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ontwikkeling van kennis en ervaring zijn
de ontwerpen op het gebied van sanitair
van zijn hand.

ADVERTORIAL

TIB Martin Wouda viert 20-jarig jubileum met spetterende acties!

Ervaring als Expertise,
Kennis als Krachtbron
M ARTIN WOUDA
L O O D G I E T E R S

Warder 115, 1473 PG WARDER
Tel. 0299-401987, Mob. 06-20366020
tibm.wouda@quicknet.nl
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Actie.

Hoofdprijs is een verblijf op één
van de parken van centerparcs ter
waarde van 500 euro (zie kader).
de tweede prijs is een dinerbon ter
waarde van 100 euro en de derde
prijs een gratis eerste onderhoud
van uw ketel!

ketel of geiser kunt u bij dit bedrijf
terecht. Inregelen van de cv-installatie
is belangrijk, want radiatoren worden
dan gelijkmatig warm met een zo laag
mogelijke aanvoer temperatuur. Het
resultaat? Minder CO²-uitstoot en al
gauw een kostenbesparing van 10%
op energierekening !

Bekend.

Diploma’s.

De klanten van TIB Martin Wouda zitten van Amsterdam tot Almere. Dat
heeft met kwaliteit te maken, maar
ook met de service. Is het ’s avonds laat
of weekend? Geen probleem. Bij een
noodsituatie kunt U altijd bellen en wij
staan dan direct voor U klaar.

CV.

Dé cv-specialist van de polderdorpen?
Dat gaat misschien iets te ver, maar
TIB Martin Wouda is wel al twintig jaar
actief in dit segment. Voor reparaties,
maar ook voor onderhoud aan cv

Eigenaar Martin Wouda is watertechnisch, gastechnisch en cv-technisch
installateur. En: hij is nog volgens
de oude stijl opgeleid toen de eisen
nog zwaarder waren dan nu. In totaal
heeft hij tien jaar avondschool gedaan
om zijn papieren te halen. Pas daarna
is hij voor zichzelf begonnen. Dat is
tekenend voor deze ‘gildemeester’ die
in alles kwaliteit wil bieden.

Energiebesparende maatregelen.

Vermoedt U dat U teveel betaalt aan

Personeel.

Q (kw)aliteit.

De nieuwe vooruitstrevende oplossing om
Uw huis te verwarmen. Uw woning wordt
in de winter verwarmd met aardwarmte
en in de zomer wordt, door het proces om
te keren, de woning gekoeld. Uw bespaart
veel geld aan energiekosten en het leefklimaat is optimaal in de woning.

Vriendelijk en vakbekwaam personeel.
Een zes is niet goed genoeg. TIB Martin
Wouda stelt hoge eisen aan het werk en
het personeel dat regelmatig ook wordt
bijgeschoold. De goede naam van het
bedrijf gaat voor alles.
Staat hoog in het vaandel bij TIB Martin
Wouda.
Ook voor rioleringswerk, zowel de aanleg
als het verhelpen van verstoppingen, kunt
U bellen met of mailen naar het kantoor
aan Warder 115. Als het om radiatoren
gaat: TIB Martin Wouda installeert ze niet
alleen, maar werkt één en ander ook netjes
af. Daarnaast biedt het bedrijf de service
van een stukje advisering wat betreft het
design.

www.martinwouda.nl

Vloer- en wandverwarming.

Een extra kwaliteitsinjectie voor je woning
die samen met een warmtepompinstallatie in de woning ingebouwd kan worden.
De investeringskosten worden dankzij de
fors lager energierekening in redelijke
termijn terugverdiend.

Riolering/radiatoren.

C.V. B E D R I J F

ARDER- Als je Technisch Installatie Bedrijf (TIB)
Martin Wouda volgens de letters van het alfabet
zou moeten categoriseren, springen de letters
E van Expertise en K van Kennis er bovenuit. Maar ook
de O van ontwikkeling en de Z van zorgvuldig zijn van
toepassing op dit kwaliteitsbedrijf die vorig jaar de titel
Zeevang Ondernemer van het Jaar won. Nee, TIB Wouda
in één woord samenvatten is geen ABC-tje. Daarvoor is de
Warder onderneming te veelzijdig en te perfectionistisch
ingesteld. Al twintig jaar lang. Het goudomrande jubileum,
TIB Wouda werd op 18 februari 1992 ingeschreven in het
handelsregister, wordt kracht bijgezet met enkele acties
in de maanden februari en maart.
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Warmtepompinstallatie.

X(Tra).

TIB Martin Wouda staat voor eXtra kwaliteit en service!

Juf Annemiek woont
4,3 m onder zeeniveau

Y (IJ)s.

Nu het kwik weer onder nul is gedaald,
beginnen de cv-ketels weer haperingen
te vertonen. Wacht de problemen niet
af, maar bel TIB Martin Wouda voor een
supersnelle wintercheck!

….De gezichten van TIB Martin Wouda: van links naar rechts Martin en Ursula Wouda, Marcel Bessem, Elroy Vlaar, Chris
Byrne en Bjorn Hazes….

uw energierekening? Voor advies met
betrekking tot energiebesparende
maatregelen is dit het juiste adres! Het
polderbedrijf kijkt daarbij onder meer
naar de instellingen van de cv en de
status van de installatie. TIB Wouda is
verder onder meer gespecialiseerd in
laagwatertemperaturen die energie- en
kostenbesparend zijn.

Flexibel.

Bij calamiteiten maar ook bij storingen:
de service blijft niet beperkt van negen
tot vijf. TIB Martin Wouda biedt de helpende hand als U in de kou zit!

Goten.

Dat TIB Martin Wouda tot in de diepste
ziel een ambachtelijk bedrijf is. wordt
vooral gekarakteriseerd door het zinken koperwerk. De polderonderneming
kan zinken of koperen goten aanleggen, herstellen, verfraaien en wat al
niet meer. Maar in het verleden heeft

TIB Martin Wouda ook bijvoorbeeld
het koperwerk op de kerktoren van
Schardam geslagen (zie foto).

Handelsregister.

TIB Martin Wouda staat sinds 18 februari 1992 in het handelsregister
ingeschreven. Sindsdien is het bedrijf
gestaag gegroeid. Anno 2012 telt de
onderneming zes werknemers die allen
breed en goed geschoold zijn.

Van een lekkende kraan tot de aanleg
van een uitgebreid leidingsysteem: TIB
Wouda beheerst alle facetten. En nogmaals: bij calamiteiten komt het bedrijf
desnoods ’s avonds laat nog

TIB Martin Wouda is van mening dat het twintigjarig jubileum vooral aan
U is te danken en doet daarom wat terug. Kopers van een cv-ketel maken in
de maanden februari en maart kans op een vakantie op één van de parken
van CenterParcs ter waarde van 500 euro! Ook wordt er een tweede prijs,
een dinerbon ter waarde van 100 euro, verloot. De derde prijs is een gratis
eerste onderhoud van uw ketel!

U kunt ons inhuren voor een afzonderlijke klus in of aan huis, maar ook de
verantwoordelijkheid voor een grondige opknapbeurt op installatiegebied
geheel aan ons overlaten. Van ontwerp
tot oplevering, bij deze specialist bent
U aan het goede adres.

Jubileum.

Accuraat en netjes werken. Een goede
communicatie met de klant waarbij
er niet alleen nadrukkelijk geluisterd
wordt naar wat hij wil maar vanuit
de eigen ervaring en expertise ook
suggesties worden gedaan die het
eindproduct nog beter maken. Maar
ook: een mentaliteit van ‘niet zeuren
maar doorwerken’ als het moet. Het is
allemaal van toepassing op dit kwaliteitsbedrijf. Het heeft geleid tot een
bedrijf dat stevig geworteld is in heel
Noord-Holland.

Klasse.

Het jaar 2012 is al bijzonder voor TIB
Martin Wouda, maar het jaar 2010 was
dat helemaal. Vorig jaar januari werd
de onderneming namelijk uitgeroepen

…TIB Martin Wouda ontzorgt U op installatie- en sanitairgebied van A tot Z. Van het ontwerp
tot het sloopwerk en de installatie: het Warder bedrijf is er een erkend specialist in…

Loodgieterswerk.

***JUBILEUMACTIES***

Installaties.

…Pose van de ‘gildemeester’ in optima forma: Martin Wouda slaat de koperen platen op de kerktoren van Schardam. Werk
met een uitgesproken ambachtelijk karakter omdat de koperen platen niet vastgezet kunnen worden met bijvoorbeeld nagels
of schroeven. ,,Koper heeft een groot uitzettingscoëfficiënt bij weersveranderingen. Met veel wind moet het natuurlijke ook
blijven liggen, dus is kwaliteit belangrijk " aldus de koperslager....

tot Zeevangs Ondernemer over het
jaar 2010. Een ultieme beloning voor
de klasse die TIB Martin Wouda in haar
werk nastreeft.

langs om poolshoogte te nemen en de
ergste nood te ledigen.

Milieu.

Warmtepompinstallaties, al dan niet
met zonneboilers en zonnecollectoren.
Maar ook koeling door aardwarmte
waardoor je de stroom van de airconditioning bespaart. TIB Martin Wouda kan
Uw huis een stuk milieuvriendelijker
maken. En als zeer prettige bijkomstigheid valt uw energierekening ook een
stuk lager uit!

Nefit.

TIB Martin Wouda is dealer van enkele
gerenommeerde merken als Remeha
en Nefit. Als het om het laatste merk
gaat,
loopt er nu een actie waarbij U als
klant twaalf jaar garantie krijgt en een
thermostaat cadeau (zie kader).

Sanitair

TIB Martin Wouda verzorgt ook op dit
gebied het ‘complete plaatje’. Dat wil
zeggen: van het ontwerp tot een stukje
designadvies en van het sloopwerk tot de
oplevering, het is bij ons in zeer deskundige handen.

Thermostaat.

Ziet U door het ruime aanbod door de
bomen het bos niet meer? Ook op dit terrein verzorgt TIB Wouda zowel een stukje
advies als installatie.

Ursula.

Mag niet ontbreken in dit overzicht. De
vrouw van Martin Wouda en vanaf de start
van het bedrijf een onmisbare steun en
schakel in de bedrijfsvoering. Ursula handelt onder meer de volledige administratie
af en doet de planning onderhoud.

Zonneboilers en –collectoren.

Ook de expertise die het bedrijf op dit
gebied heeft verworven is weer een teken
aan de wand hoe TIB Martin Wouda zich
blijft ontwikkelen. Het bedrijf geeft U
advies welke zonneboilers en –collectoren
op de markt zijn, wat de kosten ervan zijn
en met welke U de meeste gratis energie
in huis haalt.
Tekst Warner de Weerd,
Foto’s Christy Rijser.

TIB Martin Wouda
Warder 115
Tel. 0299-401987

Email: info@martinwouda.nl
Website: www.martinwouda.nl
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Gratis 12 jaar garantie
op alle onderdelen van uw
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De storm begin januari maakte duidelijk hoe kwetsbaar ons land is.
In Noord-Holland deden de dijken, gemalen en waterbuffers hun werk.
Dat doen ze altijd, maar op kritische momenten als deze wordt extra
duidelijk dat onze jarenlange investeringen en goed onderhoud van
grote waarde zijn. En we blijven investeren. Want het klimaat
verandert en de bodem daalt. Wist u dat Noord-Holland (boven
het Noordzeekanaal) voor 90% onder zeeniveau ligt? Toch kunnen
we er wonen, werken en recreëren. En dat is mogelijk dankzij de

Ontwerp.

TIB Martin Wouda is een bedrijf dat
nooit stil staat. Martin Wouda heeft
na het behalen van het diploma’s zich
nog veel meer kennis eigen gemaakt.
Een voorbeeld van deze continue

U betaalt waterschapsbelasting.
Wilt u weten waarom?

waterschapsbelasting die u betaalt.
Wilt u meer weten over de waterschapsbelasting en hoe deze wordt

Wie nu een nieuwe cv-ketel van de Nefit TopLine Serie aanschaft in combinatie met een
onderhoudscontract, krijgt liefst twaalf jaar garantie op de onderdelen. De eerste tien klanten
krijgen ook nog een Moduline 300 of 400 naar keuze ter waarde van € 220,00! Bel of mail
voor meer informatie: 0299-401987 of info@martinwouda.nl

besteed in 2012? Kijk op www.hhnk.nl

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

