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Advies
Spanningsrails, lichtlijnen, kabeldragers, koppelen van verdeelkasten, railkokersystemen… Installaties binnen de elektrotechniek en
data- en telecommunicatie hebben
geen geheimen voor de gespecialiseerde monteurs van Erline Projects. Komt u als installatiebedrijf
handen tekort? Besteed uw
(deel)traject dan aan ons uit. Dat
biedt u vele voordelen.

Installaties uitbesteden, wanneer het u uitkomt

Erline Projects biedt installatiebedrijven
extra flexibiliteit en rendement
Nooit meer handen tekort
Erline Projects werkt als subcontractor voor
leveranciers, installateurs én eindklanten, Bijvoorbeeld Versatel, Amsterdam Arena, Betobar-r en de gemeente Utrecht. U kunt ons
inzetten voor (begeleiding bij) éénmalige
installatiewerkzaamheden, maar we kunnen
ook detacherings-, repetitieve- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Omdat we als
onderaannemer werken, zijn we geen concurrent voor installatiebedrijven, maar een handige uitvalsbasis. En dat biedt voordelen:
• Wij dragen verantwoordelijkheid voor het
(deel)traject, waardoor u uw risico’s spreidt
• Nooit handen tekort, waardoor u meer of
grotere projecten kunt aannemen.
• Minder druk voor uw projectmanager,
omdat u alle werkzaamheden van A tot Z kunt
uitbesteden.
• Verlaagde kans op uitloop van werkzaamheden (de leverdatum is onze verantwoordelijkheid).
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• Vaste prijzen, dus gegarandeerd rendement
voor de installateurs.
• Werken met open begrotingen leidt tot
detail inzichten.
• Coördinatie met hoofd- en onderaannemers
kan onze verantwoordelijkheid zijn.
U kunt alles – of een deel uit handen geven
Erwin Postma, directeur van Erline Projects:
“Hoe een project er ook uitziet, installateurs
kunnen het volledig aan ons uitbesteden. Van
calculatie en tekenwerk met Auto-cad tot het
projectmanagement en de installatie zelf.
Voorop staat dat wij ervoor zorgen dat u nergens omkijken naar heeft. Uiteraard voldoen

wij daarbij aan alle VCA-kwaliteitsnormen. Een
G-rekening is aanwezig, waarmee wij voldoen
aan de WKA.
En -minstens zo belangrijk- wij weten wat er
speelt in de markt. We werken in principe in
heel Nederland, dus ook voor installateurs
met een filiaal structuur. Daarom hebben we
aan een paar woorden genoeg. Tel daar onze
persoonlijke manier van samenwerken bij op
en onze meerwaarde is direct duidelijk.”

Meer weten?
We helpen u graag verder als u ons belt op
telefoonnummer (075) 616 04 75 of mob
06-26110931. Of kijk op www.erlineprojects.nl.

