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Welkom
We zien dat steeds meer mensen zich verdiepen in het verduurzamen van hun woning of 
bedrijfspand. En dat is mooi om te zien, want we staan met z’n allen voor een grote uitdaging. 
Onze panden moet energiezuiniger worden én in 2050 zelfs energieneutraal zijn. Dat vraagt 
om het nemen van de juiste stappen. 

Bij Poppe Installatietechniek kennen we de juiste weg. Want het is niet één techniek die zorgt 
voor een toekomstbestendig pand. De oplossing zit in de combinatie van de verschillende 
disciplines, zoals bijvoorbeeld isolatie, beglazing, duurzaam verwarmen en zonnepanelen. Wij 
kijken daarin graag met je mee. 

Samen met onze partners zorgen wij ervoor dat je stapsgewijs en verantwoord kunt verduur-
zamen, op een manier die goed voelt voor jou. Een warmtepomp, lage temperatuurverwar-
ming, het gebruik van zonne-energie voor het opwekken van stroom óf het verwarmen van 
water? De mogelijkheden zijn legio. De vraag ligt bij jou! Wanneer maak jij de eerste stap?

Een duurzame groet,
Namens Team Poppe Installatietechniek,

Stefan en Ilze Poppe

Deze brochure is met 100% gerecycled papier en duurzame inkt volledig duurzaam geproduceerd.
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Poppe door de jaren heen 
Al meer dan 25 jaar Poppe Installatietechniek... Daar zijn we trots op! In 1994 werd Poppe Installatietechniek opgericht door 
Ronny Poppe. Toen nog een klein loodgietersbedrijf. Sindsdien hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In deze tijdlijn 
nemen we je graag mee terug in de tijd. Van 1994 tot nu! Van de oprichting tot het 15-jarige jubileum. Van de overname tot ons 
nieuwe inspiratiecentrum in Goes. We kijken uit naar de vele mooie jaren die voor ons liggen.

Start ondernemerschap
VOF de Jonge en Poppe.

F-gas certificering. 
Start aanleg 
koelinstallaties.

Nieuwe naam: Poppe 
Installatietechniek.

15-jarig jubileum Poppe 
Installatietechniek.

Ronny en Marie-Jose 
treden uit het bedrijf 
Stefan en Ilze nemen 
Poppe Installatietech-
niek over.

Opening inspiratie-
centrum. 

55 medewerkers
in team.

Poppe Installatietechniek 
zet zich actief in om de 
jeugd te enthousiasmeren 
voor het installatievak.

De Poppe-harten 
gaan steeds groener 
kloppen. Start aanleg 
zonnepanelen.

25-jarig jubileum. 
Overname Installatie-
bedrijf van Damme & 
van de Vijver.

1994
1999

1999

2010 2014 2020

2012

2012

2019

Tweede vestiging 
in Goes.

2019

Kernwaardentraject 
met uitkomst van 
5 kernwaarden: 
Betrouwbaar, betrokken, 
veelzijdig, enthousiast 
én duurzaam.

25 medewerkers 
in team.

2015
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Kernwaarden

Betrouwbaar
Poppe Installatietechniek is een solide, serieuze partner met vakbekwame mensen. Open 
en eerlijk. Naar jou als klant en naar leveranciers. Maar ook binnen het team. Betrouw-
baar, zodat je altijd op ons kunt rekenen.

Betrokken
Poppe Installatietechniek staat dichtbij de klant. Dat vinden we belangrijk. Korte lijntjes 
en persoonlijk contact. Ook steunen wij lokale initiatieven zoals sportverenigingen en 
evenementen. We zijn betrokken. Er heerst teamspirit binnen het bedrijf. Dat is voelbaar!

Veelzijdig
Onze medewerkers zijn van alle markten thuis. Veelzijdig! Zo kun je het Poppe-team ge-
rust omschrijven. De medewerkers vullen elkaar goed aan. En ‘kan niet’ bestaat niet. We 
zoeken altijd naar de juiste oplossingen.

Enthousiast
Elke dag weer willen we klanten, leveranciers én elkaar inspireren om samen het beste 
eruit te halen. Een positieve instelling en een glimlach op ons gezicht. Interesse tonen in 
de klant en elkaar. Enthousiasme op de werkvloer is zeer belangrijk!

Duurzaam
Naast duurzame installaties hecht Poppe Installatietechniek waarde aan duurzame rela-
ties. Met klanten, medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Dit betekent vertrouwde 
gezichten bij onze klanten en een hecht team.

‘We leggen onze focus altijd op onze kernwaarden,
om ze te behouden of juist te versterken. 
Hiermee zetten we elke dag net dat stapje 
extra voor jou als klant. En dat is waar het om draait.’
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Wat doen we?

Ontwerp & Advies

Wat is de juiste installatie voor mijn woning? Is mijn woning geschikt voor een 
warmtepomp? Verduurzamen, waar moet ik beginnen? Het team van Poppe 
Installatietechniek denkt graag met je mee. Ook in de beginfase van een 
nieuwbouwwoning. Wij helpen je graag met ontwerpen en adviseren je over 
de mogelijkheden.

Installatie

Een nieuwe installatie? De vakspecialisten van Poppe Installatietechniek mon-
teren met plezier jouw installatie. Of dit nu gaat om een cv-ketel, een warmte-
pomp, zonnepanelen, airconditioning of ventilatie, we hebben de specialisten 
in huis. Want een gezond én aangenaam binnenklimaat is van groot belang.

Onderhoud, service & beheer

Door je installaties goed te onderhouden heb je minder kans op storingen, 
heeft de installatie een langere levensduur én verhoog je het rendement van 
de installaties. Daarnaast is onderhoud nodig om de veiligheid van je installatie 
te kunnen blijven garanderen. Wil je verzekerd zijn van goed onderhoud aan je 
installaties? Neem dan een onderhoudsabonnement. Zo voorkom je storingen 
en verlaag je stookkosten.

Particulier
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Meneer Sturms en zijn vrouw wonen in een levensloopbestendige woning in Sint Jansteen. 
Een woning met een volledig woonprogramma op de begane grond. In het begin kon het 
binnen behoorlijk warm worden. Daarom besloten ze een airco én, gezien het stroomver-
bruik, meteen zonnepanelen te laten installeren.

‘Naar aanleiding van een warme zomer, kregen we interesse in een airco-installatie. Onze 
woning is super geïsoleerd, waardoor de temperatuur binnen flink kon oplopen. We zijn zelf 
al op leeftijd en vonden het prettig om een airco te hebben. Ook met het oog op de komende 
zomers. Wat als het steeds zo warm wordt? En het voordeel van een airco is, je kunt er niet 
alleen mee koelen, maar ook verwarmen.

Een duidelijk plan
Ik speelde al langer met het idee om zonnepanelen te laten plaatsen. Het levert een hoger 
rendement op dan op de bank en natuurlijk uit milieuoverwegingen. Er waren al meerdere 
partijen voor langs geweest, maar dat stemde nog niet tot tevredenheid. Totdat we Poppe 
Installatietechniek lieten komen. Poppe Installatietechniek zag het wél zitten om doorvoeren 
in ons plat dak aan te brengen. Daarnaast konden zij ook correct aangeven hoe ze het gingen 
uitvoeren. Dus dat heeft geresulteerd in een offerte en inmiddels liggen onze zonnepanelen!

Buitengewoon goed werk
We hebben de airco al vaak gebruikt. Zelfs om te verwarmen. Het is een fijne aanvulling op 
onze centrale verwarming. Ook met de zonnepanelen zijn we heel tevreden. Op deze ma-
nier kunnen we een heel jaar quitte spelen met ons stroomverbruik. De monteurs hebben 
buitengewoon goed werk geleverd. Wij vonden het bijzonder fijne mensen die overal oog 
voor hadden. Ze hebben enorm hard gewerkt, op één dag was het al gerealiseerd. Zonder 
een vuiltje achter te laten. Bovendien was de service met betrekking tot de BTW teruggaaf 
perfect geregeld. Heel erg fijn!’

‘Bijzonder fijne mensen 
 die buitengewoon werk leveren!’

Meneer Sturms
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Een woning helemaal naar eigen wens indelen, rekening houdend met de toekomst. Dat 
was wat Marga en Johan van de Velde graag wilden. Poppe Installatietechniek heeft hen 
geholpen bij de nieuwbouwwoning. 

‘We waren op zoek naar informatie over warmtepompen en zonnepanelen én naar een be-
drijf dat de techniek in huis had om de verwarming, watervoorziening en het loodgieterswerk 
in onze nieuwe woning aan te leggen. Via internet kwamen we erachter dat er een informa-
tiedag was bij Poppe Installatietechniek. We zijn dat weekend gaan kijken en al snel waren we 
overtuigd! Er werd een goede, kundige uitleg gegeven én er was een proefopstelling van een 
draaiende warmtepomp. Hierdoor werden heel wat vragen en twijfels weggenomen.

Warmtepomp en meer
Na een korte voorbereidingstijd begonnen een aantal maanden later de werkzaamheden al! 
De monteurs van Poppe Installatietechniek hebben een warmtepomp geplaatst voor de ver-
warming en voor de levering van warm water. Ook hebben ze de vloerverwarming aangelegd, 
het sanitair aangesloten en onze woning voorzien van zonnepanelen. Een flinke klus dus! Wat 
we fijn vonden aan de werkwijze van Poppe Installatietechniek waren de korte lijnen. Dit bij 
zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Ook dachten ze met ons mee en gaven ze 
het aan als er een beter of eventueel goedkoper alternatief aanwezig was.

Neem de tijd!
Wat we nog als tip mee willen geven aan andere ‘nieuwbouwers’ is om veel tijd te nemen 
in het voortraject. Door vooraf veel uit te zoeken en door plannen tot in detail uit te werken 
kom je later minder snel voor verrassingen te staan. Dit begint al met het vragen om een 
goede uitleg over de installaties. Ook hebben we samen met Poppe Installatietechniek de 
plannen geschreven en getekend voor de totale verwarmings- en PV-installatie. Neem hier 
écht de tijd voor, want als je eenmaal bezig bent, dan is het lastiger om zaken te wijzigen.’

‘Poppe Installatietechniek 
 dacht met ons mee’

Marga en Johan van de Velde
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Wat doen we?

Ontwerp & Advies

Hoe creëer je een gezonde en behaaglijke werkomgeving? Welke installaties 
zijn daarvoor nodig? En hoe kun je zo duurzaam mogelijk investeren? Het 
team van Poppe Installatietechniek denkt graag, vanaf het begintraject, met 
je mee. Wij helpen je met ontwerpen en geven je uitgebreid advies.

Installatie

Heb jij nieuwbouwplannen voor jouw bedrijf? Of wil je duurzaam investeren 
in installaties binnen het huidige pand? Wij komen vrijblijvend in je bedrijf 
kijken en gaan op zoek naar de meest efficiënte manier om te verduurzamen. 
Onze vakkundige monteurs installeren vervolgens de best passende installa-
ties conform de huidige wet- en regelgeving.

Onderhoud, service & beheer

Een goed onderhouden installatie draagt bij aan het comfort én de gezond-
heid van de gebruiker. Daarnaast is onderhoud essentieel voor de energie- 
efficiëntie en de levensduur van een installatie. Poppe Installatietechniek kijkt 
samen met jou wat wenselijk is op het gebied van onderhoud, service en be-
heer en biedt aan de hand daarvan een onderhoudsovereenkomst op maat aan.

Zakelijk
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Outokumpu

‘Per klus of per bepaald type onderhoud kiezen we een partij die we de opdracht willen la-
ten uitvoeren. We overwegen altijd meerdere partijen. Belangrijke factoren in dit proces zijn 
kwaliteit, prijs en betrouwbaarheid. Toen onze koelinstallaties vervangen moesten worden, 
hebben we gekozen voor de samenwerking met Poppe Installatietechniek. Daarnaast voert 
Poppe Installatietechniek ook het reguliere onderhoud aan de verwarmings- en koelinstalla-
ties voor ons uit.

Innovatieve en duurzame oplossingen
We hebben in Poppe Installatietechniek een flexibele, betrouwbare en prijstechnisch inte-
ressante partner gevonden. Ook verwachten we van een installatiebedrijf dat ze komen met 
innovatieve oplossingen. Dit kunnen oplossingen zijn om energie te besparen, een beter 
klimaat te realiseren of tijdelijk een calamiteit onder controle te houden. Poppe Installatie-
techniek staat bekend om hun innovatieve en duurzame oplossingen. Dat sluit goed aan bij 
onze verwachtingen.

Veiligheid staat voorop
Inmiddels werken we meerdere jaren samen met Poppe Installatietechniek. Deze samen-
werking verloopt goed. Het is voor beide partijen helder wat er verwacht wordt van elkaar. 
Zowel qua werkzaamheden als qua veiligheid. Binnen Outokumpu zijn de veiligheidsregels 
erg strikt. De medewerkers van Poppe Installatietechniek dienen zich dan ook te houden aan 
deze regels, want aan veiligheid mag niet getornd worden. Dit doen ze dan ook nauwlettend. 
Zo kan iedere medewerker of contractor gezond en wel naar huis gaan aan het einde van de 
dag. Iedere dag weer.’

Met vestigingen over de hele wereld is Outokumpu een van de grootste producenten van 
roestvast staal ter wereld. Ook in Zeeuws-Vlaanderen, in Terneuzen, zit één van hun vesti-
gingen. Outokumpu heeft in Poppe Installatietechniek een betrouwbare samenwerkings-
partner gevonden. William van Passel, Manager Technical Services vertelt erover.

‘Innovatieve en duurzame oplossingen bij Outokumpu’

William van Passel
Manager Technical Services Outokumpu
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Woonstichting Hulst

Verduurzamen. We doen het samen! Ook met Woonstichting Hulst. Samen met een vast bouwteam 
verduurzamen we de woningen die zij verhuren, dit door ze volledig gasloos te maken. Hoe en waar-
om? Ronald in ’t Groen, manager vastgoed bij Woonstichting Hulst legt het uit. 

‘Bij Woonstichting Hulst vinden wij het heel belangrijk om onze woningen te verduurzamen. Niet alleen 
omdat we veel waarde hechten aan klimaatdoelstellingen, maar ook omdat we onze bewoners een goe-
de, betaalbare woning willen bieden met een goed leefklimaat. We vinden het dan ook heel belangrijk 
dat we een bedrijf naast ons hebben staan dat met ons meedenkt en innovaties belangrijk vindt. Want 
die innovaties gaan in de toekomst het verschil maken. Dan heb je een partner nodig die zich daar ook 
volledig voor inzet, Poppe Installatietechniek dus! 

Werken volgens een strakke planning
We werken altijd samen met een vast bouwteam. Het voordeel van werken met vaste partijen is dat 
iedereen weet wat er gedaan moet worden. We werken met een strakke planning, dat is nodig omdat 
we zo’n drie weken binnen bij de bewoners aan het werk zijn. Maar stel dat er zich ’s avonds of na afloop 
van de werkzaamheden een calamiteit voordoet, dan moet er snel geschakeld worden. We kunnen de 
bewoners niet in de kou of zonder water laten zitten. Poppe Installatietechniek is dan altijd flexibel en 
snel ter plaatse. Dat is prettig.

Betaalbaar en acceptabel, maar met comfort voorop!
Per type woning kijken we hoe we ze op een zo efficiënt mogelijke manier gasloos kunnen maken. Pop-
pe Installatietechniek is zowel betrokken bij de ontwerpfase als bij de installaties zelf. Helemaal in het 
begin hebben ze de huidige situaties van de woningen in kaart gebracht en warmteverliesberekeningen 
gemaakt. Vervolgens hebben ze gekeken hoe ze de woningen van het gas af kunnen halen op een 
betaalbaar en acceptabel niveau, waarbij het comfort van de bewoner centraal staat. Zo is er gekozen 
voor de warmtepomp én voor goede ventilatiesystemen. De bewoners geven aan blij te zijn met deze 
aanpassingen en dat is waar we het voor doen!’

‘Samen vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid’

Ronald in ’t Groen
Manager vastgoed bij Woonstichting Hulst
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NZA

Poppe Installatietechniek is binnen veel verschillende branches actief, zo wordt er regel-
matig werk uitgevoerd binnen de retailbranche. Onder andere bij de winkel NZA (New 
Zealand Auckland) in Sluis. Storemanager Vic Martens vertelt over de samenwerking met 
Poppe Installatietechniek.

‘Sinds 2015 is Poppe Installatietechniek mijn vaste installatiepartner. Zij verzorgen al het 
onderhoud aan onze installaties. In 2016 waren de cv-ketels aan vervanging toe, zowel in de 
NZA Store in Sluis, als in Knokke. Toen heeft Poppe Installatietechniek in beide winkels de 
ketels vervangen. Nu zorgen ze uiteraard ook voor het onderhoud ervan. Naast de NZA Store 
hebben we nog een andere zaak in Sluis, Sfeer & Interieur. Daar heeft Poppe Installatietech-
niek in 2017 de airco’s geplaatst, die ze ook onderhouden. 

Deskundig in advies en uitvoering
Vanaf het begin af aan ben ik heel tevreden over de samenwerking met Poppe Installatie-
techniek. Stefan Poppe doet naar mijn idee altijd extra moeite voor zijn klanten. Hij weet dat 
er wel eens momenten zijn waarop er direct gehandeld moet worden, bijvoorbeeld tijdens 
een storing. Dan wordt er niet gekeken naar het tijdstip en staat er snel een monteur op de 
stoep. De monteurs zijn trouwens allemaal heel ervaren, dat merk je. Ze gaan zeer deskundig 
te werk. Stefan geeft aan de andere kant altijd deskundig advies, hij weet waarover hij praat. 
Daarnaast is hij ook gewoon een toffe peer.

Een volledig pakket
Voor werkzaamheden in onze winkels neem ik graag contact op met Poppe Installatietech-
niek. Dat begint al met de altijd vrolijke stem van Jacqueline als je naar kantoor belt! En ze 
hebben een volledig pakket, je kunt bij Poppe Installatietechniek terecht voor alles wat te 
maken heeft met warmte en kou. En misschien wel het belangrijkste… Poppe Installatie-
techniek denkt met ons mee. Als er onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden, 
dan starten de monteurs vroeg, zodat er al veel werk verricht is als de winkel om 10:00 uur 
opengaat. Ideaal!’

‘Deskundig in advies en uitvoering’

Vic Martens
Storemanager NZA in Sluis
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Werken. 
We doen het samen! 
Elke dag zetten ruim 55 collega’s van Poppe Installatietechniek zich met veel 
enthousiasme in om zowel onze particuliere als zakelijke klanten te voorzien van 
een comfortabele woon- en werkomgeving. Verduurzamen is daarbij onze am-
bitie. Dat doen we samen! Met onze klanten, medewerkers en samenwerkings-
partners. Welke functie of welk team? Dat maakt niet uit. Werken. We doen het 
samen!

Wil jij ook werken bij een veelzijdig bedrijf en deel uitmaken van ons enthousiaste 
team? We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe collega’s. Wij investeren graag in 
vakmanschap, innovatie en samenwerking. Doorontwikkelen is hierbij belangrijk. 
Daarom bieden we onze medewerkers mogelijkheden tot het volgen van cursussen 
en opleidingen. Hierbij stellen we een persoonlijk ontwikkelplan op, want ontwik-
kelen kan op vele manieren. We zoeken de best passende manier!

‘Ik had niet verwacht dat ik op mijn 45e nog de switch kon maken van 
werktuigbouwkunde naar installatietechniek. Maar er is veel vraag 
naar technisch personeel. Poppe Installatietechniek gaf me direct het 
vertrouwen en bood me passende cursussen aan. Al snel mocht ik al-
leen op pad naar de klanten. En als ik iets niet weet, sta ik er nooit 
alleen voor. Er is altijd wel een collega die me helpt. Het is echt een 
fantastisch team, een warm bad. Durf dus, ongeacht je leeftijd of ach-
tergrond, een stap in de installatietechniek te zetten. Gewoon doen!’

Monteur Addy Bakker
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‘Het inspiratiecentrum in Goes is een prach-
tige locatie om je te oriënteren op het gebied 
van duurzame installaties. We komen dagelijks 
in gesprek met mensen die hun huis of be-
drijfspand willen verduurzamen, maar die niet 
weten waar ze moeten beginnen of welke tech-
nieken er überhaupt allemaal zijn. Fijn dat we 
dit in het inspiratiecentrum extra goed kunnen 
uitleggen én laten zien.’

Wilko Broekhoven
bedrijfsleider inspiratiecentrum Poppe Installatietechniek

Inspiratiecentrum Goes
In het inspiratiecentrum van Poppe Installatietechniek kun je zien, 
voelen en beleven welke duurzame technieken er zijn. We kunnen 
er zoveel over vertellen, maar pas als je het zelf ervaart, begint het 
te leven. Ons inspiratiecentrum is voor iedereen. Voor bedrijven en 
particulieren.

Langskomen in het inspiratiecentrum? Je bent van harte welkom! 
Maak eens vrijblijvend een afspraak. We nemen graag de tijd voor je, 
zodat we je kunnen voorzien van een advies op maat!
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Contact
Contact

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefo-
nisch, per mail óf via de chat op onze website. Of kom eens langs in 
ons inspiratiecentrum en laat je inspireren! We helpen je graag verder.

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes? Volg dan onze social 
mediapagina’s of schrijf je via onze website in voor de nieuwsbrief. 

Hoofdkantoor Kloosterzande

Hulsterweg 75C
4587 LG Kloosterzande
0114 681 243

Inspiratiecentrum Goes

Columbusweg 2
4462 HB Goes
0113 743 200

info@poppeinstallatietechniek.nl
www.poppeinstallatietechniek.nl
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