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Stekerend installeren (3)
Artikel Installatie Journaal
Installatiestekers: zijn verschillende merken toegestaan?
Inleiding
Naar aanleiding van diverse publicaties in onder andere Nieuwsbrief NEN 3140 (auteur Jay
Smeekes), Installatie Journaal (auteur André Weigand, interview met Casper Bontebal van Isolectra)
en Nieuws1010 (auteur Jan van der Meer) is, in het januari/februari-nummer 2014 van Installatie
Journaal, het artikel "Installatiestekers: zijn verschillende merken toegestaan?" gepubliceerd. In dit
nummer geeft Jan van der Meer een samenvatting van het artikel in Nieuws1010-1 met zijn zienswijze
over het gebruik van verschillende merken installatieconnectoren door elkaar. Het betreffende
artikel uit Installatie Journaal met daarin de samenvatting, treft u onderaan dit document, als
aangehechte bijlage aan.
___

Hoewel Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. met grote zorgvuldigheid de de inhoud van dit document heeft samengesteld, is zij op geen
enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en
de toepassing van de in Nieuws1010 gepresenteerde informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, verspreiding of doorgeleiding van dit document
voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding: www.nieuws1010.nl
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