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De Cerga-gasinstallateur
Je beste garantie op een
krachtige, energiezuinige
en veilige gasinstallatie
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WAAROM WERKEN
MET EEN CERGAGASINSTALLATEUR?

CERGA

KWALITEITSLABEL
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OPENEN VAN DE GASMETER
Het openen van de gasmeter gebeurt door de distributienetbeheerder en deze eist een conforme installatie.
Met een Cerga-gasinstallateur heb je geen keuring door
een erkend controleorganisme nodig. Je bespaart dus tijd
en kosten!

De beste garantie op een veilige en conforme
gasinstallatie is de Cerga-gasinstallateur. Die bewijst,
door het Cerga-certificaat, dat hij op de hoogte is
van de geldende normen en reglementeringen.
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TECHNISCHE EXPERTISE

Om Cerga-gasinstallateur te worden moet de vakman
aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder
slagen voor een specifieke technische opleiding en
op regelmatige basis zijn installaties laten keuren.
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Kies voor een Cerga-gasinstallateur en je bent zeker van
technische expertise en professionalisme. De laatste
technologiën hebben ze onder de knie waardoor je altijd de
meest energiezuinige, betrouwbare oplossing in huis haalt.

EXTRA VOORDEEL BIJ PREMIES
Bij de toekenning van bepaalde premies (bv. premie bij
vervanging 20j. oud gastoestel door nieuw gastoestel) is
de tussenkomst van een erkend controleorganisme niet
nodig wanneer de installatie uitgevoerd werd door een
Cerga-gasinstallateur.

Je garantie voor kwaliteit en veiligheid

Bewezen vakbekwaamheid & altijd up-to-date

Cerga - Ook voor propaan
Het kwaliteitslabel is er voor aardgas en propaangas.
Propaan is een volwaardig alternatief voor aardgas
waar geen aardgas voorradig is, zoals in afgelegen
gebieden waar geen aardgasdistributienet ligt.

WERK NOOIT ZELF AAN JE GASINSTALLATIE
Gas is comfortabel en veilig, als de installatie professioneel
en volgens de juiste normen is aangelegd. Daarom is het
verstandig een beroep te doen op een Cerga-gasinstallateur
die zijn vakbekwaamheid bewezen heeft en op de hoogte is
van de laatste reglementeringen en normen.
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Gas is een zuinige, comfortabele en duurzame energiebron die steeds
groener wordt. Ontdek wat gas voor jou kan betekenen op www.gas.be

gas.be

