
 
Hier volgt een update betreft onze eerder verstuurde nieuwsbrief in Augustus 2014.  
 
Vanaf 1 januari 2010 is besloten tot een uitfasering van R22. Het is sindsdien niet meer toegestaan om     
bestaande koel–, vries– en airconditioninginstallaties die zijn gevuld met koelmiddel R22 bij te vullen met 
nieuw R22. Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 (of met R22 gemengde servicekoudemiddelen) meer 
gebruikt worden!  
 
Klik Klimaattechniek B.V. kan u helpen aan de voor uw situatie beste oplossing. Op basis van onze            
uitgebreide kennis en ervaring in de koelsector laten wij u zien wat er mogelijk is en krijgt u advies over een 
duurzame en kostenefficiënte installatie.  
 
Klik Klimaattechniek B.V. R22 — stappenplan:  
 
Stap 1: Klik Klimaattechniek B.V. inventariseert de huidige situatie;  
Stap 2: Er volgt een vrijblijvende offerte, met de daarin gewenste situatie / kosteninvestering;  
Stap 3: Het ombouwen of vervangen van de huidige situatie.  
 
Komt u in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek?  
 
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige     
technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, 
bovenop uw gebruikelijke afschrijving.  
 
Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% 
belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel levert een energiezuinige investering als deze u ook een 
lagere energierekening op.  
 
Aanvragen 
 
Wees op tijd met het aanvragen van EIA (deze dient u zelf aan te vragen): binnen 3 maanden na het geven 
van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling). De EIA is een regeling van het ministerie van Economische 
Zaken en Financiën.  
 
Klik Klimaattechniek kan hierin adviseren en u een gedegen voorstel presenteren. Voor meer informatie, 
kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-696 68 85 of via e-mail info@klikbv.nl.  

Update: Verboden koudemiddel in koelmachines en 
airconditioners 
 

 

Kwaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid  

en service staan centraal bij Klik.  

 

 

Het gehele installatietraject van idee en ontwerp tot de uitvoering en het 

onderhoud kan Klik volledig verzorgen.  
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