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Over ETB van de Beek
Elektrotechnische installaties ontwerpen, installeren én onderhouden. En minstens net
zo belangrijk: uitblinken met creatieve oplossingen en hoogwaardige dienstverlening.
Daar draait het sinds 1986 om bij ETB van de Beek. Opgericht door Gert van Beek en
tegenwoordig aangestuurd door de tweede generatie: Niels en Pieter van de Beek.

Historie in vogelvlucht
Elektro Technisch Buro Gert van de Beek b.v. gaat in 1986 als eenmanszaak van start op de
Steenkamp in Voorthuizen. Het allround elektrotechnisch installatiebedrijf specialiseert zich
onder meer in de agrarische sector. ETB van de Beek verhuist in 1989 naar de Baron van
Nagellstraat in Voorthuizen, waar een kantoortje, kantine en magazijn worden gebouwd. Het
leveren van kwaliteit en service betaalt zich uit: de groei van het bedrijf zet door. In de zomer
van 2003 rijden de verhuiswagens opnieuw voor. Een locatie aan de Rubensstraat, aan de
rand van Voorthuizen, biedt meer ruimte voor magazijn en kantoor. Het bedrijf krijgt een
nieuwe impuls en groeit door tot achttien medewerkers. Klanten uit heel Nederland weten
ETB van de Beek sindsdien te vinden.

Kijk voor meer informatie op www.etbvandebeek.nl
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stalinrichtingen

farmmanager software
Bedrijfszeker en energiezuinig produceren? Nu én in de toekomst? ETB van de Beek
voorziet uw agrarisch bedrijf van hoogwaardige machines en installaties. Van ontwerp
tot inbedrijfstelling en met de juiste nazorg en snelle service. Voor pluimvee, varkens en
kalveren realiseren wij installaties die ideale omstandigheden creëren in uw stallen. En
dankzij de slimme Farmmanager-software kunnen uw bedrijfsresultaten geanalyseerd en
geoptimaliseerd worden.
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EXPLOSIEVEILIG SYSTEem

 Noodstroomvoorziening

VERDEELKASTen

BESTURINGSTECHNIEK
Betrouwbaar, energiezuinig en makkelijk te bedienen. Als ondernemer stelt u terecht
hoge eisen aan uw machines en installaties. Bij ETB van de Beek delen we uw hang naar
perfectie. Voor allerlei soorten bedrijven maken en onderhouden wij verdeelinrichtingen,
elektrotechnische besturingen en explosieveilige installaties. Ervaar hoe techniek samengaat
met een klantgerichte aanpak en een hoog serviceniveau.
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Data en telefonie

wandcontactdozen
Een elektricien nodig voor het aansluiten van elektra in uw (nieuwe) huis? ETB van de Beek
neemt u graag al het werk uit handen. Van de normale verlichting en stopcontacten tot
domotica en zonnepanelen. We realiseren alles geheel volgens uw wensen. Uw voordeel?
Doordat u zeker weet dat alles goed is geïnstalleerd kunt u zorgeloos van uw huis genieten!

Kijk voor meer informatie op www.etbvandebeek.nl
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camerabeveiliging

Rookmelders
Is uw huis of bedrijfspand goed genoeg beveiligd? ETB van de Beek helpt u de kans op
inbraak te verkleinen. Bijvoorbeeld door zichtbare (camera)beveiliging op te hangen, die
inbrekers afschrikt. Of door plaatsing van een inbraakalarmsysteem dat bij iedere indringer
een signaal afgeeft. Dit kan een alarm op locatie zijn, maar ook een stil alarm dat u op afstand
waarschuwt. En de camera? Die kan continu beelden opnemen of enkel als iemand uw huis/
pand binnendringt.
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zonnepanelen
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 Zonnepanelen
 LED verlichting

duurzame verlichting

LED SPORTVELD VERLICHTING
Op zoek naar zonnepanelen voor uw woning of bedrijf? Wij kunnen exact voor u uitrekenen
wat u aan PV-systemen (photo-voltaic systems) nodig heeft. Daarbij hoort vanzelfsprekend
een berekening van energie-opbrengst, investeringskosten en terugverdientijd. Dankzij onze
kennis en jarenlange ervaring bent u verzekerd van een betrouwbare installatie. Laat die
zonnestralen maar komen! Daarnaast leveren wij energiezuinige LED lampen in alle soorten
en maten.
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Storingsdienst
Bij een storing in uw bedrijf of in uw woning
kunt u ons 24/7 bellen. Wij sturen een
monteur om de storing direct op te lossen.
Indien nodig kunnen we ook altijd hulp op
afstand bieden.
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