
Wij vonden dat het tijd werd voor 

een nieuwe website. Achter de 
schermen hebben wij al hard 

gewerkt aan de vernieuwde 
www.hooftmangeo.nl De laatste 

puntjes worden op de i gezet. De 

nieuwste foto’s krijgen nog een 
mooi plaatsje en dan kunnen we 

live. Wij zijn heel benieuwd hoe u 
de nieuwe website vindt!! Houdt 

de site goed in de gaten, voor je 

het weet is het zover.   

Vernieuwde webs ite 

BNR Radio “Te weinig loodgieters voor popula ire warmtepomp”  

Donderdag 15 november 

2016, uitzending 7.30 uur 

De warmtepomp wordt steeds 
populairder. In steeds meer 

huizen maakt de dure CV-ketel 
plaats voor de zuinige warmte-

pomp. Er is echter één pro-

bleem: er zijn te weinig installa-

teurs die hem mogen plaatsen. 

Er is namelijk een speciaal 

certificaat nodig om de warm-
tepomp te installeren en in 

Nederland hebben slechts 50 

loodgieters dit wettelijk ver-

plichte papiertje. Dat is hartstikke 

jammer, vindt ook Peter Centen 

van Nathan Projects, leverancier 
van warmtepompen: ‘Misschien 

zijn de installateurs wat laat wak-
ker geworden, maar aan de ande-

re kant is het niemand kwalijk te 

nemen. De Nederlandse installa-
tiebranche is in principe namelijk 

een papierloze branche. Ze zijn 
niet gewend om diploma’s nodig te 

hebben’, legt Centen uit. 

Link uitzending : 

https://www.bnr.nl/player/

audio/10051989/10313996 

https://www.bnr.nl/player/

audio/10051981/10313996  

Interessante info:  

 Nog steeds subsidie op 

aardwarmte beschik-

baar 

 Politiek investeert 

meer geld in duurzame 

energie 

 Gasprijzen gaan om-

hoog 

 ISO 9001-2015 behaald 

door Hooftman Geo 

 Nieuwe website 

www.hooftmangeo.nl 

bijna live 
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Nederland is de grootste produ-

cent van aardgas in de Europe-

se Unie, de op acht na grootste 
ter wereld. 51 procent van ons 

gas gaat naar de bebouwde 

omgeving. Ongeveer 4/5 van 

het energieverbruik van een 

gemiddeld huishouden bestaat 

uit gas. Daarvan is zo’n 75 

procent om je huis te verwar-
men, 20 procent voor warm 

water en de laatste 5 procent is 
om te koken. Deze zomer riep 

netbeheerder Stedin op tot het 

afschaffen van de wettelijke 
gasaansluitplicht bij nieuw-

bouwwoningen. In Nederland 
heeft iedereen recht op een 

gasaansluiting. “Dat zou moeten 

veranderen in het recht op 
comfort”, stelt David Peters, 

directeur Strategie en Innovatie 
van Stedin. “We vinden het niet 

meer maatschappelijk verant-

woord om nieuwbouwwoningen 

standaard op het gasnet aan te 

sluiten. Als in 2050 alle wonin-
gen CO2- neutraal moeten zijn, 

moet je daar op voorsorteren.” 

wilden graag een zeilwagen 
voor op het strand maken, Die 

moest wel licht zijn natuurlijk. 
Ze hebben gekozen voor HDPE 

pijp die ze d.m.v. Electrolas- 

We hebben een aantal leer-

lingen van het Raayland College 

mogen verwelkomen om  hen 
kennis te laten maken met het 

bedrijfsleven in de praktijk. Ze 

verbindingen zelf compleet 

hebben ontworpen en uiteinde-
lijk ook in elkaar hebben gezet . 

Het was voor ons een erg leuke 

ervaring om met deze enthousi-

aste jongens te werken.  

Duurzame groep Venray Ener-

giezuinig heeft een bezoek 
gebracht aan een van onze 

boorlocaties om een beeld te 
krijgen van de boringen voor 

een gesloten aardwarmtesys-

teem. Venray Energiezuinig is  

Geen gasaansluitingen 

meer voor  

Nieuwbouwhuizen 

Volkskrant 4 juli 2016 

Bezoek Venray Energiezuinig aan boorlocatie  

Leerlingen van Raayland Col lege aan het werk bi j  Hooftman Geo  

Afschaffen wetteli jke gasaansluitplicht  

een samenwerking van de ge-

meente Venray en Venrayse 

bedrijven die elk op hun vakge-
bied goed op de hoogte zijn van 

energiebesparende producten 
en diensten. Hooftman Geo 

boortechniek is ook lid van deze 

groep, wij vonden het daarom 
een mooi moment om de leden 

een duidelijke indruk te geven 
wat erbij komt kijken om de 

boringen te doen voor een 

gesloten bronsysteem voor een 

warmtepomp installatie. 

Ook hadden we op de locatie een 

hoekje ingericht, waar we alle 

materialen uitgestald hadden die 
door ons gebruikt worden voor 

een bodem energiesysteem. 
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Afgelopen maand hebben we 

weer het gehele certificerings-

traject doorlopen en onze certi-

ficaten weer zeker gesteld voor 

de toekomst. Het ISO 9001 cer-

tificaat is een compleet nieuwe 
audit geweest omdat in 2017 

getoetst gaat worden op de 
versie 2015 ipv de versie 2008. 

De BRL 2100 / BRL 11000 en het 

VCA certificaat zijn ook weer 
opnieuw uitgegeven. Ook hebben 

we besloten om het traject voor 
de BRL 6000-21 op te starten, 

hiervoor hebben we inmiddels 

de “kantoor” audit goed doorlo-
pen en onze handboeken hierop 

afgestemd. Wij hopen hiermee 
onze klanten nog beter van 

dienst te kunnen zijn met een 

compleet pakket. 

We hebben op een erg mooie 

locatie in het zuiden van ons land 

een aantal boringen mogen doen. 
Het is een genot om vroeg in de 

ochtend je boormachine te mogen 
starten en zo een mooi uitzicht 

over het heuvellandschap te 

hebben tijdens je boorwerkzaam-
heden. Eigenlijk dan ook wel lo-

gisch waarom er op deze locatie 
voor een B&B annex wijngaard is 

gekozen. 

procedé waarbij  de filterbuis 
over het gehele traject met 

hogedruk wordt gereinigd en 
waarbij verontreiniging direct 

wordt afgepompt. De rechterfo-

to geeft mooi aan hoe na ver-
loop van tijd de afpomping 

steeds helderder wordt. Na dit 

proces doen wij nogmaals een 

capaciteitsmeting en leggen wij 

dit voor de klant, compleet met 
foto’s, in een digitaal rapport 

vast.  Deze jaarlijks terugkeren-
de rapportage geeft in de loop 

van jaren duidelijk de toestand/

kwaliteit van de bron weer. 

Deze zomer hebben we weer de 

opdracht mogen ontvangen van 

de Gemeente Horst aan de Maas 
voor de controles van de blus-

watervoorziening (geboorde 
putten) in deze gemeente.  We 

hebben ook een aantal bronnen 

intensief gereinigd. Dit is een 

Jaargang 1 - 2016 

Boringen Domein Holset Zuid Limburg  

Bluswatercontroles en “-reiniging”  

ISO 9001 vers ie 2015 en VCA  
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Zorg altijd voor veiligheid. Het 

concept veiligheid staat dan ook 

hoog in het vaandel binnen ons 
bedrijf. Ook dit jaar werden al 

onze materialen gekeurd en ook 
weer goedgekeurd. Door zuinig 

met onze materialen om te gaan 

en ze ook iedere keer weer 
goed te reinigen en te verzor-

gen, blijft de veiligheid tijdens 
het gebruik van onze materialen 

goed gewaarborgd. Deze Aboma

-keuring hebben we in ieder 

geval weer goed doorstaan.  

Alle materialen weer gekeurd 

 

St. Antoniusveldweg 29 

5803 AH Venray 

Nederland 

  

Telefoon: (0031) 646 776 866 

Fax: (0031) 847 257 919 

E-mail: Info@hooftmangeo.nl 

Groen is kwaliteit 

Ons standaard Grout proces  

Voor de afdichting van het boorgat pas-

sen wij een Grout proces toe. Dit geeft 

een volledige afdichting over de complete 

lengte van het boorgat en zo ontstaat er 

een milieuverantwoorde afdichting van 

het boorgat. Dit betekend dat er een 

optimale warmteoverdracht is tussen 

bodem en warmtewisselaar. Meer we-

ten ?  “neem contact met ons op via 
info@hooftmangeo.nl” 
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