalisatie ervan voorop. Voor het

binnenland als in buitenland bekabeld door onze eigen

In ons kantoorpand met werkplaats vindt het ontwerpen

ontwerpen van de installaties wordt gebruik gemaakt van

gespecialiseerde monteurs. De experts van Mossink zijn

(engineeren) en assembleren van kasten en panelen plaats.

het softwareprogramma E-plan.

innovatief en hebben jarenlange ervaring. Zij houden in de

Mossink Besturingstechniek ontwerpt en programmeert

We voeren onder andere opdrachten uit voor de

Met onze kennis van meet- en regeltechniek ontwerpen en

ontwerpfase al rekening met de denkprocessen, acties en

besturingsinstallaties, waaronder PLC-besturingen en DDC-

voedingsmiddelenindustrie, machinebouw, klimaat- en

realiseren we voor u besturings- en regelinstallaties die

reacties van de eindgebruiker. Communicatie tussen mens en

controllers, voor de proces- en productieautomatisering. Tevens

waterbeheersing.

voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Deze installaties

machine moet vlekkeloos verlopen. Logica speelt voor de

ontwerpt en realiseert Mossink Besturingstechniek meet- en

Binnen de proces- en productieautomatisering is

kunnen, indien gewenst, met behulp van ‘beheer op afstand’

opbouw en bediening van een installatie dus een heel

regelinstallaties en is gecertificeerd licentiebouwer voor het

systeemintegratie van groot belang. Hierbij staat de

door ons worden bewaakt. Onze installaties worden zowel in

belangrijke rol. En dat kunt u gerust aan ons overlaten.
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Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit - Veiligheid

BRL 6000

BORG Technisch
beveiligingsbedrijf

Criteria voor Toezicht

www.dekra-seal.com

www.dekra-seal.com

www.dekra-seal.com

BRL 6000

Borg Technisch Beveiligingsbedrijf

Criteria voor Toezicht

Het kwaliteitscertificaat BRL6000 is speciaal ontworpen

Met deze certificering tonen wij aan te voldoen aan de wettelijke eisen

Met het Certificaat voor Toezicht tonen wij aan te voldoen aan

voor de installatiesector. Met dit certificaat tonen wij de

die gesteld worden aan een inbraaksignaleringssysteem en de installatie

de Criteria voor Toezicht. Als erkend inspectiebedrijf is Mossink

professionaliteit aan van onze onderneming en de

daarvan. Erkende BORG Beveiligingsbedrijven geven BORG-certificaten

gekwalificeerd voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan

vakbekwaamheid van onze medewerkers. Al onze

en BORG-opleveringsbewijzen uit, waarmee de eigenaar van een alarm-

bestaande elektrotechnische installaties en aan elektrische

installatiewerkzaamheden voldoen aan de gestelde

systeem kan aantonen dat zijn alarmsysteem deskundig en betrouwbaar

arbeidsmiddelen.

kwaliteit en eisen van deze certificering. Een BRL6000-

is aangelegd en wordt onderhouden volgens de geldende installatie-

certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring. U kiest

voorschriften. Als erkend BORG Beveiligingsbedrijf geven wij nieuwe en

daarmee voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

bestaande klanten de zekerheid dat onze medewerkers vakkundig

Erkend leerbedrijf

en betrouwbaar zijn.
Veiligheid
VCA**

Mossink is een door Kenteq erkend leerbedrijf. Middels stagetrajecten

Kwaliteit

Kwaliteit

Brandmeld Detectiebedrijf

Brandmeld Onderhoud

www.dekra-seal.com

www.dekra-seal.com

www.dekra-seal.com

VCA**

Branddetectie- en Onderhoudsbedrijf

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Met dit certificaat tonen wij aan te beschikken over de kennis, vaardig-

Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig programma

heden en bedrijfsmiddelen om een gecertificeerde brandmeldinstallatie

waarin wordt getoetst en gecertificeerd op het VGM-

te installeren, op te leveren en te onderhouden. Deze certificering heeft

beheersysteem. Met deze certificering tonen wij aan dat

betrekking op de kwaliteit van autonome brandmeldinstallaties. Behalve

veilig werken door onze medewerkers, een integraal

het signaleren en melden van brand, moet de

onderdeel is van de bedrijfsvoering.

brandmeldinstallatie ook andere automatische
brandbeveiligingsinstallaties aansturen zoals
ontruimingsalarmsystemen en blusinstallaties.
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en trajecten voor leerlingmonteurs, stimuleren wij kennisoverdracht,
vakmanschap in de techniek, aantrekkelijkheid van arbeid en dragen
wij bij aan loopbaankansen.

certificeringen
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