
Van een lekkende waterkraan thuis tot de zo cruciale stroomvoorziening in operatiekamers, voor iedere 
vraag op het gebied van installatietechniek heeft Winkels Techniek een passend antwoord. Onder leiding 
van de broers Henk en Eddy Winkels leveren de 150 medewerkers van deze professionele installateur, 
met vestigingen in Enschede, Vorden én Raalte, vanuit hun brede kennis de kwaliteit die zakelijke én 
particuliere klanten mogen verwachten. Hun proactieve houding, verantwoordelijkheidsgevoel en 
gedrevenheid maken dat veel klanten oprecht ‘fan’ van Winkels zijn.

De vestiging in Raalte realiseerde Winkels Techniek 
door in 2009 Disselhorst over te nemen. “Deze loka-
le installateur was met hart en ziel aan Raalte ver-
bonden”, weet directeur Eddy Winkels. “Die lokale 
betrokkenheid koesteren we door altijd voor onze 
particuliere klanten klaar te staan als zij met vragen 
of problemen op het gebied van bijvoorbeeld gas, 
water, licht, verwarming en sanitair bij ons aan-
kloppen.” Winkels Techniek staat voor duurzaam 
installeren en dus bieden ze ook innovatieve oplos-
singen als zonnepanelen, ledverlichting, warmte-
pompen en pelletkachels, ook voor de particuliere 

markt. “Daarnaast kennen de mensen ons van de 
jaarlijkse ketelactiedag”, vult servicecoördinator 
Dick Middendorp aan. “In het najaar bieden we in 
samenwerking met enkele gerenommeerde mer-
ken een aantal ketels sterk afgeprijsd aan. Ketels 
die we bewust niet via internet verkopen, waardoor 
we onze klanten persoonlijk en gerichter kunnen 
adviseren.  Met onze eigen vakmensen worden de 
ketels op verantwoorde wijze bij onze klanten geïn-
stalleerd. Bij eventuele storingen kunnen deze klan-
ten altijd een beroep doen op diezelfde vakmensen 
met een voor hen vertrouwd gezicht.”    

Bij Winkels Techniek staat de klant altijd centraal

‘Geen vraag op het gebied van 
installatietechniek is ons te gek’

Duurzame oplossingen
Met de overname van Disselhorst speelde Winkels 
Techniek optimaal in op de vraag vanuit de zake-
lijke markt. “Opdrachtgevers werken het liefst met 
één aannemer, die alle techniek in hun gebouwen 
regelt. Met deze overname voegden we een scala 
aan technieken op het gebied van werktuigbouw-
kunde aan onze al brede kennis van elektrotechniek 
en ICT toe. Iedere vraag op het gebied van instal-
latietechniek zijn we dankzij onze integrale aanpak 
dan ook de baas.” Vanuit dit onderscheidend ver-
mogen biedt Winkels Techniek duurzame, energie-
besparende oplossingen aan woningcoöperaties, 
scholen, winkels, industrieën, ziekenhuizen en zor-
ginstellingen. “We hebben - ook hier in de regio - al 
heel wat mooie projecten gedaan. Zo onderhouden 
we een langdurige relatie met de gemeente Raalte 
en Salland Wonen. We boden ijsfabricant Ola ener-
giebesparende oplossingen voor hun productie-
proces en mede dankzij onze expertise mag Unipro 
in Haaksbergen zich de duurzaamste fabriek van 
Nederland noemen.”

Service en onderhoud 
De wens van de klant - zakelijk én particulier - staat 
bij Winkels Techniek altijd centraal, bij de advise-
ring, uitvoering en nazorg. Daarnaast kunnen al die 
klanten 24 uur per dag, 7 dagen in de week een 
beroep doen op de Afdeling Service en Onderhoud 
van Winkels Techniek. “Zo bieden we onze zake-
lijke klanten integrale contracten voor het onder-
houd, regulier of bij storingen, van bijvoorbeeld 
luchtkanalen, noodverlichtingen en beveiligings-
installaties. Nieuwbouwprojecten van woningen 
en zorginstellingen vragen steeds vaker om een 
meerjarenonderhoudsbegroting van 25 jaar. Zo 
ook het woonzorg- en verpleegcentrum Angeli 
Custodes in Raalte, dat we binnenkort in samenwer-
king met een andere bouwpartners duurzaam gaan 
verbouwen.” Natuurlijk kunnen particuliere klanten 
op dezelfde service rekenen. “Met onderhoudscon-
tracten garanderen we niet alleen het onderhoud 
van hun ketel, maar ook dat we bij eventuele sto-
ringen direct voor de deur staan.”  Kortom, Winkels 
Techniek ontzorgt echt iedere klant! 
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