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Oordeel Nominatiecommissie
Heating Solutions International BV is een specialist in een bijzondere branche, namelijk die van de
duurzame verwarmingsoplossingen, in de ruimste zin van het woord. Zij heeft een zeer grote
knowhow op het gebied van verwarming en onderscheidt zich voorts door haar grote klant- en
servicegerichtheid.
Innovatie is het sleutelwoord bij Heating Solutions want zij is continu bezig om haar producten en
diensten te verbeteren en zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op de wensen van haar
klanten. Haar klanten kennen haar inmiddels als een betrouwbare partner, die probeert met hen
mee te denken en hen zo goed mogelijk te adviseren en van dienst te zijn.
Heating Solutions is een zeer hoogwaardig bedrijf, dat in de loop der tijd een opmerkelijke positie
heeft opgebouwd. Absoluut een specialist op haar vakgebied. Gedrevenheid, innovatievermogen,
durf en visie, plus een 100% focus op de klant maken van Heating Solutions een absolute topper
in haar wereld.
De Nominatiecommissie is van mening dat Heating Solutions International BV op basis van die
gronden uitgeroepen kan worden als winnaar/vertegenwoordiger in de Duurzame Verwarmingsoplossingenbranche.

Heating Solutions International BV is winnaar/vertegenwoordiger 2016 in de
Duurzame Verwarmingsoplossingenbranche

Heating Solutions International BV is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber
voor:
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award 2016
Sub-awards:
•
Meest innovatieve onderneming
•
Beste vrouwelijke ondernemer/CEO
•
Groenste bedrijf van Nederland
•
Beste in Online Business
Sectoren-awards:
•
Beste in ICT
•
Beste High Tech
•
Beste in Hospitality
•
Beste in Medical/Zorg
•
Beste in Kunst & Cultuur
•
Beste in Onderwijs
•
Beste in Maritiem / Deltatechniek
•
Beste in Agri & Food
•
Beste in Logistiek
•
Beste in Bouw
•
Beste in Chemie
•
Beste in Finance
•
Beste in Retail / Consumergoods
•
Beste Kleinbedrijf
•
Beste in Zakelijke Dienstverlening
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Toelichting op de beslissing van de commissie
Profiel Heating Solutions International BV – beschrijving activiteiten

Heating Solutions Internatonal BV heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een toonaangevend
bedrijf op het gebied van duurzame verwarmingsoplossingen, met een zeer sterke positionering.
Het bedrijf heeft grote kennis en ervaring op haar vakgebied en heeft inmiddels een uitstekende
reputatie opgebouwd. Het wordt algemeen als een van de beste en meest vooruitstrevende
bedrijven op dit gebied gezien en weet haar grote knowhow en haar innovatieve aanpak
uitstekend met elkaar te combineren, waardoor zij een zeer grote mate van tevredenheid bij haar
klanten weet te bereiken.

Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen
Heating Solutions International BV is uw partner voor duurzame verwarming, wereldwijd! Zij
levert een breed scala aan duurzame verwarmingsoplossingen voor gebouwen, sportvelden,
infrastructuur, daken en agricultuur. Haar verwarmingsoplossingen zijn gebaseerd op een unieke
infraroodtechnologie die, afhankelijk van de toepassing, 30-50% minder energie gebruiken dan
concurrerende systemen. Haar systemen zijn zuinig, betrouwbaar, milieuvriendelijk en hebben
een zeer hoog rendement.
Haar medewerkers zijn professioneel en hebben allen jarenlange ervaring, zij weten alles van
verwarmingsoplossingen! Zij geven een advies op maat en denken waar nodig met de klant mee
welke toepassing voor hem het beste zou zijn voor het optimale resultaat. Op de systemen van
Heating Solutions heeft de klant 10 tot 15 jaar garantie, afhankelijk van het systeem dat zij heeft
gekozen. Service en tevreden klanten heeft zij hoog in het vaandel staan.
Zij werkt nauw samen met vele lokale distributeurs die kennis hebben van de lokale markt en
hun netwerken daar al jaren hebben. Samen met de oplossingen van Heating Solutions bieden zij
de beste oplossingen in elk land, haar netwerk expandeert snel.
De overheid verstrekt subsidies aan bedrijven die duurzame energieproducten ontwikkelen.
Heating Solutions kan haar klanten adviseren en informeren over deze regeling van de overheid.
Op dit moment zijn haar systemen zeer populair voor sportvelden. In diverse landen wordt haar
techniek met succes toegepast, de mond-op-mondreclame gaat dan ook snel. Dit brengt ook met
zich mee dat Heating Solutions zich vooralsnog vooral op deze markt zal concentreren. De
internationale markt lokt dus!!
Weliswaar is ook de gebouwde omgeving zeer gebaat bij hun uiterst efficiënte en energievriendelijke oplossingen, de bouwsector is echter door tal van regelgevingen en verouderde
“meet- en beoordelingssystemen” zeer stroperig en terughoudend.
De techniek van infrarood verwarmen is in feite heel simpel, door een speciale metaalstrip (en
daar zit het geheim van de smid!!!) wordt stroom geleid. De crux is dat infrarood straling alleen
objecten verwarmt en geen lucht, het is een zeer effectieve manier van verwarmen zonder veel
warmteverlies!
Heating Solutions is geen grote onderneming en toch staat zij op dit moment aan de wereldtop
van infrarood verwarmingssystemen. Zij verwacht in de nabije toekomst een snelle ontwikkeling
in omzet, vooral internationaal.
Kenmerkend voor Heating Solutions International BV zijn kwaliteit, klantgerichtheid,
personeelsgerichtheid en altijd bezig zijn met de continuïteit van het bedrijf. Vernieuwen en
verder ontwikkelen en nooit stilstaan.
Kortom: Heating Solutions International BV is een prachtig en in alle opzichten uitstekend bedrijf
met mooie producten. Voor de commissie in ieder geval de meer dan terechte winnaar in deze
branche!

Positie in de markt
Heating Solutions International BV is opgericht in 2010 en is gevestigd in Berlicum en Schijndel. Zij
is nationaal en internationaal actief.
Het bedrijf valt op bij de Nominatiecommissie door de uitstekende reputatie die het in de branche
heeft. In een markt die continu in beweging is, weet zij door haar vooruitstrevende instelling
uitstekend te anticiperen op de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen en is het haar
concurrenten vaak een slag voor.
De Nominatiecommissie ziet in Heating Solutions International BV een stabiele, vooruitstrevende
onderneming die naar verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen binnen de
markt.
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