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Bij een comfortabel woongenot is goede klimaatbeheersing belangrijk. Een aangename temperatuur in 

de winter door vloer- en wandverwarming. En in de zomer is het prettig om een goede airconditioning te 

hebben. Ook is het van belang om voldoende stopcontacten te hebben. Bijvoorbeeld op uw slaapkamer of 

uw werkkamer. Zodat u van alle gemakken bent voorzien. 

Tegenwoordig is het ook belangrijk om uw woning alvast toekomstbestendig te 

maken. Bijvoorbeeld door een douchestoel, een intercom, het automatisch in- 

en uitschakelen van verlichting of het automatisch sluiten van de gordijnen op 

het moment dat het buiten donker begint te worden.

Duurzaamheid is belangrijker. En tegenwoordig zijn duurzame installaties 

niet meer weg te denken in een nieuwbouwwoning. Denk bijvoorbeeld aan 

ledverlichting, een pelletkachel, een warmtepomp of zonnepanelen. Duurzame 

investeringen verdienen zichzelf binnen een aantal jaren weer terug.

Als organisatie vinden wij het belangrijk dat onze klanten duurzaam, comfortabel en veilig wonen. 

Met vriendelijke groet,

Comfortabel en veilig wonen is belangrijk. Een ideale woning is 

voorzien van elektra, een goede klimaatbeheersing, verlichting, 

beveiliging en is al ingericht op de toekomst. 

Een dynamische onderneming 
gespecialiseerd in technische 
installatietechniek 

Klaas en Erdy Jansen

“ Duurzame 
investeringen 
verdienen 
zichzelf 
binnen een 
aantal jaren 
weer terug.”
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Morrenhof-Jansen 
installatiebedrijven. 
Gewoon goed.

Morrenhof-Jansen installatiebedrijven is een dynamische 

onderneming gespecialiseerd in technische installatietechniek. 

Met een drietal vestigingen in Dalfsen, Gramsbergen 

en Vriezenveen hebben we een dekkend werkgebied in 

Oost-Nederland. Zo zijn we altijd bij onze klanten in de buurt.

Onder het motto ‘Gewoon goed’ leveren wij een 

diversiteit aan diensten en producten van hoge kwaliteit. 

Bij ons staan behoeften en wensen van de klant altijd 

centraal. Om ook in de toekomst aan deze marktvraag te 

kunnen blijven voldoen, blijven we ons ontwikkelen in het 

producten- en dienstenaanbod.

Wij staan voor:

• Ruim 35 jaar ervaring

• Betrouwbare partner

• Uitstekende service 24/7

• Innovatief en duurzaam

• Flexibele aanpakker

• Persoonlijk advies

• Kwaliteit en gebruikerscomfort

• Vakkundige medewerkers

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen
 

Als organisatie nemen wij onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Als installatiebedrijf is het opwekken 

van groene energie en het besparen op het energieverbruik 

niet meer dan logisch. Dit doen we zelf met onze eigen 

zonnepanelen, warmtepompen, ledverlichting en natuurlijk 

met ons nieuwe energieneutrale bedrijfspand. Wij zijn trots 

op de certificaten, GPR en maatlat, die ons pand heeft. Ook 

houden we rekening met de keuze van onze leveranciers, 

fabrikanten en aannemers. 

 

Voor onze klanten leggen we energiezuinige installaties 

aan en proberen we zo veel mogelijk te werken met 

recyclebare materialen. Wij zorgen ervoor dat onze eigen 

medewerkers werken in een prettige werkomgeving. 

Ook vinden wij het belangrijk om in ons personeel te 

investeren en daarom bieden wij hen diverse opleidings- en 

doorgroeimogelijkheden. Wij zijn een erkend leerbedrijf en 

stellen strenge keuringseisen aan materiaal en materieel. 

Als organisatie zorgen wij er ook voor dat wij de juiste 

certificaten in huis hebben. Al onze medewerkers zijn VCA 

gecertificeerd. Ook dragen wij ons steentje bij aan de 

herintegratie van statushouders en mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.

Als organisatie dragen wij ook ons steentje bij aan het 

mogelijk maken van verschillende culturele en sportieve 

evenementen in onze regio.
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Een ideale woning is voorzien van goede elektra, heeft een goede 

klimaatbeheersing, is duurzaam en is al ingericht op de toekomst. Ook vinden 

wij het belangrijk dat uw woning is voorzien van een goed datanetwerk 

en een goede brandbeveiliging. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan het 

installeren van domotica of inbraakbeveiliging. 

Plannen om te gaan verbouwen? Als totaalinstallateur kunnen wij alle 

praktische zaken voor uw verbouwing uitvoeren. Het maakt ons niet uit of uw 

woning in de oude stijl hersteld moet worden of voorzien moet worden van 

een eigentijdse nieuwe uitstraling. 

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

We vinden het belangrijk dat onze klanten prettig, comfortabel en veilig 

wonen. Daarom helpen wij u graag met de totale installatietechniek van 

uw nieuwbouwwoning of als u gaat verbouwen.

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende woningtypen. 

Door de jaren heen hebben wij al veel nieuwbouwwoningen 

mogen voorzien van een complete installatie en hebben 

we in verschillende woningtypen de installaties helemaal 

aangepast aan de wensen van de klant.

Denk hierbij aan:

• Villabouw

• Vrijstaande woning

• Twee-onder-een-kapwoning

• Rijwoning

• Appartementen

• Monumentale panden
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Elektra

Elektra wordt steeds belangrijker in woningen. We willen graag zoveel 

mogelijk stopcontacten in ons huis. Want we maken gebruik van veel 

verschillende apparaten die stroom nodig hebben. Tegenwoordig is er 

ook veel meer mogelijk dan enkele jaren geleden. Denk bijvoorbeeld 

eens aan een wifipunt of een usb-aansluiting in wand of vloer. 

Maar denk ook eens aan goede verlichting en elektronische

beveiliging. Of aan verschillende soorten huisautomatisering die

ervoor zorgen dat u in de toekomst langer zelfstandig en veilig in uw

eigen huis kunt blijven wonen. Werkt u veel vanuit huis? Dan is het

belangrijk dat uw netwerk betrouwbaar en van hoge kwaliteit is.

Verlichting

Goede verlichting bepaalt voor een 

groot gedeelte het energieverbruik 

van uw woning. Wij proberen 

altijd de ideale balans te vinden 

tussen beleving en besparing. 

Met ledverlichting bespaart u 

aanzienlijk op energie. Ledverlichting 

is efficiënter dan traditionele 

lichtbronnen omdat led meer 

energie omzet in licht in plaats van 

warmte. Ook is de levensduur langer.
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Klimaat en centrale verwarming

Een ideale woning heeft een prettig klimaat. 

Vloerverwarming zorgt voor een aangename en 

constante temperatuur in huis en dit is ook nog eens 

energiezuinig. De leidingen van vloerverwarming 

worden verwarmd door bijvoorbeeld uw cv-

ketel of door een duurzame warmtepomp. 

Vloerverwarming is geschikt voor vele soorten 

vloeren. Wandverwarming kan ook een alternatief 

zijn voor vloerverwarming. Het is ook fijn als u in 

de zomer gebruik kunt maken van airconditioning. 

Hiermee kunt u de temperatuur of luchtvochtigheid 

op een gewenst niveau brengen. 

Een andere duurzame oplossing voor uw woning 

is warmteterugwinning. Hiermee wordt de 

warmte uit afvoerlucht of afvoerwater gebruikt 

als voorverwarming voor ventilatielucht of 

warmwaterproductie.

Door ons brede assortiment kunnen wij 

iedereen voorzien van een gastoestel, 

cv-ketel of een warmtepomp. Als 

uw huis niet geschikt is voor een 

warmtepompsysteem kan altijd gekozen 

worden voor een hybride oplossing. Dit 

is een combinatie van een cv-ketel en 

een warmtepomp. Een mooie duurzame 

oplossing. Tegenwoordig is het monitoren 

van energieverbruik steeds belangrijker. 

Met een slimme thermostaat kunt u 

precies zien hoe veel energie u verbruikt. 

En wat dit kost. Per dag, week of maand. 

Ook kunt u precies zien welke apparaten 

grootverbruikers zijn.

“ Door ons 
brede 
assortiment 
kunnen wij 
iedereen 
voorzien 
van een 
gastoestel of 
cv-ketel.”

“Wij zijn gespecialiseerd 
in beveiligingen en 

kunnen dit ontwerpen 
en installeren.”

Beveiliging

Het is belangrijk dat uw woning goed beveiligd is. Wij zijn 

gespecialiseerd in beveiligingen en kunnen dit ontwerpen en installeren. 

Er zijn verschillende soorten beveiliging zoals inbraakinstallatie, 

brandmeldinstallatie, cameratoezicht, rookmeldinstallatie, 

ontruimingsinstallatie, noodverlichting en legionellabeveiliging.
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Water en sanitair

Water en sanitair zijn een van de meest gebruikte installaties in 

uw woning. In ons huis kunnen we namelijk niet zonder koud 

en warm water. Maar denk ook eens aan de mogelijkheden voor 

hemelwaterafvoer, hergebruik van grijswater of het aanleggen van 

een infiltratiesysteem. 
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Duurzaamheid is belangrijk. Een warmtepomp gebruikt 

de energie die in de bodem en/of omgevingslucht zit. Door 

het gebruik van een warmtepomp behoudt u hetzelfde 

comfort als u gewend bent, alleen bereikt u dat met 

groene, zelf opgewerkte energie. Als u dan ook nog eens 

zonnepanelen installeert kunt u zelfs energieneutraal zijn! 

Er zijn daarnaast nog veel andere duurzame oplossingen 

voor uw woning. Denk hierbij aan een pelletkachel, 

douchewarmteterugwinning, luchtwarmtepomp, 

aardpomp, hybride installaties en zonnecollectoren. 

Tegenwoordig zijn duurzame toepassingen ook echt 

betaalbaar, voor elke portemonnee. 

Duurzame installaties

Zorg en comfort

Tegenwoordig worden we steeds ouder. Dat is natuurlijk een hele mooie 

ontwikkeling. We willen ook steeds vaker in ons eigen huis blijven wonen. 

Maar, niet elk woningtype is hierop ingericht. Er zijn verschillende manieren 

om uw huis zo aan te passen zodat u langer veilig en comfortabel in uw 

eigen huis kunt blijven wonen. Daarvoor kunnen we verschillende domotica 

voor u installeren. 

Domotica wordt ook wel huisautomatisering genoemd. Denk hierbij aan het 

automatiseren van dagelijkse dingen in huis, zoals het automatisch in- en 

uitschakelen van verlichting of het sluiten van de gordijnen op het moment 

dat het buiten donker begint te worden. Maar denk ook eens aan een wc- 

of drempelverlaging en een automatische spoelinrichting voor het toilet. 
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Het nieuwbouwplan Oosterdalfsen is een gasloze wijk 

in Dalfsen. Voor een groot aantal woningen in deze 

nieuwbouwwijk verzorgen wij de totale installatietechniek. 

Denk bijvoorbeeld aan lucht- en aardwarmtepompen in 

combinatie met vloerverwarming en zonnepanelen.

Referentieproject

Nieuwbouw Oosterdalfsen
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Wij verzorgen de totale installatietechniek van de meeste vrijstaande 

woningen in een villawijk in Naarden. We hebben verschillende 

soorten installatiewerkzaamheden uitgevoerd, zoals cv en klimaat 

maar ook diverse duurzame installaties. We hebben ook complete 

badkamers geïnstalleerd en voorzien van de nieuwste technieken.

Referentieproject

Villabouw in Naarden

Gaat u binnenkort nieuwbouwen of wilt u uw 
bestaande woning verbouwen? Wij helpen u graag! 

Meer informatie over onze producten en diensten 
en onze contactgegevens vindt u op morrenhof-jansen.nl.
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24/7
SERVICE EN ONDERHOUD 

Met een service en onderhoudscontract van 

Morrenhof-Jansen kiest u voor service en 

kwaliteit. Door uw installatie regelmatig te 

onderhouden gaat deze langer mee en 

bespaart u op (stook)kosten. Goed 

onderhoud is energiezuiniger en voorkomt 

storingen. Maar de belangrijkste reden van 

goed onderhoud is de toename van 

veiligheid. Wilt u gebruik maken van onze 

service? Dan kunt u uit drie verschillende 

pakketten kiezen. Op onze website vindt u 

meer informatie. De afdeling service- en 

onderhoud staat 24 uur per dag 7 dagen in 

de week voor u klaar.

Onze disciplines

Elektra

Datanetwerken, elektronische installaties, verlichting,  

industriële automatisering en domotica.

CV en klimaatbeheersing

Centrale verwarming, nieuwe ketel, slimme thermostaat, 

airconditioning, warmtepompen, radiatoren, vloer- en 

wandverwarming.

Water en sanitair

Water, sanitair en waterontharders.

Duurzaamheid en energie

Warmtepomp, ledverlichting, pelletkachels,  

zonnepanelen, subsidie en advies.

Luchtbehandeling

Mechanische installatie en warmteterugwinning.

Beveiliging

Beveiliging, inbraakinstallatie, brandmeldinstallatie, 

rookmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, camera 

toezicht, noodverlichting en legionellabeveiliging.

Diamantboren en -zagen

Diamantboren en –zagen in verschillende installaties.

Morrenhof-Jansen installatiebedrijven is een dynamische 

onderneming en gespecialiseerd in technische installatietechniek. 
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morrenhof-jansen.nl info@morrenhof-jansen.nl

Meer informatie? Volg ons ook op

Vestiging Dalfsen 

De Vesting 34

7722 GA Dalfsen

T 088 - 254 90 00

Vestiging Gramsbergen 

Doorbraakweg 26

7783 DC Gramsbergen

T 088 - 254 90 60

Vestiging Vriezenveen 

Bedrijfsweg 9

7671 EG Vriezenveen

T 088 - 259 40 80


