
Andriessen Installatie en Service
allround installatie technicus

Testo Product ervaring
met de testo 300



Roy Andriessen heeft meegedaan aan de Testo inruilactie 

en zijn oude Brigon meter ingeleverd. Hij verteld:”Ik heb al 

26 jaar ervaring in de techniek en in staat om alle vormen 

van werk in de installatietechniek succesvol uit te voeren. 

Sinds 2017 ben ik zzp er, ik heb een vaste klantenkring 

opgebouwd met Kersten services, Strukton Worksphere en 

Rudius Vastgoed als opdrachtgevers.” 

“Voor Strukton Worksphere doe ik ook de werkvoorberei-

ding op kantoor, daar maak ik offertes voor de afdeling pro-

jecten en service, ook ben ik soms in de uitvoering voor ze 

aan het werk.”

“Voor Rudius Vastgoed beheer ik een 6tal kantoor panden, 

hier voer ik het klimaat techniche onderhoud uit en stuur on-

deraannemers aan.” gaat Roy verder “daarnaast doe ik ook 

nog veel onderhoud  bij Kersten Services in de retail, dit is 

zowel CV als airco en verlichting.“

“Het afstellen van de gas/luchtverhouding is bij mij dus 

aan de orde van de dag” zegt Roy,”des te meer ben ik echt 

blij met mijn nieuwe rookgasmeter. Bijzonder handig is de    
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rapportagefunctie. Deze stuur ik vanuit de rookgasmeter via 

mail rechtstreeks naar de opdrachtgever, deze hebben zo 

direct de rapportage in beheer en het scheelt mij veel werk 

achteraf.”

“Bij mijn oude rookgasmeter moest ik ieder jaar veel betalen 

voor kalibratie en daardoor ben ik gaan zoeken wat er op de 

markt was, na meerdere opties bekeken te hebben kwam 

Testo er het beste uit. Doorslag gevend was de prijs kwali-

teit verhouding, digitale rapporten verzenden en het service 

onderhoudscontract waardoor met 1 vaste prijs per jaar je 

meter gekalibreerd wordt.”

“Mijn Testo koudemiddel set laat ik tergelijk kalibreren zodat 

ik in 1 x klaar ben.“

 “Ik heb Testo ook aanbevolen aan mijn collega’s netwerk 

om boven genoemde redenen.” aldus Roy



Testo BV
Randstad 21-53
1314 BH Almere

036-5487000
Info@testo.nl

www.testo.nl
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Over Testo.

Testo Product ervaring

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was 

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als 

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd. 

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen 

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het 

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten 

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van 

Testo. De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet 

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de 

traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks 

investeren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van 

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten 

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op 

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld 

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitgelezen 

te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een stap 

verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo 

geven u de mogelijkheid terug te vallen op een competente 

leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw proces. Of 

u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat functioneren of de 

voedselveiligheid moet borgen.


