Haal de juiste
installateur in huis

De techniek waarop Nederland draait

Kies voor vakmanschap,
zekerheid en betrouwbaarheid
U overweegt als consument de aanschaf van een nieuwe cv-ketel. Of u wilt bijvoorbeeld
uw badkamer renoveren, investeren in zonnepanelen of uw huis beveiligen. In alle
gevallen bent u op zoek naar een hoogwaardige installateur. Een bedrijf waar mensen
werken die hun vak verstaan, die u goed kunnen adviseren, vertrouwd zijn met de
nieuwste technieken en zorgen voor een vlekkeloze uitvoering. Kies voor een installateur
die is aangesloten bij UNETO-VNI. Daarmee haalt u vakmanschap in huis.

Deskundigheid en kwaliteit
Met een bedrijf dat lid is van UNETO-VNI
bent u als consument verzekerd van deskundig advies. Installateurs die bij ons zijn
aangesloten, weten hoe ze met de juiste
installatie uw comfort kunnen verhogen. En
ook hoe ze kunnen zorgen voor jarenlang
veilig en probleemloos gebruik ervan. De medewerkers hebben een stevige vakopleiding
achter de rug, zijn op de hoogte van de

Over UNETO-VNI
Bij ondernemersorganisatie UNETOVNI zijn zo’n vijfduizend installateurs
aangesloten. UNETO-VNI doet er alles
aan om deze bedrijven zo professioneel
mogelijk te kunnen laten werken.
Meer weten? Kijk op www.uneto-vni.nl

laatste ontwikkelingen en werken volgens de
nieuwste normen en richtlijnen. Bovendien
zijn ze klantgericht en bieden ze graag goede
service.
Evenwichtige leveringsvoorwaarden
Leden van UNETO-VNI die installatiewerk
uitvoeren bij consumenten zijn verplicht evenwichtige leveringsvoorwaarden te hanteren: de
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten, kortweg AVIC. De AVIC
zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Bent
u als consument uiteindelijk niet tevreden
over de uitgevoerde installatiewerkzaamheden? Op grond van de AVIC kunt u uw
conflict laten beoordelen door de onafhankelijke Geschillencommissie Installerende
Bedrijven. Deze geschillencommissie doet
vervolgens een bindende uitspraak.

Duurzaamheid
Net als u vinden wij duurzaamheid belangrijk.
Leden van UNETO-VNI kunnen u adviseren
over producten en oplossingen die energiezuinig zijn en het milieu ontzien.
Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Daarnaast werken
installateurs van UNETO-VNI zo milieubewust mogelijk. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor
dat ingeleverde producten zo veel mogelijk
worden gerecycled.
Uw UNETO-VNI-installateur
Veel installatiebedrijven in Nederland zijn
aangesloten bij UNETO-VNI. Onze leden

vindt u dus bijna altijd bij u in de buurt.
U herkent ze aan ons opvallende logo.
lid van

U vindt de gegevens
van uw UNETO-VNI-
installateur op de achterzijde
van deze folder

www.uneto-vni.nl
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