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Elektrotechnische installaties
•	 licht- en krachtinstallatie  
 (230V/400V)

• verlichting 
•	 voedingssystemen 
•	communicatiesystemen 
•	 	aarding en bliksem-

beveiliging

•	 kabeldraagsystemen 
•	geluidsinstallaties  
•	data- en besturings- 
 systemen 
•	gebouwbeheersystemen 
•	 zonne-energiesystemen



Totaal installateur

Al meer dan 50 jaar is Van Dijnsen expert in  
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, inbraakbeveiliging, 
brandveiligheid en technisch beheer. 
Dé duurzame totaaloplossing voor uw installatievragen, 
van ontwerp tot onderhoud op maat.

Een adviserend totaalinstallateur

Avans | Breda



Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkundige installaties
• centrale verwarming
• luchtverwaming
•  ventilatie gebouw-

beheersystemen
• koeling / airconditioning

•  duurzame  
energie toepassingen

• gasinstallaties
•  WKO (Warmte Koude 

Opslag) / warmtepomp
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Sectoren

Onze sectoren 

• scholen
• industriële panden
•  zorginstellingen en  

woonzorgcentra

•	 kantoren
• winkels
• productieruimtes
• woningen
•  bedrijfs verzamelgebouwen

Van woning tot utiliteit of 

van klein tot groot project



Technisch Beheer

•    technische oplossingen (advies en uitvoering)
•    managementrapportages opstellen
•    advies over meerjaren onderhoudsbegrotingen
•     inspecties en keuringen uitvoeren  

(bijv. NEN 3140 of NEN 2767)
•     optimalisatie, advies over  

duurzame energietoepassingen
•    24/7 service

Ons technisch beheer bestaat uit:
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Grote Kerk | Breda Advisering

Onze adviseurs helpen u een prettige woning of  
bedrijfsruimte te realiseren met betrouwbaar en  
deskundig advies. Onze vakmensen realiseren alle  
projectfasen voor u: van ontwerp tot uitvoering en  
onderhoud.

Adviserend totaalinstallateur 



Beveiligingen

•	advies over inbraakpreventie
•	 installatie anti-inbraak systeem
•	 certificering
•	doormelding naar de alarmcentrale
•	onderhoud beveiligingssysteem

INBRAAK VOORKOMEN
U schakelt Van Dijnsen beveiligingen in voor:
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Duurzaamheid

•  WKO (Warmte Koude Opslag) / warmtepomp
•  zonnepanelen
•  klimaatplafonds
• warmteterugwinning
•	  zonneboilersystemen
•	 	grijs-	en	hemelwaterinfiltratie
•  warmtekrachtkoppeling (WKK)

Duurzame installaties

NAC Stadion | Breda



Duurzaamheid

Voor Van Dijnsen is BREAAM,  
de beoordelingssystematiek om de duurzaamheid  
van een pand te bepalen. Veel van onze projecten  
voeren wij uit op basis van BREEAM, LEAN en  
we werken met de nieuwste 3D tekenpakketten.

BREEAM, BIM, Revit

BIM
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Brandpreventie

• branddetectie
•	 signalering
•	blusinstallaties
•	noodverlichting
• vluchtwegsignalering
• ontruimingsplattegronden
• training bedrijfshulpverleners

Veiligheid en risicoanalyse

Veilige (werk)omgeving



CCTV Camerasystemen

•  complexe camerasystemen met gebruiksvriendelijk 
videomanagement

•  IP camerasystemen
•  technisch beheer op afstand via iPad, telefoon of  

computer

CCTV systemen (closed circuit television)  
met digitaal opnamesysteem
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Certificeringen

gecer tif iceerd

www.dekra-seal.com

Kwaliteit

BRL 6000



www.vandijnsen.nl

Contact 
Postadres 
Postbus 2243
4800 CE  Breda
Bezoekadres 
Takkebijsters 58 
4817 BL  Breda

076 57 281 81
info@vandijnsen.nl


