
Welkom bij de Schilt Bedrijven in Meerkerk 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Collega deelnemers van het energieconvenant III, fijn U 23 oktober a.s. te mogen ontvangen in Meerkerk. 

 

Behalve gastheer voor deze netwerkmeeting van het EC III zouden we het een eer vinden u een kijkje te 

mogen geven in “onze keuken”. 

 

De drie werkmaatschappijen van de Schilt Bedrijven dragen ieder hun steentje bij in het verduurzamen van de 

bedrijfsvoering.  Tevens wordt er bewust gekeken naar de invloed die onze producten en diensten hebben op 

het milieu en/of de maatschappij. 

Comfort en duurzaam gaan steeds vaker hand in hand en vragen deskundigheid. 

 

Als installateur in de klimaatwereld denken we 

daarom mee met onze klanten over het optimaliseren 

van klimaatinstallaties.  

We leveren en monteren luchtkanalen die aan hoge 

dichtheidseisen voldoen, hoogwaardige 

luchttechnische componenten, 

luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning, 

airconditioningssystemen in warmtepomp uitvoering 

en regelsystemen om onnodig energiegebruik te 

voorkomen.  

We adviseren en rapporteren, desgewenst 

voorafgegaan door een luchtkwaliteits- en comfort 

meting. 

 

Onze afdeling service en onderhoud zorgt voor het goed en duurzaam functioneren van duizenden installaties in 

heel Nederland en zelfs daarbuiten. 

We behoren op dit moment tot een selecte groep van installateurs die de verplichte EPBD keuringen aan 

airconditioning installaties mogen uitvoeren (met doelstelling het energieverbruik terug te dringen). 

 

Op 23 oktober willen mijn collega Arco van Zandwijk en ik u hierover een korte presentatie geven en u 

rondleiden door ons pand. 

 

Het is goed kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Daarom nodigen wij u na afloop uit in ons eigen bruin 

café “De Bolle Hans” om nog wat na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Al enthousiast? Wij wel en kijken ernaar uit u te ontmoeten. 

 

Met hartelijke groet. 

 
Uw gastheren, 

 

John van de Weetering – manager 

Arco van Zandwijk – VGM functionaris 

 
 



Wanneer: Donderdag 23 oktober 2014 
Hoe laat 15.00u – 17.00u (zolang het gezellig is) 
Waar: Schilt Bedrijven  

 Schilt Airconditioning BV (ontvangst) 
 Energieweg 23-B* 

 Meerkerk 

Contactpersonen: Arco van Zandwijk 
 avanzandwijk@schilt-meerkerk.nl 
 +31 6 53671099 

 John van de Weetering 
 jvandeweetering@schilt-meerkerk.nl 
 +31 6 51598813 
 
*ontvangst bij de ingang van Schilt Airconditioning op huisnummer 23-B, dat is als u vanaf de richting 

Gorinchem komt voorbij ons hoofdpand even doorrijden (50 meter) en vlak voor onze buren (Stravers BV) 

rechts afslaan waarna u ons pand ziet. 
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