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STEUTEL  
INSTALLATIETECHNIEK  
SINDS 1927  
EEN BEKENDE SPELER  
IN ZIERIKZEE  
EN OMSTREKEN

Steutel Installatietechniek, voorheen 

bekend als Installatiebedrijf Steutel 

en nog eerder Fa. J. Steutel & zn., is 

sinds 1927 gevestigd aan de Lange 

Blokweg 19A in Zierikzee. Vanaf dit 

adres bedienen zij tot op de dag van 

vandaag nog steeds met dezelfde 

gedrevenheid en inzet hun klanten. 

De grote drijfveer van Steutel 

Installatietechniek is de passie voor het 

vak! Sinds 2012 is het bedrijf in handen 

van de 3 huidige eigenaren Jacco Quist, 

Marien Catshoek en Eelco-Jan Janse. 

Ze voorzien in elektra, verlichting, 

centrale verwarming, lood- en zinkwerk, 

domotica, gas, water en sanitair.

Eelco-Jan verwacht van een leverancier 

de best mogelijke kwaliteit in product 

en dienst. “Wij streven naar een goede 

relatie met de klant en kijken niet enkel 

naar een individueel project”, zegt Eelco-

Jan. “Het liefst bouwen wij aan relaties 

voor de lange termijn. Daarbij hebben 

wij service en aftersales hoog in het 

vaandel staan. Wij vinden het belangrijk 

dat een leverancier hierin meegaat en 

meedenkt.”

Eelco-Jan vertelt dat precies om 

bovengenoemde reden Steutel 

Installatietechniek kiest voor Nedelko. 

“De kennis, kunde en ervaring zie je terug 

in het gehele traject. Vooraf meedenken, 

klantbezoeken, oplossingsgericht 

werken en niet in de laatste plaats de 

uitstekende aftersales. Wij hebben in het 

verleden heel wat ervaring opgedaan 

met allerhande leveranciers, maar met 

de manier waarop Nedelko werkt steken 

ze daar wat ons betreft met kop en 

schouders bovenuit!”

Na een bezoek van één van de 

vertegenwoordigers van Nedelko 

organiseerde Steutel Installatietechniek 

in 2012 in samenwerking met Nedelko 

al vrij snel een LED demo-avond. “Vanaf 

dat moment hebben we samen al heel 

wat leuke projecten opgeleverd. We 

nemen voornamelijk LED verlichting af 

bij Nedelko, maar we zijn nu ook aan het 

kijken of we hier andere productgroepen 

aan toe kunnen gaan voegen.”

Eelco-Jan vertelt dat Prolumia voor 

Steutel Installatietechniek de LED 

verlichting is welke zij uitsluitend 

aanbieden aan hun klanten. “Sinds 

kort hebben we een nieuwe website. 

Deze moet nog verder ingericht gaan 

worden. Het is de bedoeling om op de 

website meer projecten te gaan tonen 

en mensen inzicht te geven in wat de 

mogelijkheden zijn.”

Eventuele problemen worden volgens 

Eelco-Jan direct getackeld. “Als deze al 

voorkomen wordt direct een oplossing 

geboden. Vaak zien we dat producten 

worden opgehaald en teruggebracht. 

Indien mogelijk wordt er on-site 

service geleverd en wordt het product 

gerepareerd of vervangen. Het is heel 

prettig dat je producten aan je klanten 

kunt aanbieden, wetende dat er kwaliteit 

en service achter zit!” 

Steutel Installatietechniek ervaart de 

samenwerking met Nedelko als 'Bijzonder 

prettig'. “We hebben veel contact met de 

sales support afdeling en Johan van Dorst, 

accountmanager Prolumia LED verlichting 

bij Nedelko. Daar kunnen we terecht met 

vraagstukken, problemen en aanvragen. 

De lijnen zijn kort, de reactietijden 

snel en de antwoorden doelgericht.” 

Steutel Installatietechniek hoopt de 

samenwerking te kunnen uitbreiden. “Ons 

bedrijf is groeiende en ik denk dat we in 

de toekomst nog meer voor elkaar kunnen 

gaan betekenen. Er is al voorzichtig 

gesproken over een nieuwe LED demo-

avond. Met de overige producten waarin 

we ons samen oriënteren zien wij ook 

extra kansen en mogelijkheden voor de 

toekomst.”

In deze rubriek geven we het woord aan één van onze klanten.  
Ze vertellen over hun bedrijf en over hun ervaring met ons.  
Deze keer zijn we in gesprek gegaan met Eelco-Jan Janse,  
mede-eigenaar van Steutel Installatietechniek.
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Wij hebben service en 
aftersales hoog in het vaandel 
staan en vinden het belangrijk 

dat een leverancier hierin 
meegaat en meedenkt.

“HET IS HEEL PRETTIG DAT 
JE PRODUCTEN AAN JE 
KLANTEN KUNT AANBIE-
DEN, WETENDE DAT ER 
KWALITEIT EN SERVICE 
ACHTER ZIT!”


