Uw installatie in goede handen
Hoogspanning Services

Vraagt u zich wel eens af wat
het gevolg van een niet goed
onderhouden elektrische
installatie kan zijn voor uw
bedrijfsproces? Of maakt u zich
zorgen over de vraag of de
verantwoordelijkheid die uw
organisatie heeft ten aanzien
van veiligheid van de elektrische installatie op de juiste
wijze is belegd? Aarzel dan
niet en laat u vrijblijvend
door Hoogspanning Services
informeren over de mogelijkheden van ondersteuning bij
dit soort vragen.

Bij Hoogspanning Services gaat de dienstverlening net zo ver als u wilt.
Van het nauwkeurig uitvoeren van jaarlijkse inspecties aan uw installaties
tot het verzorgen van de complete dienstverlening, inclusief financiering,
verduurzaming, sparepart beheer en energielevering. U heeft de regie.
Dus u bepaalt in hoeverre wij ons ontfermen over het beheer en onderhoud
van uw installaties.
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