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MAAK KENNIS MET… AART-JAN MELS

“Alweer 15 jaar geleden ben ik in de wereld van luchtbehandeling terechtgekomen. In het begin

van de 21ste eeuw ben ik begonnen bij GEA Happel Nederland. Na een jaar plannen, ben ik

verantwoordelijk geworden voor de gehele service-afdeling. Dat lag me veel beter. Service is altijd

een apart “container” begrip. Maar wat is service nou eigenlijk?

Service is…

Service is een allesomvattend woord. Het gaat over het helpen van klanten: helpen met het

oplossen van problemen, of helpen door te adviseren over bestaande installaties. Service

anno nu, bevat veel meer dan alleen service verlenen. Vroeger had je een serviceafdeling omdat

het moest. Je verkoopt producten, daar kan wel eens een probleem mee zijn dat opgelost moet

worden. Service praktisch pur sang. Omdat er zo veel meer komt kijken bij service tegenwoordig,

noemen wij onze afdeling sinds 2015 ook bewust ‘afdeling Renovatie & Onderhoud’. En zelfs deze

benaming bevat niet alles wat wij voor u als klant kunnen betekenen.

Renoveren of optimaliseren

Dagelijks adviseren wij klanten om bestaande installaties te renoveren of te optimaliseren. Dit

gaat van simpel vertoeren tot compleet aanpassen van de luchtbehandelingskast. Het plaatsen

van warmteterugwinning, energetische optimalisatie d.m.v. nieuwe motoren, ventilatoren of

frequentieregelaars ….. je kunt het zo gek niet bedenken.
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Van Planner naar manager Renovatie & Onderhoud. Aart-Jan neemt je
in deze blog graag mee door de wereld van de service. Service is een

allesomvattend woord. Het gaat over het helpen van klanten.



Dat is ook meteen het mooiste van werken op deze afdeling. Binnen de gegeven kaders moet je

zo goed mogelijk meedenken om tot een passende oplossing te komen. Hierbij komt veel

technische kennis en creativiteit kijken. Daarbij geeft het een goed gevoel dat je als bedrijf én

persoon bij kan dragen aan een beter milieu, door bewustere en energiezuinigere keuzes.

Aart-Jan in het kort

Zelf ben ik 42 jaar jong, woon al 20 jaar samen met Antine. Samen hebben wij één zoon, Florian

(10 jaar). Ik ben graag in en om het huis bezig en sta regelmatig langs het hockeyveld om naar

Florian te kijken. Daarnaast ben ik zelf ook nog enigszins sportief bezig met tennis en zaalvoetbal.

Heb je zelf ook vragen over het verduurzamen van je installatie? Ik vertel je graag hoe wij je

hierbij kunnen helpen.”

Met vriendelijke groet,

Aart-Jan Mels

E: a.mels@oc-verhulst.nl

M: 06-83 67 33 18
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