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Elektriciteitswerken Coenen
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100 % elektrisch
STERK ONDER SPANNING
Elektriciteitswerken Coenen geniet faam als één enkel aanspreekpunt voor
algemene elektriciteitswerken. Zaakvoerder Jan Coenen is trots op zijn
gedreven team. “We zijn dagelijks in de weer in woningen, appartementen,
handelszaken, kantoorgebouwen en industriële bedrijven. Onze elektriciens
gaan op een professionele manier te werk en kennen hun vak door en door.”

7/7-SERVICE
Sinds 2008 maakt Elektriciteitswerken Coenen zijn naam waar. “De bal is snel
aan het rollen gebracht dankzij goede contacten met architecten”, vertelt Jan.
“Restauratiewerken in de Tongerse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en vele andere
kerken hebben ons doorheen de jaren nog meer op de kaart gezet. Dat heeft tal
van mooie referenties en grote projecten opgeleverd. Het Administratief Centrum
Maaseik, de archeologische museumsite Teseum, het Praetorium en Huis Theelen
in Tongeren om er enkele te noemen. Ik probeer zo veel mogelijk variatie te
brengen in de werkzaamheden van onze gediplomeerde elektriciens. De ene keer
zijn ze aan de slag op een hoogtewerker, de andere keer in een garage.” Het team
staat elke dag paraat, weekend- en feestdagen inbegrepen. “Hotels en horecazaken
Tongeren, die permanent een beroep doet op ons om de elektrische installaties van
de bibliotheek, het politiekantoor en alle andere stedelijke openbare gebouwen
te onderhouden, maar ons evengoed inschakelt tijdens evenementen.” Het werkterrein van Elektriciteitswerken Coenen strekt zich uit tot ver buiten Limburg. De
tientallen Belgische vestigingen van Boels Rental en de winkel van Prémaman in
Luxemburg zijn sprekende voorbeelden.

SNEL SCHAKELEN
“Klanten zweren bij onze kwaliteit. Dat klinkt misschien banaal, maar het
is wel zo. De feedback die we krijgen slaat vooral op onze fijne afwerking en
de proper achtergelaten werven”, glimlacht Jan. In de nabije toekomst wil de
gepassioneerde zaakvoerder zijn klanten een nog bredere waaier van diensten
aanbieden. “Zo gaan we zwaarder inzetten op de installatie van ventilatiesysteem D voor woningen, zonnepanelen en KNX-automatiseringssystemen.
Onze medewerkers blijven up-to-date door professionele opleidingen te volgen.
Op die manier zijn ze in staat de snel evoluerende technologie bij te benen. Bij
Elektriciteitswerken Coenen halen we alles uit de kast om projecten tijdig tot een
goed eind te brengen. Snel schakelen lukt alleen als je over uitstekend personeel
beschikt. Wij hebben eigenlijk geen verloop. Ik ben een rasechte teamplayer en
kan 100 procent op mijn mensen vertrouwen.”
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bijvoorbeeld kunnen steevast rekenen op onze 7/7-service. Net als de Stad

