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#WhatsYourBoldIdea

Het nieuwe Acti9 iC40-systeem geeft u inzicht in uw systemen 
benodigd voor eenvoudigere en snellere interventie.

• Real-time monitoring, management en analyse
• Externe meldingen voor efficiënte controle over de bedrijfsvoering
• VisiTrip en VisiSafe visuele statusindicatoren
 

De nieuwe Acti9 iC40

schneider-electric.nl/acti9
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Mossink elektrotechniek

Maakt meer mogelijk. Al zestig jaar!

Met trots overhandigen wij u ons jubilieummagazine.  
Op 1 april 1959 is Gerrit Mossink in een werk-

plaats in zijn achtertuin begonnen en struinde hij op  
zijn bromfiets het platteland af om hooiventilatoren te 
slijten aan boeren. Niet veel later opende hij ook nog 
aan huis een winkel voor witgoed. De winkel werd  
gerund door zijn vrouw An Mossink. Had hij toen  
kunnen vooruitkijken, dan had hij waarschijnlijk zijn 
eigen ogen niet geloofd. Inmiddels is zijn bedrijfje  
uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 100 werknemers  
en leveren wij nationaal en internationaal allerhande 
elektrotechnische installaties. Ik zeg weleens voor de 
grap: als er twee draadjes aan zitten, dan maken we  
het of installeren we het.

Het zestigjarig bestaan wil niet zeggen dat we nu op 
onze lauweren kunnen rusten. Integendeel: we blijven
ons ontwikkelen in theorie en praktijk, voor zowel de 
woningbouw als de utiliteit. Nog steeds merkt u aan  
 

onze persoonlijke benadering dat we een familiebedrijf 
zijn en de klant bij ons echt klant is. Of het nu gaat  
om een kapot lampje of een project van twee jaar.  
Inmiddels kunnen we alweer terugkijken op zestig 
jaar Mossink elektrotechniek. We gaan op weg naar 
de volgende zestig jaar en vieren dat met ons mooie 
magazine. Ik wil al onze klanten bedanken voor het 
vertrouwen dat zij in ons hebben.

Ronald de Vries 
Jan Companjen 

Als er twee draadjes 
aan zitten, maken we het 

of installeren we het.
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Wij zijn niet bang te roepen dat we tot de betere 
bedrijven in onze branche behoren. Maar vaar je 

dan blind op het oordeel van de klant of zijn er ook  
onafhankelijke indicatoren die dit onderbouwen?  
Gelukkig zijn die er; een elektrotechnische installatie  
van Mossink elektrotechniek biedt veiligheid en zeker-
heid. Als gecertificeerd BRL 6000- en VCA**-installateur 
bieden wij u die zekerheid, of u nu een extra lamp in de  
huiskamer wenst, een dak vol zonnepanelen of een 
complexe PLC-besturing voor de aansturing van een 
productielijn nodig heeft. Met die zekerheid op zak,  
kunnen wij u altijd een scherpe offerte aanbieden op  
het gebied van:

Er is meer mogelijk
Installatietechniek is vanaf 1959 één van de belangrijk-
ste onderdelen van het bedrijf geweest. Voor renovatie, 
verbouw en nieuwbouw hebben wij de juiste mensen in 
huis die uw wensen kunnen vervullen. Dat begint op de 
tekenkamer waar het bestek wordt getekend. Na goed-
keuring van dit bestek kunnen onze monteurs aan de 
slag waarbij het in de meeste gevallen geen probleem  
is al goed functionerende installaties te integreren met 
het nieuwe werk. 

Ga met Mossink elektrotechniek aan tafel! 
Bij installatietechniek denkt u natuurlijk aan 230 volt of 
krachtstroom, maar de discipline heeft zich in de loop 
van zestig jaar behoorlijk ontwikkeld. Ook domotica 
behoort inmiddels tot installatietechniek en wij hebben 
speciaal geschoolde mensen in dienst die dit tot hun 
vakgebied hebben gemaakt. Maar ook data, telematica 
en gebouwbeheersystemen vallen onder deze discipline. 
Voldoende reden dus als u plannen heeft eens met ons 
rond de tafel te gaan zitten en het gesprek aan te gaan. 
Misschien is er wel veel meer mogelijk dan u denkt.

  Installatietechniek
  Projectverlichting
  Beveiliging
  Inspecties
  Besturingstechniek
  Branddetectie
  Duurzame energie

60 jaar

Elektrotechniek tot in de finesses
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Veiligheid voor alles
Net zoals uw auto heeft uw elektrotechnische installatie 
onderhoud nodig. Veel eindgebruikers realiseren zich 
dat niet en dat kan leiden tot overmatig energieverbruik 
en zelfs tot brandgevaarlijke situaties. Daarom ver-
zorgen wij ook de inspecties van uw installaties zodat 
de veiligheid van uzelf, uw bezoekers of werknemers 
gegarandeerd is. Wij beschikken over het SCIOS 8 
certificaat, voor het uitvoeren van periodieke veilig-
heidsinspecties aan elektrische installaties conform 
de NEN3140 norm. Mossink elektrotechniek heeft hier 
speciaal opgeleide mensen voor in dienst. Wij beschik-
ken over gecertificeerde meetapparatuur en kunnen 
bijvoorbeeld met een infraroodcamera thermografisch 
onderzoek uitvoeren. Na elke inspectie ontvangt u een 
rapport waarin onze bevindingen worden omschreven. 
Het is aan u opvolging te geven aan deze bevindingen 
of deze nog uit te stellen tot later.
Naast controle van de opstallen kunt u ook elektrisch 
handgereedschap door ons laten keuren evenals ande-
re elektrische apparatuur en arbeidsmiddelen. Veilig-
heid voor alles. Mossink elektrotechniek zorgt ervoor!

APK voor woningen
Uit bovenstaand lijkt het of alleen bedrijven er goed  
aan doen hun installaties jaarlijks te laten keuren.  
Maar zoals gezegd: veiligheid voor alles, dus ook de 
particulier heeft baat bij de inspecties van Mossink 
elektrotechniek. U kunt zo gevaarlijke situaties voor-
komen. Daarom kunt u bij ons terecht voor inspectie 
van elektrische installaties. Wij mogen het keurmerk 
APK-Keurbedrijf Woningen voeren dus na ons bezoek 
weet u precies waar de schoen knelt. Uiteraard is het 
aan u opvolging te geven aan onze bevindingen en  
een goed onderhouden huis zal van ons een positief 
keuringrapport krijgen. Goed is goed, maar veiligheid 
onder alle condities prevaleert.

Als gecertificeerd 
BRL 6000- en 

VCA**-installateur 
bieden wij u zekerheid.

Inspectie van elektrische installaties. 
Mossink elektrotechniek doet het.
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Brand!

U bent veilig met vakmensen

In de zestig jaar dat wij bestaan hebben zich tal van 
ontwikkelingen voorgedaan die onze voorouders 

onmogelijk hadden geacht. Neem bijvoorbeeld één van 
onze specialismen: beveiligingen. Wij zijn er trots op  
te kunnen melden dat wij gecertificeerd branddetec-
tie- en onderhoudsbedrijf zijn. Dat betekent dat u een 
installatie krijgt die werkt als het er echt om gaat.  
Schade aan de opstal, inventaris en bedrijfsvoorraad 
worden voorkomen door een goed geïnstalleerd  
branddetectiesysteem. Het spreekwoord ‘beter  
voorkomen dan genezen’ is hier als geen ander  
van toepassing. 

Geef inbrekers geen kans
Brand ontstaat in de meeste gevallen niet moedwillig, 
maar inbraak is een doelbewuste poging om voorraad 
mee te nemen, inventaris te ontnemen en een enkele 
inbreker schept er ook nog genoegen in de brandblus-
ser in de gang te legen. U kunt het allemaal voorkomen 
door ons een inbraaksignaleringssyteem aan te  
laten leggen. Wij zijn gecertificeerd Borg Technisch  
Beveiligingsbedrijf en na oplevering bent u verzekerd 

van actieve controle door een meldkamer of de  
politie. Als u geen risico wilt lopen en continuering  
van de bedrijfsvoering bij u nummer 1 staat, moet u 
vandaag nog met ons bellen. U bent van harte  
welkom. Twijfelt u of heeft niet precies voor ogen wat 
voor u het beste is? Dan voeren wij een vrijblijvende 
risicoanalyse voor u uit zodat u precies weet waar  
u aan toe bent.

Een ander licht op licht
Bedrijfsverlichting heeft een razendsnelle ontwikkeling 
doorgemaakt. Waren we eerst al blij met de eerste 
generatie spaarlampen en dito besparing op de elektri-
citeitskosten, nu zijn we al weer bijna gewend aan  
ledverlichting die niet alleen nog minder elektriciteit 
verbruikt maar ook vrijwel geen warmte produceert. 
Warmte die bij oude gloeidraadlampen weer teniet 
moest worden gedaan door een airconditioning om de 
arbeidsomstandigheden verantwoord te houden. Led-
verlichting is niet alleen duurzaam als we kijken naar 
elektriciteitsverbruik, ook wat betreft levensduur is led 
op dit moment het duurzaamste dat er voorhanden is. 
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Simone Looij
Corlaer College

Simone Looij is onder andere verantwoordelijk 
voor de communicatie op het Corlaer College  
te Nijkerk. “Wij werken sinds 2004 met Mossink  
elektrotechniek. Naast installatiewerkzaam- 
heden hebben wij ook service-contracten  
met Mossink elektrotechniek. Daarnaast  
worden er keuringen (zoals NEN) verricht,  
aanpassingen en reparaties uitgevoerd.  
Wat voor cijfer ik Mossink elektrotechniek  
geef? Absoluut een dikke negen.”

Licht in de duisternis, ook voor particulieren
Projectverlichting is iets anders dan het ophangen van 
een paar lampen. Wij ontwerpen en realiseren complete 
verlichtingsinstallaties voor bijvoorbeeld een chemisch 
bedrijf en datzelfde doen we ook voor een modezaak 
waarbij de etalage nauwkeurig uitgelicht moet worden. 
Wij beschikken over al die kennis. Goede verlichting  
stimuleert niet alleen de verkoop, het zorgt ook voor 
een stuk beveiliging als het goed wordt geïnstalleerd.
Voor particulieren geldt dat goede verlichting, en dan 
voornamelijk buiten, een groot stuk comfort en veilig-
heid met zich meebrengt. U kunt denken aan lampen 
met een schemerschakelaar die zichzelf in werking  

stellen zodra de zon ondergaat. Zo wordt uw parkeer-
plaats of oprijlaan automatisch verlicht en heeft u goed 
zicht als u in het donker thuiskomt. 
Bewegingsdetectie brengt een groot stuk veiligheid met 
zich mee. Installeer een lamp met bewegingsdetector 
bij de voordeur en geen inbreker of andere kwaadwillige  
gaat in een zee van licht uw voordeurslot forceren, 
maar zal de benen nemen. Alle lampen zijn in led- 
uitvoering leverbaar waardoor het elektriciteitsverbruik 
vrijwel nihil is. Bovendien is de levensduur van de lamp  
ongekend. Een gemiddelde ledlamp heeft een levens-
duur van 50.000 branduren oftewel 2083 dagen 24-uur 
per dag.
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Veel bedrijven nemen het woord Service in de  
mond om, als de nood aan de man is, te vergeten 

wat service echt is. Wij nemen het woord Service  
serieus en spellen het daarom met een hoofdletter. 
Waarom? Omdat we weten dat storing of volledige  
uitval u voor grote problemen kan stellen, de  
continuering van de bedrijfsvoering wordt verstoord en 
dit kan in sommige gevallen tot gevaarlijke situaties 
leiden. Als u een Servicecontract met ons afsluit, bent 
u er zeker van dat in geval van storing de juiste man op 
de juiste plaats zal zijn, om twee uur ’s nachts of zes 
uur ’s avonds. In Groningen, Maastricht of  
Middelburg. Op Mossink elektrotechniek mag en kunt  
u vertrouwen.

Zeker van uw zaak
Het voorkomen van een storing is natuurlijk beter dan 
het oplossen van een storing. Dat geldt zowel voor  
bedrijven als particulieren. Daarom bieden wij voor  
al onze specialisaties onderhoudsservice aan zodat  
u nooit voor onaangename verrassingen komt te  
staan. Als we spreken over al onze specialisaties dan 

bedoelen we dus niet elektrotechniek, maar ook brand-
detectie en inbraakpreventie, toegangscontrole en 
CCTV-toezicht, datanetwerken, meet- en regeltechniek,  
industriële automatisering, verlichting en noodverlich-
ting. Sluit u een fullservice onderhoudscontract met ons 
af, dan krijgt u van ons naast de fabriekgarantie een 
extra jaar garantie. Hoeveel zekerheid wenst u?

Mag het wat minder zijn?
Wie de krant openslaat, komt altijd ergens het woord 
circulaire economie tegen en het woord duurzaamheid. 
En wie de ogen niet sluit, snapt dat we nu wat moeten 
doen om de aarde leefbaar te houden voor de  

Service

Met een hoofdletter

De ingenieurs van  
Mossink elektrotechniek  

weten precies waar  
duurzaamheid voor u  

van betekenis kan zijn.
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generaties na ons. Bij Mossink elektrotechniek  
proberen we handen en voeten te geven aan deze 
begrippen. Want duurzaam denken als het gaat om 
bijvoorbeeld elektriciteit, betekent indirect CO2-reductie 
en dat is goed nieuws voor ons milieu. 
De ingenieurs van Mossink elektrotechniek weten  
precies waar duurzaamheid voor u van betekenis kan 
zijn, wat de regelgeving zegt en wat de verwachte  
besparing zal zijn. Wij delen die kennis graag met u 
in de wetenschap dat duurzaamheid en aandacht voor 
de circulaire economie direct en indirect niet alleen een 
verbetering vormt voor onze leefomgeving maar er  
ook voor zorgt dat uw energierekeningen dalen. Een 
mooie bonus.

Waarmee mogen we u van dienst zijn? 
Als we over duurzaamheid spreken dan kunnen  
we u op dit moment op drie vakgebieden van  
dienst zijn:

   Zonnepanelen 
De zon is een onuitputtelijke bron van energie. 
Eigenlijk is het absurd dat we zoveel energie elke 
dag opnieuw verloren laten gaan en duur aardgas 

verbranden voor elektriciteit en warmte. Wij zorgen 
ervoor dat ook u de energie van de ‘koperen ploert’ 
gaat benutten. Onze mensen maken een plan waarin 
kosten en opbrengsten duidelijk worden en daar-
naast worden de mogelijke subsidiemogelijkheden 
onderzocht.

   U voelt zich verlicht 
Niet al te lang geleden hadden lampen een  
wolfraamdraad die door pure kortsluiting oplichtte  
en warmte gaf. Verlichting dus. Maar moderne 
verlichting maakt gebruik van Light Emitting Diodes 
(LED). Het elektriciteitsverbruik van leds is minimaal 
en warmteverlies is verleden tijd. Of u nu op de 
zaak toe bent aan een nieuw verlichtingsplan of  
dat dat thuis het geval is, wij helpen u en u voelt  
zich verlicht.

   Mobiliteit 
Duurzame mobiliteit betekent elektrisch rijden.  
Op de zaak of thuis betekent dat laadpalen.  
Wij verzorgen deze infrastructuur zodat ook u  
elektrisch kunt rijden en zowel thuis als op de  
zaak kunt laden.

Arco te Velde 
Smink Vastgoed

Bedrijfsleider Arko te Velde: “Wij beheren  
en ontwikkelen projecten in de utiliteit en  
particuliere markt. Wij werken samen met  
Mossink elektrotechniek als het gaat om  
installatietechniek 230 volt, krachtstroom,  
data, beveiliging, brandbeveiliging inclusief  
alle onderhoudscontracten. We zijn tevreden 
over Mossink elektrotechniek. Het is gewoon 
een goed bedrijf. Ze doen wat ze zeggen, hun 
kennis is up-to-date en gemaakte afspraken 
worden altijd nagekomen.”
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Het lijkt wat raar als je een zestigjarig jubileum viert 
om dan al de blik op de toekomst te richten. Toch 

zijn we ervan overtuigd dat dat de juiste wijze is omdat 
je zonder toekomstvisie verzandt in vage plannen die 
nooit ten uitvoer gebracht zullen worden. Daarom zijn 
wij met het Management Team rond de tafel gaan  
zitten en hebben we in een brainstormsessie een  
outline gemaakt van de koers die we de komende  
zestig jaar willen varen.

Onze toekomstvisie

Talent scouten
Allereerst willen we dat onze afdelingen daar waar moge-
lijk zelfsturend zijn in hechte samenwerking. Als directie 
willen we een duidelijke koers uitzetten waarbij wij meer 
de rol als coach zullen vervullen. Verder willen we een 
gecentraliseerde inkoop voor onze projecten. Een ander 
speerpunt is dat we ons personeelsbestand willen  
verjongen om tegenwicht te bieden aan de leegloop  
richting AOW en pensioen. Wij zijn al Erkend Leerbedrijf 
waardoor wij talent in een vroeg stadium kunnen  
scouten, maar toch zijn wij van mening dat we meer 
moeten laten zien hoe aantrekkelijk wij als werkgever  
zijn en welke kansen erbij ons zijn. Zo kunnen onze  
oudere werknemers, indien zij dat willen, eerder met  
pensioen. Overigens bedraagt het gemiddeld aantal 
dienstjaren bij ons meer dan twintig. Voor de toekomst 
willen wij expansie beteugelen, zodat we het familiaire 
karakter, de korte lijnen en onze slagvaardigheid  
behouden.

Meer aandacht voor digitaal
Moderniseren en digitaliseren is een blijvend punt  
van aandacht. Zo willen we een in plaats van een  
analoog archief een digitaal archief en daarnaast willen 
we een digitaal intake systeem zodat alle binnen- 
komende orders voor iedereen digtaal beschikbaar zijn. 
Ook het optimaliseren van beheer op afstand, domo-
tica, duurzame energie en verlichting moet meer onze 
aandacht krijgen. Als laatste willen we inzetten op meer 
service, beheer en onderhoud waarbij u kunt denken aan 
keuringen, inspecties en totaalonderhoud. U ziet het: wij 
hebben genoeg te doen voor de komende zestig jaar!

Voor nog eens zestig jaar
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Van harte met
deze mooie
mijlpaal!
Rabobank Amersfoort Eemland
feliciteert Mossink Elektrotechniek
met het 60-jarig jubileum.

Wij feliciteren Mossink Elektrotechniek met het 60 jarig bestaan.

Je hebt ondernemen.
En je hebt duurzaam ondernemen.
Verschil moet er zijn.

Autobedrijf Schueler
Van Middachtenstraat 2, 3861 ND Nijkerk - 085 - 07 14 700

info@schueler.nl - www.pondealer.nl

Industrieweg 9, 3812 RX Amersfoort - 085 - 07 14 907

lease@pondealer.nl

Wij feliciteren Mossink elektrotechniek 
met dit prachtige jubileum!

Iedereen die iets te vieren heeft, kan rekenen op
onze felicitaties. En op onze magazines.

Kijk op www.greatmagazines.nl en ontdek wat een
kosteloos magazine kan doen voor uw bedrijf.
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Deurcommunicatie 
in De Staatsmannen
Vier stoere woontorens op Kanaleneiland in Utrecht. Een typisch 

project waar je warm van wordt. Waar je als bedrijf bij betrokken wilt 

zijn omdat het veelomvattend is. Groots in aanpak en uitvoering.

Samen met Mossink elektrotechniek hebben we deze woontorens 

uitgevoerd met iPlus, hét futureproof IP-deurcommunicatie systeem 

van het moment. 

Mossink kiest al jaren voor de deurcommunicatie-

systemen van Vercoma. En dat vervult ons met trots! 

Van harte gefeliciteerd met het 60-jarig bestaan!
Woontorens de Staatsmannen 

op Kanaleneiland Utrecht

vercoma.nl

V-Touch mini

Beoview 7” monitor BCall-app

AUDIT EN ACCOUNTANCY
T. 030 634 5660

SLEEPBOOT 9
3991 CN  HOUTEN

DE MULDERIJ 6A
3831 NV LEUSDEN

WIJ FELICITEREN MOSSINK ELEKTROTECHNIEK MET HUN 60-JARIG BESTAAN!
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