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EERSTEKLAS MEETAPPARATUUR,
SNEL EN OPTIMAAL GEKALIBREERD
Het verrichten van meetkundige werkzaamheden begint met de aanschaf van eersteklas en tegelijk optimaal gekalibreerde
meetapparatuur. Die registreert, analyseert en de installateur snel en nauwkeurig van de juiste informatie voorziet. Verholt
BV uit Ulft biedt in dit kader een uitgebreid en divers samengesteld programma meetapparaten voor de gas-, water-, elektraen koelingsbranche. Een assortiment dat met de kalibratie en reparatie ervan een meer dan waardevolle aanvulling krijgt.

menten. Op dat laatste vlak
behoort Verholt tot de drie grootste
aanbieders van Nederland. Zo hebben we binnen onze
landsgrenzen het alleenverkooprecht wat betreft de hoogwaardige apparatuur
voor rookgasanalyse en drukmetingen van de Duitse fabrikant MRU. Maar we
voeren ook verschillende andere merken. Daarnaast zijn we een ware specialist
wanneer het gaat om het kalibreren en repareren van meetapparatuur. En doordat we gebruik kunnen maken van het fijnmazige distributienetwerk van de Rensa
groep, kunnen we onze klanten een unieke dienstverlening bieden, waardoor ze
snel en gemakkelijk verzekerd zijn van optimaal functionerende meetapparatuur.”

KALIBRATIE OP MAAT
Verholt BV kent een rijk verleden. Het begon allemaal zo'n 43 jaar geleden, toen
Jos Verholt als zelfstandig ondernemer startte met de verkoop van gaskachelonderdelen en, in een later stadium, cv-ketelonderdelen. Daarmee legde hij de basis
van het Ulftse familiebedrijf dat vooral in de laatste decennia van de vorige eeuw
een sterke groei doormaakte.

‘We streven ernaar om binnen
vijf werkdagen de gekalibreerde
apparatuur weer te retourneren’

NIEUWE FOCUS
Medio vorig jaar droeg opvolger Tim Verholt de firma over aan de Rensa groep,
een verzameling gespecialiseerde handelsbedrijven in de installatiesector. Daarmee verschoof ook het accent qua producten en diensten. Dat zegt Marco van
Damme, sinds begin van dit jaar bij Verholt actief als commercieel directeur.
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“Verholt heeft de verkoop van ketelonderdelen ondergebracht bij haar zusterbedrijf Technisch Handelsbureau Rensa. Daardoor kunnen we vol focussen op
de groei en ontwikkeling van onze businessunits pompinstallaties en meetinstru-

Het door Verholt geboden servicepakket rondom de reparatie en met name kalibratie van meetapparatuur heeft meerdere dimensies. “Allereerst kan de installateur bij ons terecht voor een eenmalige kalibratie van zijn apparaten”, vervolgt
Van Damme. “Maar het is ook mogelijk om een zogenaamd VIP-plan af te sluiten.
Daarbij worden gedurende zeven jaar de kosten voor kalibratie en celvervanging
gespreid, zodat onvoorziene uitgaven en verrassingen uitblijven.”
Doordat Verholt nu tot de Rensa groep behoort, kan het een compleet nieuwe
vorm van logistieke dienstverlening aanbieden: de kalibratieservicepunten. “De
installateur kan zijn te kalibreren meetinstrumenten bij één van de twintig over
het land verspreide servicebalies van Rensa inleveren”, aldus Van Damme. “Een
service die geldt voor bijna alle merken meetapparatuur en hoge kosten voor

inpakken en verzekerd verzenden
voorkomt. Maar het belangrijkste voordeel zit
'm in het feit dat de gebruiker weer snel over zijn apparatuur
kan beschikken. De kratten met de verzamelde meetinstrumenten worden namelijk elke nacht bij de servicebalies opgehaald, direct bij ons afgeleverd en met
voorrang behandeld. Vervolgens streven we ernaar om binnen vijf werkdagen de
apparatuur gekalibreerd en wel weer te retourneren naar het servicepunt.”
Een andere ontwikkeling waarmee Verholt het serviceniveau recent op een nóg
hoger niveau heeft getild, heeft een mobiel karakter. “We hebben voortaan de
beschikking over een speciale bus, waarin een volwaardig en compleet geconditioneerd kalibratielab is ondergebracht”, vertelt Van Damme. “Hiermee gaan we
naar de klant toe om op locatie, binnen een zeer korte doorlooptijd, zijn meetinstrumenten te kalibreren en/of te servicen. Tevens bieden we met deze mobiele
service de mogelijkheid om een NEN 3140 keuring op elektrisch gereedschap uit
te voeren. De enige voorwaarde die we stellen rondom deze service is dat de klant
voldoende meetinstrumenten ter kalibratie aanbiedt. Is dat niet het geval, dan
kan men tijdens de speciale kalibratiedagen bij één van de Rensa-servicebalies
terecht. Kortom, we bieden in elke situatie een oplossing.” ❚
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