
 

 

Meer info: www.stek.nl 

 

 

 

 

 
 
 
 
STEK-gecertificeerde bedrijven:  
voorop in kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid 
in de koude-, klimaat- en warmtepompsector. 
 

Kwaliteit    Kwaliteitsbeleid is geborgd in uw onderneming.  

Duurzaamheid   U werkt milieubewust; emissiepreventie staat voorop en is volledig geïntegreerd 

in uw bedrijfsvoering. (Opdrachtgevers selecteren steeds vaker op duurzaamheid.)  

Veiligheid  Veiligheid personeel en klanten staan centraal; in beleid en in werkvoorschriften. 

 

Sterke profilering van uw bedrijf 
 

Professioneel   U werkt efficiënt, uw klanttevredenheid is daardoor hoog en uw faalkosten laag.  

Sterk merk   Onderscheid u met het STEK-logo: vertrouwd, bekend en gewaardeerd in de markt. 

   Alleen STEK-gecertificeerde bedrijven mogen het logo voeren. 

Zichtbaarheid Potentiële klanten vinden u eenvoudig via www.stek.nl. 

 

 

 

STEK-deelnemersplatform: actuele informatie, hulpmiddelen en kennisuitwisseling 
 

Als (aspirant) STEK-gecertificeerd bedrijf kunt u tijd en geld besparen. U kunt namelijk kosteloos 

gebruik maken van het besloten deelnemersplatform. Dit biedt u: 

• actuele informatie en hulpmiddelen op diverse kennisgebieden (F-gassen, CO2, EPBD, 

Warmtepompen, Brandbare koudemiddelen, PED en Certificering & audit);  

• producten en diensten (YourSTEK e-learnings, gratis NEN-normen, webshop en marketing materialen); 

• een forum waarop u vragen kunt stellen en ervaringen delen met alle STEK-gecertificeerde bedrijven. 

STEK-certificering is modulair:   
 

✓ flexibel inspringen op nieuwe       

ontwikkelingen 

✓ aanpalende werkzaamheden 

integreren bijv. EPBD-aircokeuringen. 

 



 

 

www.stek.nl 

Voordelen voor uw klant 
 

U zorgt ervoor dat eigenaren en beheerders van koel/klimaatinstallaties 

en warmtepompen maximaal rendement halen uit hun installatie.  

✓ Goed geïnstalleerde en onderhouden installaties: langere levensduur 

en lager energieverbruik. 

✓ Minder storingen en kosten door preventieve maatregelen. 

✓ Veilige omgeving en prettig klimaat. 

✓ U zorgt dat de klant voldoet aan wettelijke regels.  

✓ Werkwijze en resultaat wordt periodiek getoetst door onafhankelijke keuringsinstanties. 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie of aanmelden?  
 

 

• Vraag een (gratis) adviesgesprek aan.  

Stel al uw vragen over STEK-bedrijfscertificering. 
 

• Of meld u direct aan voor de module(s) van uw keuze.  
 

 

 

 

Wat doet STEK 

• STEK is een stichting die zich al bijna 30 jaar inzet om koudemiddelemissies terug te dringen en kwaliteit,  

duurzaamheid en veiligheid bij STEK-gecertificeerde bedrijven bevordert. 

• STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. Wij zorgen voor STEK-bedrijfscertificering, zijn  

exameninstelling (voor f-gassen -waaronder ook warmtepompen cat. 2-, koudemiddelen (ACB), EPBD A en B en  

voor een hardsoldeer-kwalificatie) en vormen een kenniscentrum voor de koude sector.  

• We adviseren de overheid over diplomering van monteurs.  

Voor wie 

• koeltechnische ondernemingen 

• bedrijven die klimaatapparatuur 
(airconditioning) leveren en installeren 

• bedrijven die warmtepompen leveren en 
installeren. 

• service- en adviesbedrijven op het gebied van  
koude en luchtbehandeling en warmtepompen 

  

 

https://stek.nl/adviesgesprek-aanvragen/
https://stek.nl/bedrijfscertificaten
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