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Je bent de baas van een kleine supermarkt en je 
staat voor een erg druk weekend. Je verwacht 
zaterdagochtend een flinke toeloop. Je hebt immers 
een promotiefolder verspreid, waarin je een nieuw 
soort ijs hebt aangeprijsd. Ook je champagne verkoop 
je aan knalprijzen.

Het is vrijdagavond en je personeel is nog druk in de 
weer om alles netjes in de rekken en de koeltogen te 
plaatsen. Je wil nog snel een promotiebord aan de muur 
hangen en boort een gat in de muur. Dan loopt het fout: 
je raakt met de boor een belangrijke elektrische leiding. 
De smeltstoppen slaan door en de hele winkel valt 
zonder stroom. Met een zaklamp vind je de schakelkast 
en schakelt de smeltveiligheden in. Er is weer stroom. 
De lichten branden, maar er gaat nog één en ander 
mis. Het alarm van de winkelbeveiliging gaat af en 
de koelinstallaties doen het niet meer. Bovendien 
werken de stopcontacten langs de leiding waar je hebt 
geboord, niet meer. Wat nu?

Raadpleeg de telefoongids en bel de elektrische 
specialisten die je nodig hebt. Zorg dat de winkel 
zaterdagochtend zonder problemen open gaat!

R  TELEFOONGIDS 1
lesfiche 5

Vind jij tijdig de specialist elektriciteit?

Lesfiche 5

RUBRIEK: ELEKTRICITEIT – ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

 SCHOKMANS ANDRÉ

Elektrohandelaar. Speciaalzaak 

voor TV en hifi-apparatuur. Ook 

gespecialiseerd in strijkijzers en 

droogtrommels. Herstellingen 

aan huis. Gesloten op maandag.

Aardingstraat 25, 3500 Hasselt

011-321321

 SLEUF VALÈRE & ZOON

Elektrisch installateur in nieuw-

bouw en verbouwingen. Ook 

herstelling van storingen

en defecten aan elektriciteit-

snetwerk in woningen en in 

winkels. Snelle hersteldienst

(ook ’s avonds en in het week-

end). Kwaliteit en proper werk 

– daar gaan we voor!

Paralleldreef 52, 9000 Gent

09-654879

 PLUG IT IN BVBA

Verkoop, plaatsen en herstellen 

van inbraakbeveiliging van 

huizen, kantoren, winkels en 

bedrijven. Ook installatie van 

detectoren, sensoren, scha-

kelaars, kasten en consoles 

voor warenhuizen en kleding-

winkels. Programmering van 

beveiligingssoftware.

Sirenedreef 100 B, 2000 Antwerpen

03-789654

 LE FEU BERNARD & CO

Wij zijn marktleider in het plaat-

sen van sirenes, deurmagneten, 

rookkoepels en blusinstallaties. 

Van kabelgoot tot activering. 

Wij leveren en plaatsen in ho-

tels, warenhuizen, ziekenhuizen 

en kantoorgebouwen. Produc-

tiehallen zijn onze specialiteit.

96, Avenue Brûlée, 1000 Bruxelles

02-2006669

 FLIES SOFIE
Koel- en vriesinstallaties = ons 

vak! Installatieplannen van alle 

merken. Controle van koel- 

middelen en -leidingen, weer-

standen en elektrische borden. 

Onderhoud van ventilatoren en 

filters. Onmiddellijke bijstand 

bij panne: dag en nacht,

zeven dagen op zeven.

Ijsbloemsteeg 6, 8500 Kortrijk

056-741852

 COOLE CLAAS
Installatie van compressoren, 

verdampers en condensatoren 

voor koelinstallaties, koel-

vrachtwagens en opslagplaat-

sen. Leggen van elektrische- en 

koelleidingen, montage van 

isolatiemateriaal. Van maandag

tot vrijdag (ook zaterdagvoor-

middag). Geen naverkoop- noch 

hersteldienst.

Kleumlaan 89, 3000 Leuven

0470-562389
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Noteer de namen van de specialisten die je nodig hebt  

naast de problemen die je graag snel opgelost ziet:

Herstellen werking stopcontacten:

 

Herinstalleren van de winkelbeveiliging:

 

Herstellen koelinstallaties:

 

Herstellen doorboorde elektrische leiding: 

 

 

Ga naar www.wattsup.be/nl/beroepen en klik ...  Je vindt er filmpjes, foto’s en 
beschrijvingen van de belangrijkste beroepen in de elektriciteitssector. Bekijk 
ze aandachtig. Nu je die informatie kent, is het aan jou om het juiste beroep te 
plaatsen bij de personen of bedrijven die je in het telefoonboek terugvond. Je 
kan kiezen uit:

 aResidentieel elektrotechnisch installateur
 a Industrieel elektrotechnisch installateur
 aTechnicus toegangssystemen
 aTechnicus inbraakbeveiliging
 aTechnicus brandbeveiliging
 aKoelmonteur
 aKoeltechnicus
 aTechnicus domotica / immotica
 aVerkoper van elektrische apparaten

Naam persoon/bedrijf Beroep

Schokmans André

Sleuf Valère & Zoon

Plug it in bvba

Le Feu Bernard & Co

Flies Sofie

Coole Claas
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