
A. de Jong Installatietechniek be-
grijpt dat u zich concentreert op 
uw primaire bedrijfsproces en dat u 
hiervoor in een comfortabel binnen-
klimaat moet werken. U heeft daar-
om een betrouwbare installatie-
partner nodig die ervoor zorgt dat 
al uw gebouwgebonden installaties 
in een goede conditie verkeren.

Specialist in úw ideale klimaat



A. de Jong Installatietechniek

A. de Jong Installatietechniek is een middelgroot installatiebe-
drijf op het gebied van gebouwgebonden werktuigbouwkundi-
ge installaties in de utiliteitsmarkt en de industrie. Samen met 
A. de Jong Installatietechniek Zaandam en Joost Naaktgeboren 
maakt zij deel uit van de drie dochterondernemingen van  de 
installatietak van de A. de Jong Groep. 

‘‘De klant moet geen omkijken hebben naar de werking of functionaliteit 
van de installatie. Hierin ontzorgen wij de klant dan ook volledig.’’

Jeroen Buskop, Projectleider A. de Jong Installatietechniek

• Centrale verwarming
• Luchtbehandeling
• Ventilatie
• Koeling
• Warmte- en koude opslag
• Betonkernactivering
• Meet- en regeltechniek
• Storingsafhandeling
• Energiebeheer
• Verduurzamingsmogelijkheden

Gemeentelijk Vastgoed Rotterdam  - Theater Spijkenisse - Diergaarde Blijdorp - Ronald McDonald
 Centre - Sofitel Legend The Grand - DSM - Goudse Verzekeringen - Hogeschool Rotterdam - TU Delft 

Onder de noemer ‘’Doe waar je goed in bent’’ zijn alle werk-
zaamheden van A. de Jong Installatietechniek gericht op werk-
tuigbouwkundige installaties. Reeds vanaf het begin van de 
jaren zestig adviseren, ontwerpen, installeren en beheren wij 
warmte-, lucht- en koelinstallaties voor ventilatie, luchtreini-
ging en een prettig leefklimaat in gebouwen. Een specialisme 
waarmee wij door de jaren heen, gelet op onze klantenkring, 
een degelijke en betrouwbare reputatie hebben opgebouwd. 
Een reputatie waar we trots op zijn. Daarom stellen wij alles 
in het werk om ons specialisme ook in uw voordeel te laten 
werken. Zo beschikken wij onder andere over verschillende 
kwaliteitsnormen, zoals: ISO-9001, VCA**, BRL 6000 en SCIOS.



‘‘Wij nemen graag de zorg voor uw technische gebouwgebonden
 installaties van u over zodat u zich kunt focussen op uw core business.’’

Jan-Willem Nowee, Manager Beheer & Onderhoud

Hoe werken wij?

Uw renovatie-, verbouw- of nieuwbouwproject is bij ons in goede handen. Samen met de opdrachtgever en 
eventuele samenwerkingspartners doorlopen wij de wensen en verwachtingen met betrekking tot de core 
business van de klant. Voor elke klantvraag bieden wij passende oplossingen. Wij hebben hiervoor ruime 
kennis en kunde over het toepassen van diverse specialismen en methodieken. U kunt hierbij onder andere 
denken aan: Design & Build constructies, lean-planningen, het proces van prefrabricage, 3D-tekenen en de 
BIM-werkwijze. Na het gezamenlijk invullen van uw klantvraag volgt het proces van ontwikkeling, enginee-
ring, realisatie, inbedrijfstelling, oplevering en exploitatie, waarin wij de klant volledig ontzorgen van begin 
tot eind. Zo heeft u tijdens én na de realisatie geen omkijken naar het functioneren van de installatie en kunt 
u zich volledig focussen op uw eigen bedrijfsvoering.

Beheer & Onderhoud

Als de gebouwgebonden installaties in werking zijn gesteld, komt beheer en onderhoud aan de orde. Om uw 
wensen en eisen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw betreffende core business, werken wij volgens 
een dienstenpakket. Hierin kunt u aangeven voor welke disciplines u graag gebruik wilt maken van onze 
diensten en op wat voor niveau het beheer en onderhoud wordt ingevuld. Wij werken volgens de NEN 2767 
methodiek en al uw installatie-elementen worden gecodeerd volgens de landelijk erkende NL-SfB codering. 
Wij beschikken over gecertificeerde inspecteurs en projectleiders. Onze specialisten kunnen u onder andere 
voorzien in het uitvoeren van de nodige wettelijke keuringen/inspecties, meerjarenonderhoudsplannen en 
managementrapportages. Daarnaast geven wij onze klanten vrijblijvend advies en begeleiding bij het realise-
ren van verduurzaming, energiebesparing en kostenbesparing van uw vastgoed op de lange termijn. 

Meldkamer

Ondanks het preventieve onderhoud dat we uitvoeren, kan er altijd onverwachts een storing of defect optre-
den. Via onze multidisciplinaire meldkamer zijn wij 24/7 bereikbaar, waardoor u dag en nacht verzekerd bent 
van een goed werkende installatie. Storingen komen automatisch via ons gebouwbeheersysteem binnen, 
waardoor deze vaak al verholpen zijn voordat u er last van ondervindt. Wanneer een incident niet op afstand 
kan worden opgelost, wordt de storings- of calamiteitenmelding via de meldkamer direct doorgezet naar de 
dichtstbijzijnde servicemonteur. Zij beschikken over een tablet zodat zij direct digitaal toegang hebben tot 
belangrijke technische informatie en het probleem snel kunnen verhelpen. De uitgevoerde werkzaamheden 
kunt u vervolgens terugvinden op uw eigen account in ons klantenportaal.

BP - Central Post - Ramada Apollo Amsterdam - Hotelschool Den Haag - Beurs WTC Rotterdam -
Fluor - Groot Willemsplein - Maerlant-Lyceum - Eneco - Generali - Bel Air Hotel - De Ruwenberg



A. de Jong Installatietechniek
‘s-Gravelandseweg 390

3125 BK Schiedam

A. de Jong Installatietechniek
Nieuwendammerdijk 536

1023 BX Amsterdam

Joost Naaktgeboren
Buitenwatersloot 335

2614 GS Delft

Meer weten?

T: 010 - 44 69 222
M: info@dejong.nl
www.dejong.nl


