
 

√ Onderscheidend totaalconcept 

√ Exclusief rayon in eigen gebied

√ Aantrekkelijke marges

√ Ondersteuning in marketing, sales, administratie en techniek 

√  Enige 1 mm dun elektrisch verwarmingssysteem   

dat een heel huis duurzaam verwarmt

Speedheat Nederland B.V.

Dr. Huizingastraat 28-C 

4507 AB Schoondijke

T. +31 (0)117-401500    

info@speedheat.nl   

Bel 0117 - 401 500 
 

We nodigen je graag uit voor een vrijblijvende kennismaking. 

Je kunt ook mailen naar j.prang@speedheat.nl

Bezoek ook onze website 

www.speedheat.nl     

                 Speedheat Nederland B.V.

Zullen we verder praten?

!

Ook je eigen franchise  
vestiging bij Speedheat?
Wij lopen er warm voor!

Je bent ondernemer met ervaring in de installatietechniek of bent bereid dit 

te leren. Om je heen zie je de duurzaamheidsmarkt zich in sneltempo  

ontwikkelen. Kansen die je niet wilt missen, maar je wilt alleen werken met het 

beste product in de markt. Je wilt kunnen rekenen op een organisatie die altijd 

achter je staat, met je meedenkt en je ondersteunt met professionele marketing 

en sales. Wil jij dit ook? Dan willen wij je graag leren kennen.

Loop jij warm voor een uniek product  
waarmee je het verschil kunt maken?

Al ruim

30 jaar 
een bewezen  

formule

 

“ Kwaliteit, service en 
vakmanschap, daar 
word ik warm van.”
“Als regionale Speedheat adviseur ben je voor 

ons van cruciaal belang. De kwaliteit van ons 

systeem komt pas tot uiting als het  

professioneel wordt geadviseerd en aange-

bracht. Juist bij een innovatief en duurzaam 

product als Speedheat maakt dat het ver-

schil. Samen laten we Nederland zien dat  

Speedheat hét duurzame alternatief is voor 

verwarmen op gas. Daar hebben we niet  

alleen technische professionals voor nodig, 

maar ook ondernemers. Met oog voor de 

klant! Als je na 23 jaar hard werken ook dit 

jaar weer een klanttevredenheidscijfer van 8 

in ontvangst mag nemen, daar word ik nou 

warm van.”Jeanine Prang, 
directeur Speedheat Nederland B.V.



 

 

Opleiding en ondersteuning vanuit bewezen formule
 

Wij hebben onze marktpositie zorgvuldig opgebouwd en ondersteunen onze franchisenemers waar 

mogelijk. Vanuit de franchise formule bieden we een interne opleiding aan, je leert hierbij het  

systeem kennen en de fijne kneepjes van het vak. Zowel vakinhoudelijk als op het gebied van  

marketing, sales en administratie bieden wij ondersteuning aan. De markt waarin we opereren 

verandert snel en Speedheat volgt. Regelmatig komen er nieuwe producten en toepassingen op de 

markt. Daarnaast kunnen we altijd terugvallen op de kennis van ons netwerk van vakmensen die  

weten waar ze het over hebben. 

Een Speedheat vestiging in elke regio
 

Speedheat is sinds 1996 actief op de Nederlandse markt. Wij hebben onze marktpositie en naam 

zorgvuldig opgebouwd, dit was niet mogelijk geweest zonder franchisenemers die voor 100% achter 

het product staan. Door de veranderende energiemarkt die steeds meer vraagt naar duurzaamheid, 

energiebesparing en innovatie zijn er veel kansen. Met de huidige vestigingen kunnen we de vraag 

nauwelijks aan en zijn we op zoek naar jou. Maak jij het verschil in jouw regio?

Meer dan alleen vloerverwarming installeren...
 

Elke dag is anders, nieuwe klanten, nieuwe opdrachten, nieuwe samenwerkingen en nieuwe  

uitdagingen. Als Speedheat franchisenemer ben je een echte ondernemer, met ondersteuning van de 

franchisegever heb je je eigen vestiging en je eigen klanten, natuurlijk hoort ook administratie,  

offertes uitwerken, planning en marketing hierbij. Als Speedheat franchisenemer werk je met het 

unieke Speedheat verwarmingselement waarmee je vele m² voorziet van warme vloeren. Ook kun je 

professioneel warmte adviseur worden en hele huizen verwarmen met Speedheat. Naast huizen  

kunnen er ook bijzondere projecten op je pad komen, bijvoorbeeld het installeren van elektrische 

verwarming op schepen, dierenverblijven of kastelen.

!

Infraroodverwarming heeft de toekomst 

en Speedheat loopt voorop!
Elektrische of infrarood verwarming staat volop in de belangstelling. Niet alleen vanwege de  

stijgende gasprijzen en toenemende aanschaf van zonnepanelen, maar ook door de wens van de 

eindgebruiker - en de opdracht voor gemeentes - om energiezuinige en uiteindelijk energieneutrale 

woningen op te leveren. Vloerverwarming neemt een centrale positie in bij de berekening van de 

EPC van een pand of woning. Als adviseur en installateur heb je met Speedheat een uniek, duur-

zaam en energie-efficient product in handen, waarmee je niet alleen tegemoet kunt komen aan deze  

vraag maar ook een serieuze gesprekspartner bent voor all-electric woningen.  

En daarmee kun je daadwerkelijk boven de massa uitstijgen.

“ Wij waren 23 jaar geleden pioniers in  
Nederland en hebben nóg steeds het beste 
product in de markt.”
In ons continu streven naar betere, duurzamere oplossingen kijken wij natuurlijk ook 

naar technologische ontwikkelingen. Door diverse intelligente klokthermostaten  

maken wij het mogelijk om elke ruimte apart te verwarmen en dus minder energie te  

gebruiken. Vele jaren en ervaringen later, ben ik nog steeds overtuigd van en  

enthousiast over de kracht en het kunnen van ons verwarmingssysteem wat overal 

toe te passen is.

Ronny Prang, mede-oprichter Speedheat Nederland B.V. 
en eigenaar Speedheat Zeeland

Speedheat biedt vele kansen

• uniek product

• duurzaam 

• toekomstbestendig

• jarenlange ervaring

• ondersteuning op elk vlak

“ Natuurlijk ben ik  
enthousiast over 
Speedheat. Dat ben  
ik al 18 jaar!”

Graag wil ik mij even voorstellen aan u. Ik zag 

in 2001 in de formule en het super dunne  

verwarmingssysteem een leuke uitdaging  

vandaar toen mijn start als Speedheat 

Zuid-Limburg. Na 18 jaar ben ik nog steeds blij 

met deze beslissing en enthousiast over het 

product, de organisatie en de samenwerking 

met mijn collega vestigingen. 

Ik heb in de jaren een stabiel bedrijf  

opgebouwd met veel naamsbekendheid in mijn 

regio”. Ik help u graag met een verwarm- 

oplossing, want verwarmen is mijn passie.

Roger Rouwette,  
eigenaar Speedheat Zuid-Limburg

Het elektrische  

verwarmingssysteem met  

toekomstperspectief.
 

Speedheat is als eerste elektrische vloerverwarming met 

een gelijkwaardigheidsverklaring opgenomen in de 

BCRG-database (voorheen ISSO). Dit houdt in dat  

Speedheat geschikt is voor rekenprogramma’s zoals  

bijvoorbeeld Uniec2 en hiermee voldoet aan de strenge 

bouweisen rondom nieuwbouw woningen.  

Kortom, Speedheat elektrische vloerverwarming  

is klaar voor de toekomst!

Speedheat: het enige 1 mm dunne systeem 
dat een heel huis duurzaam verwarmt


