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Eén aanspreekpunt voor al je energie-installaties
Bij ETS werken we niet met verschillende (onder)aannemers en 
installateurs, maar hebben we zelf alle kennis onder één dak. Zo heb 
je slechts één aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen en 
voor al je projecten.

1.

2.
+50 jaar ervaring

ETS is een totaalaannemer met meer dan 50 jaar gecombineerde 
ervaring in de sector. Met meer dan 30 projecten per jaar voorzien we 

onze klanten van alle nodige bouwtechnieken en energie-installaties, 
van sanitair tot verwarming, elektriciteit en ventilatie. 

We zijn gespecialiseerd in residentiële projecten, maar hebben ook 
de nodige ervaring in publieke gebouwen zoals dokterspraktijken, 

kinépraktijken, apotheken en meer.

https://ets-energietechnieken.be/


ETS werkt samen met de architect van het project voor het opstellen 
van onze nauwkeurige offertes. Die voorzien we steeds van de nodige 
rekennota’s en technische fiches. 

We verzorgen ook tijdig de werkvoorbereiding, het uitvoeringsdossier met 
ingetekende kanalen- en leidingtracés, de nodige documenten voor het 
postinterventiedossier en het meet- en opstartrapport voor ieder project. 
Zo moet de klant zich hier geen zorgen over maken en kan er zorgeloos, 
maar vooral energiezuinig, gebouwd worden! 

3.
Ontzorging van A tot Z

Bij ETS werken we enkel met de meest kwalitatieve merken op gebied 
van energie-installaties, waaronder:

4.
Steeds de beste kwaliteit

Ventilair,

Grundfos, 

Nibe, 

Renson, 

Vaillant, 

KNX, 

Niko Home Control, 

Henco, 

Climatrix  



Bij ETS kan je terecht voor het totaalpakket aan energietechnieken 
voor je project. Van sanitair, elektriciteit en ventilatie tot verwarming 
en koeling, slimme oplossingen en hernieuwbare energie. 

We hebben alle nodig kennis en expertise in huis, voor zowel nieuw-
bouw als vernieuwbouwprojecten. Van ontwerp tot en met de inbe-
drijfstelling en nazorg.

Een totaalproject bestaat uit volgende installaties en technieken:

5.
Totaalaannemer voor energietechnieken

Sanitair

Elektriciteit

Ventilatie

Verwarming & koeling

Slimme oplossingen

Hernieuwbare energie

6.
Volledig op maat

Elk project wordt volledig op maat afgewerkt, in samenspraak met 
jou als architect. Als totaalpartner zijn we zeer flexibel en 100% 

transparant. We streven dan ook naar een vlotte samenwerking op 
lange termijn.

Let’s meet!

Kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsge-
sprek! Dan bespreken we de mogelijkheden voor 
jouw projecten en bekijken we graag wat we voor 
elkaar kunnen betekenen, op korte en lange termijn. 

T: +32 (0)14 15 10 29 M: info@ets-energietechnieken.be
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