
Specialist voor advies en optimalisatie van technische installaties 

in woongebouwen en appartementencomplexen.

Onafhankelijke adviseur, niet gebonden aan fabrikanten of leveranciers van Cv-ketels en rookgasafvoersystemen.

Wat doen wij voor onze klanten en opdrachtgevers ?

Installatie Advies Spekschate
Holstweg 45 – 8121 RX Olst 0570 – 565127 

bennie.spekschate@planet.nl



- Vervangen open Cv-ketels en 

aanpassing van het gezamenlijke 

afvoersysteem voor rookgassen en 

ruimteventilatie.

- Advies voor nieuw aan te brengen 

CLV-systeem en aanpassing 

ventilatiesysteem van de 

woonvertrekken.

- Inspectie en advies voor aanpassingen van het  rookgasafvoer-

systeem bij het vervangen van Cv-ketels en advies voor nieuwe ketels

https://www.youtube.com/watch?v=Pi3uYW7F4Ek

- Camera inspectie en beoordeling 

van rookgasafvoer kanalen.

- Advies voor aanpassing  CLV-

systeem ten behoeve van het 

plaatsen van nieuwe HR 107 ketels.

(kopieer onderstaande link naar uw 

internetbrowser voor een weergave van een 

camera inspectie op youtube)



- Beoordelen conditie van 

collectieve ketelinstallaties en 

componenten.

- Advies voor onderhoud, renovatie 

en/of ombouw naar individuele Cv-

ketels per woning. 

- Advies voor vervanging van 

conventionele staande ketels door 

een cascadeopstelling van 

meerdere kleinere modulerende 

ketels. 

- Advies collectieve verwarmingssystemen, vervanging ketels of 

ombouw naar individuele Cv-ketels per woning  

- Beoordeling en advies bemeting

energieverbruik in relatie tot de 

warmtewet. 

- Vergelijkingsberekeningen van 

besparing op energiekosten bij 

installatieaanpassingen. 



- Advies voor aanpassing 

ventilatie van woningen in 

woongebouwen.

- Advies voor vervangen 

ketels bij één-pijp 

verwarmingssystemen en 

niet diffusiedichte kunststof 

Cv-leidingen.

- Beoordeling en advies voor 

brandwerendheid van 

leidingdoorvoeren tussen 

verschillende woningen en 

woonlagen.

- Realistische vervangings-

schema’s voor alle 

installatie componenten.  

- Upgraden ventilatiesystemen / algemene installatieadviezen 



- Bestekken voor aanbesteding en kostenramingen voor het MJOP 



- PV panelen voor 

elektriciteitsopwekking.

- Ontwerp en advies voor inbouw in 

het rieten dak met speciale 

ventilatievoorzieningen. 

- WTW systemen voor 

ruimteafzuiging.

- Installatie adviezen voor verduurzaming en energiebeheer

- Zonnecollectoren voor verwarming 

van het tapwater.

- Ontwerp en advies voor plaatsing 

van semi-collectief zonneboiler-

systeem.

- Warmtepomp systemen  

water/water en of water/lucht. 

- Advies verbetering energielabel en 

EPC berekening.



Specialist voor advies en optimalisatie van technische installaties 

in woongebouwen en appartementencomplexen.

Onafhankelijke adviseur, niet gebonden aan fabrikanten of leveranciers van Cv-ketels en rookgasafvoersystemen.

Door onze specialistische kennis en meer dan 30 jaar ervaring bent u verzekerd 

van een voor u op maat gemaakt advies en betaalt u niet te veel voor het 

beheren en optimaliseren van technische installaties.

Voor meer informatie over uitgevoerde projecten, zie ook onze website 

www.spekschate.net (pagina projecten)
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bennie.spekschate@planet.nl


