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Het gaat erom dat we uw capaciteitsvraagstuk oplossen. 

Met Nederlandse of met Europese vakmensen. Zegt u het maar!

www.larex.nl

www.ditpersoneel.nl

Nooter
Een vertrouwd begrip
sinds 1966
Duurzaam innoveren. Zo luidt al jaren ons vertrouwde credo. Begonnen midden jaren zestig als ge-

specialiseerd elektrotechnisch bedrijf zijn wij inmiddels gestoeld op jarenlange ervaring met installa-

tieprojecten voor uiteenlopende branches en sectoren. Zowel in de ruime regio rondom Zwolle als ook 

landelijk. Wij noemen onszelf dan ook gerust allround totaalinstallateurs. Want behalve elektrotechniek 

verzorgen we tegenwoordig ook volledige installatie-oplossingen rondom de vaak complexe en ge-

avanceerde installatiebehoeften van onze klanten. Denk daarbij aan oplossingen en voorzieningen op 

het gebied van intelligente communicatiesystemen en high-end beveiligingsstructuren. Daarnaast ligt 

voor ons een belangrijke focus op de werktuigbouwkundige processen die ieromtrent plaatsvinden. 

Het is niet ingewikkeld. U zoekt mensen. En wij leveren die. 
We maken de zaken vooral niet mooier, complexer of duurder. 
DIT verkoopt geen praatjes, maar gaat gewoon aan de slag.

Voor vakmensen in de Bouw, Metaal, Techniek en de Industrie. www.ditpersoneel.nl

Nooter
Een vertrouwd begrip
sinds 1966
Duurzaam innoveren, zo luidt al jaren ons credo. Begonnen midden jaren zestig als gespecialiseerd elektro-

technisch bedrijf zijn wij inmiddels uitgegroeid tot allround totaal installateur met projecten voor uiteenlo-

pende branches en sectoren. Zowel in de ruime regio rondom Zwolle als ook landelijk. Naast het projectmatige 

werk zijn wij uitgebreid actief op het gebied van service, onderhoud en zijn ook de kleinere opdrachten bij ons 

in vertrouwde handen. De installatiebehoefte van onze klanten en de maatschappij zijn complexer en meer 

geavanceerd geworden. Door gebruik te maken van goed gekwalificeerd personeel en de nieuwste materialen 

en technieken kan Nooter hier adequaat op inspelen.

Door een integrale werking van onze installaties ervaart u in uw gebouw comfort, veiligheid en duurzaamheid.

 



Klant centraal

Na ruim een halve eeuw vakmanschap zijn wij

tegenwoordig op veel fronten actief. Hierdoor

hebben wij een goede reputatie opgebouwd als 

totaalinstallateur. Belangrijk daarbij is de langdu-

righeid van de relatie die wij met onze klant kun-

nen opbouwen. Wij streven naar een duurzame 

relatie met al onze klanten. Directeur Bart Nooter: 

“Mijn vader had altijd als motto: “Geen opdracht is 

te groot en geen klus te klein!” En dat stralen we 

vandaag de dag als bedrijf nog steeds uit. De klant 

centraal zetten en staan voor je werk. Dat zijn bij 

ons geen loze kreten. Klanten kunnen rekenen op 

onze solide oplossingen. Daarin ligt onze kracht.” 

Duurzame bedrijfsvoering

Nooter Technische Installaties BV heeft serieus 

werk gemaakt van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen en neemt verantwoordelijkheid 

voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op 

mens, milieu en bedrijfsvoering.  Het is zodoende 

diep verankerd in onze bedrijfscultuur. 

Een integrale visie op ondernemen, het maken 

van bewuste keuzes op het gebied van People,-

Planet en Profit. Zorg voor onze medewerkers, 

aandacht voor het milieu en onze inspanning 

om kwalitatieve en verantwoorde oplossingen te 

bieden voor onze opdrachtgevers vormen de basis 

voor de continuïteit van de onderneming. Diverse 

projecten op het gebied van energiebesparing 

en energiemanagement zijn inmiddels voor onze 

opdrachtgevers gerealiseerd. Nooter Technische 

Installaties toont tevens haar maatschappelijke 

betrokkenheid. Deze komt tot uiting in het on-

dersteunen van diverse lokale en regionale maat-

schappelijke initiatieven.  

Toekomstbestendig

De toekomstbestendigheid van onze installaties staat 

voortdurend centraal. Bart Nooter: “We leven in een 

sterk veranderend tijdperk. Onze dienstverlening 

moet daar naadloos bij blijven aansluiten.   Als Noo-

ter Technische Installaties beschikken wij over zowel 

de flexibiliteit als de dynamiek om mee te groeien 

met klantenwensen. Maar we kijken vooral ook voor-

uit. Naar de komende vijf, tien of zelfs twintig jaar. 

Het hebben van een voorwaarts gerichte visie speelt 

een steeds belangrijkere rol’. 



‘Onze klanten
mogen van ons
verwachten dat
wij uitsluitend

kwaliteit leveren’



Vertrouwde veelzijdigheid met vision

Al sinds 1994 is groepenverdeler vision een vertrouwd 
gezicht in vele Nederlandse woningen. Vision wordt gerege-
ld aangepast aan marktwensen en nieuwe technologieën, 
zodat hij volledig bij de tijd blijft. Daardoor zit vision boor-
devol innovatieve eigenschappen die het montagegemak 
vergroten.

Kijk voor meer informatie op www.hager.nl

Hager_vision.indd   1 15-7-2015   8:42:45

Nooter
Elektro
Elektrotechniek zit sinds de oprichting in het 

DNA van ons bedrijf. Wij beheersen alle aspecten 

van de moderne elektrotechniek. Zowel in de 

voorbereidingsprocessen als in de uitvoering. 

Onze klanten mogen dan ook van ons verwachten 

dat wij uitsluitend elektrotechnische installaties 

leveren die standaard voldoen aan de hoogste 

kwaliteitsnormen. Bovendien volgen wij de 

ontwikkelingen nauwgezet. Zo rusten wij onze 

installaties steeds vaker uit met alle beproefde 

innovaties die de moderne markt te bieden heeft.

U kunt bij
Nooter Elektrotechniek
altijd breed terecht.

Onder meer voor: 

• Aardings- en bliksemsystemen

• Besturingssystemen

• Domotica-oplossingen

• Energiemonitoring

• Gebouwbeheersingssystemen

• Inbraakbeveiligingssystemen

• Innovatie

• Intelligente schakelsystemen

• Keuring en inspectie

• Klimaatbeheersingssystemen

• Krachtinstallaties

• Laadpalen

• Led-verlichting

• Lichtinstallaties

• Lichtplannen

• Meet- en regelinstallaties

• Noodverlichting

• Realisatie en advies

• Thermografie

• Verdeelinrichtingen

• Zwakstroomsystemen



‘Wij bezitten
grote expertise

in het opwaarderen
van bestaande

installaties.’



Duurzame systemen
Vloerverwarming
Warmtepompen
Infiltratiesystemen

Schoenerweg 2A 8042 PJ  Zwolle Tel. 038 - 422 15 15 E-mail: info@haenka.nl Web: www.haenka.nl

Installatiematerialen
Leidingsystemen

Radiatoren
Aansluitmaterialen

Kunststof leidingsystemen
PVC/PE buis Div.drukklassen

Druk pvc
Technisch pvc
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Op het gebied van werktuigbouwkundige 

installaties heeft Nooter de klant veel te bieden. 

Van een standaard cv-installatie tot en met

een complexe klimaatinstallatie via een 

gebouwbeheersysteem. Wij bezitten grote 

expertise in het opwaarderen  en verduurzamen

van bestaande installaties. Bart Nooter licht 

toe: “Mensen gebruiken bijvoorbeeld op 

sommige dagen of uren slechts een gedeelte 

van een gebouw, terwijl het gehele gebouw 

wordt verwarmd of gekoeld. Zonde. Dankzij 

optimale regeltechniek met onder andere 

aanwezigheidssignalering en CO2 meting valt daar 

qua energieverbruik veel winst te behalen.” 

Het draait bij Nooter om de lange 

termijnoplossingen waardoor de 

toekomstbestendigheid van een gebouw wordt 

verbeterd. Bij Nooter Technische Installaties 

wordt integraal samengewerkt tussen de 

afdelingen werktuigbouwkundige installaties, 

elektrotechniek en beveiliging, alsmede 

loodgieterswerk en Solartechniek. 

Nooter
Installatie

Wij bieden: 

• Verwarmingsinstallaties

• Koeling

• Luchtbehandeling

• Meet- en regeltechniek

• Warmteterugwinning

• Warmtepompsysteem

• Micro WKK systemen

• Bio heat

• Zon thermische installaties

• Gas en water installatie

• Sanitaire installaties



wie maakt uw 
risico’s 
inzichtelijk?

onafhankelijk en passend advies, 
dat krijgt u bij ons!

meer weten? 
Hans Miedema helpt u graag verder.

meeùs zwolle
T  038 426 08 00
M 06 11 01 50 34
jj.miedema@meeus.com
meeus.com

Meeùs is onderdeel van Aegon.



‘Wij maken alles
zodanig in orde
dat een snelle

alarmopvolging is
gegarandeerd’

U kunt bij Nooter
Beveiliging onder meer
terecht voor:  

Aanbod beveiligingen: 

• Advies

• Brandbeveiliging

• Camera-observatie

• Camerasystemen

• Datanetwerken

• Datatechnieken

• Domotica-integratie

• Dwaaldetectie

• Glasvezelverbindingen

• Inbraakbeveiliging

• Inbraakdetectie

• Intelligente camera’s

• Intercom

• IP-technologie

• Ontruimingsinstallaties

• Persoonsalarmeringen

• Toegangscontrole

• Verpleegoproep

• Zorgsystemen

Nooter Technische Installaties beschikt over grote

expertise op het gebied van elektronische 

beveiligingen en daaraan gelieerde systemen en 

technologie. De medewerkers binnen onze NCP-

gecertificeerde afdeling zijn gescreend op het 

hoogste binnenlandse niveau. Daarmee zijn wij 

bevoegd om in alle risicoklassen elektronische

en bouwkundige beveiligingsmaatregelen te 

realiseren, conform wetgeving en eisen van 

verzekeraars. Dit specialisme kent binnen Nooter 

inmiddels een lange geschiedenis. Reeds in de 

jaren zeventig kon je bij Nooter terecht 

voor beveiliging. “Toen was dat bij wijze van 

spreken nog het simpele ‘dievenkastje’”, vertelt 

Bart Nooter. Tegenwoordig leggen we ook 

uiterst geavanceerde beveiligingssystemen 

aan waarbij communicatie en bediening via 

huidige ICT systemen en de smartphone 

op gebruiksvriendelijke wijze mogelijk 

is. “Dit verzorgen wij voor uiteenlopende 

opdrachtgevers zoals bedrijven, scholen, 

banken, maar bijvoorbeeld ook verpleeg- en 

verzorgingstehuizen. “Wij maken alles zodanig 

in orde dat een snelle alarmopvolging is 

gegarandeerd.” Of dat nu een beveiliger of een 

verpleegster is, wij kunnen meldingen koppelen 

aan systemen. Tevens beschikken wij over een 

eigen 24-uurs service organisatie voor alle door 

ons gerealiseerde systemen. 

Nooter
Beveiliging



Samenwerkingsverband

Interessant is ook dat wij als Nooter op innovatief 

gebied landelijk zijn aangesloten bij EcoNed, het 

duurzame en proactieve samenwerkingsverband 

tussen ruim veertig excellerende, elektrotech-

nische installatiebedrijven. Bart Nooter: ‘Door 

de kennis en de krachten te bundelen kunnen 

wij ook voor duurzame energietechnieken zoals 

zonne-energie weer een totaalpakket leveren aan 

voorzieningen. Voor wat betreft de hele aankoop, 

eventuele vergunningen en uiteraard de produc-

tinstallatie, maar vooral ook adviserend over de 

financiering, mogelijke subsidies en rendement-

sprognoses. En ook hier geldt ons vaste motto: 

schakel ons gerust in voor uw grote, maar ook 

voor uw kleine project.’

Dat u bij Nooter Technische Installaties terecht 

kunt voor totaaloplossingen op het gebied 

van Elektro, Installatie en Beveiliging moge 

duidelijk zijn. Maar wist u dat wij sinds de 

jaren negentig ook reeds betrokken zijn bij de 

opwekking van zonne-energie? Bart Nooter: 

‘In 1994 installeerden mijn vader en ik al de 

eerste zonnepanelen. Inmiddels hebben we 

meer dan duizend woningen voorzien van 

zogeheten PV-systemen (Photo Voltaïsch), 

waarbij de zonnepanelen dus efficiënt elektriciteit 

opwekken.’ Het Nederlandse klimaat is daar 

volgens Bart Nooter zelfs uitermate geschikt 

voor: ‘Het is in Nederland niet te warm of koud. 

Bij extreme hitte ‘stikken’ panelen nog weleens, 

waardoor ze minder rendement leveren. In ons 

land zijn de omstandigheden in vergelijking 

tot de warmere landen wat dat betreft ideaal.’ 

Valt in de toekomst dus een verder opmars van 

zonne-energie technieken te voorzien? Volgens 

Bart Nooter wel. ‘De techniek staat in feite nog 

steeds in de kinderschoenen. Ik voorzie in de 

nabije toekomst bijvoorbeeld al ramen waarin 

zonnepanelen onzichtbaar zijn geïntegreerd, 

maar bijvoorbeeld tevens betere methoden 

om de opgewekte zonne-energie duurzaam 

op te slaan.’ Ook hier geldt dat kwaliteit, 

marktkennis en materiaalkeuze voorop staan. 

En onze meerwaarde is dat Nooter Solar ook de 

juiste monitoringssystemen kan leveren, die de 

energie-continuïteit bewaken en eventuele uitval 

direct signaleren.

Nooter
Solar



Nooter Technische Installaties heeft per 

1 september 2015 het gerenommeerde 

loodgietersbedrijf Kuiper overgenomen. Het 

loodgieterswerk wordt onder de naam Kuiper 

voortgezet. De activiteiten van Kuiper zijn 

enerzijds geheel zelfstandig en maken anderzijds 

integraal deel uit van projecten waarbij Nooter de 

gehele installatie verzorgd.

Alle aspecten van het loodgieterswerk

Met de uitbreiding van Kuiper loodgietersbedrijf 

beheersen we nog beter alle denkbare aspecten 

van het loodgieterswerk. Letterlijk van het 

afvoerputje tot en met het dak.

Nooter
Loodgieters

Wij bieden: 

• Dakwerken

• Gas- en waterinstallaties

• Klimaatinstallaties

• Leerbedrijf (voor technici-in-opleiding)

• Sanitair (van toiletten tot complete badkamers)

• Service en onderhoud

• Zinkwerken

Baileystraat 1  •  8013 RV Zwolle  •  T 038-4226838  •  info@vandijkleidingsystemen.nl  •  www.vandijkleidingsystemen.nl

Van Dijk Leidingsystemen is groots in kunststof 
leidingsystemen. Wij leveren u een zeer 
uitgebreid assortiment PVC-, PVC-C, HDPE-, 
PP-, ABS-, en PVDF-producten voor industriële 
toepassingen, gas, water en afvalwater.



C
on

ce
pt

: J
S 

M
ed

ia
 T

oo
ls 

A
/S

 •
 6

22
28

 •
 w

w
w

.js
ne

de
rla

nd
.n

l

Certificaties:

- BRL6000 procescertificaat dekra

- Veiligheidschecklist aannemers

- Technisch beveiligingsbedijf

- Brandmeldinstallatiebedrijf

- Kenteq erkend leerbedijf

Nooter is aangesloten bij:

- Elektroned

- Econed

- Uneto VNI

- Vrienden van techniek

- Stichting duurzaam ondernemend regio Zwolle

Nooter Technische Installaties

Popovstraat 10

8013 RK Zwolle

Telefoonnummer: 038-453 16 22

E-mail: info@nooter.nl

nooter.nl elektroned.nl econed.nu
088 40 80 410  |  verkoop@syntess.nl  |  www.syntess.nl

Allround kampioen
in Business Software
en trotse supporter

van Ireen Wüst


