
Bossink Installatietechniek innovatief en 
betrouwbaar!

Testo Product ervaring
met de testo 300

Bijna iedereen is het afgelopen jaar wel één of meer keer 

het zwembad ingedoken. Dat er achter die heerlijke duik 

een groot assortiment aan technische installaties hangt is 

niet iedereen zich altijd bewust. Jarno Bossink, eigenaar 

van Bossink Installatietechniek, zorgt onder andere voor 

heerlijk warm zwembadwater met het onderhoud aan de  

CV installaties.

                                                                                         

Bossink Installatietechniek is werkzaam op het gebied van 

nieuwbouw, verbouw, utiliteit en onderhoud. Zowel op de 

zakelijke als de particuliere markt. 



Met ingang van 2016 is Jarno Bossink in de voetsporen van 

zijn vader getreden onder de naam Bossink Installatietech-

niek. “Inmiddels werk ik al jaren als zelfstandig installatie 

technicus en heb ik de nodige kennis opgedaan. Ik heb mij 

geprofileerd op het gebied van gas- water- electra- data & 

domotica- CV- duurzame energie installaties.” 

“Ook vind ik het belangrijk om op de hoogte te blijven van 

de huidige snelle technische ontwikkelingen. Door een 

goede samenwerking met gekwalificeerde collega installa-

teurs kan ik zowel kleine als grote projecten realiseren.”

“Tevens werk ik veel met nieuwbouwprojecten waar allemaal 
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huishoudelijke ketels geïnstalleerd moeten worden.” Tot nu 

toe leende hij regelmatig een rookgasmeter van zijn oom die 

volledig in de installatie branche bezig is als metingen verricht 

moesten worden. “Ik was mij bewust dat je zonder meter ei-

genlijk geen volledig onderhoud meer kan uitvoeren. Tijdens 

de Installatievakbeurs Hardenberg ben ik mij dan ook gaan 

orienteren op een eigen meter. Bij Testo heb ik de nieuwe testo 

300 gezien en mij werd verteld dat ik mij kon inschrijven voor 

een actie om de testo 300 in de pratkijk zelf te ervaren. Op de 

beurs heb ik mij dan ook ingeschreven.” 

“Ik heb de testo 300 nu enkele weken in gebruik en ben ver-

heugd met de vele mogelijkheden. Ik heb mijn oom, die nu 

nog aan ander merk gebruikt, ook al geadviseerd als volgende 

meter een testo 300 aan te schaffen. Hij was ook erg onder 

de indruk en wil zijn meter graag omruilen voor mijn nieuwe 

Testo. De meter start snel op, heeft een overzichtelijk menu en 

opslagmogelijkheden op klant en locatieniveau. Dat is enorm 

handig voor de rapportage, ter plekke kan ik de gegevens naar 

de klant mailen en afronden.”

Tijdens de testfase heeft Jarno zwembad De Vlaskoel 

in    Tubbergen bezocht voor de jaarlijkse controle van het          

verwarming systeem. Meerder ketels in Cascade opstelling 

moesten doorgemeten worden.

Bossink: “Dankzij de nauwkeurige meetgegevens kunnen de 

cv ketels in dit zwembad perfect afgesteld en onderhouden 

worden. En blijft het zwembad en alle bijgebouwen lekker 

warm, zoals je op enkele foto’s kunt zien ;-).”

“Ik ben erg blij met de testo 300, behalve dat ik nu ook ein-

delijk mijn eigen meetinstrument heb, heb ik ook nog het 

nieuwste van het nieuwste met alle snufjes die je maar kan 

bedenken. Ik zou de meter dan ook zeer zeker aanbevelen bij 

collega’s” 



Testo BV
Randstad 21-53
1314BH Almere

036-5487000
Info@testo.nl

www.testo.nl
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Over Testo.

Testo Product ervaring Bossink Installatietechniek test de testo 300.

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.


