
1 Met welk project bent u nu 
bezig?

We zijn met veel projecten tegelijk bezig. 
Een daarvan is het project Dennenmarken 
in Roermond: een fitnessstudio en well-
ness-centrum. De fitnessstudio is voorzien 
van een kleedruimte, zwembad en sauna. 
Dit onderdeel is onlangs opgeleverd. We 
zijn nu bezig met het wellness-gedeelte. 
Hier komen een hamam en een zonne-
bankruimte. En natuurlijk toiletgroepen.

2 Wat installeert u hier?
De 240- en 380-installatie, de 

data-, cai- en telecom-installatie.  

3 Vanaf wanneer bent u bij dit 
project betrokken?

Vanaf de nieuwbouwfase. Dat was in 2006. 
De fitnessstudio is in 2007 opgeleverd. In 
2008 wordt het wellness-gedeelte gereali-
seerd.

4 Hoe bent u aan deze opdracht 
gekomen?

Door middel van een aanbesteding. 

Wat is lastig of moeilijk bij dit 
project?
Dat de directeur/eigenaar constant 
blijft wijzigen. De installatie moet 
steeds weer worden aangepast. Dat is 
wel lastig wanneer je prijsgebonden 
afspraken hebt gemaakt. Voor de rest 
is deze klus niet zo moeilijk. Het is 
voor de medewerkers een leuke uitda-
gende job.
 

6 Wat valt hier mee?
Dat zou ik zo niet kunnen zeggen. 

We hebben eigenlijk alles van tevoren wel 
goed ingecalculeerd.

7 Welk product is bij de 
 uitvoering van dit project 

vooral handig?
De kabelgoten en de verdelers van Hager 
Tehalit. Waar ik ook heel blij mee ben 
zijn de leveringen van Rexel en Elektro-
kern. Ze leveren op tijd en komen hun 
afspraken goed na.

8 Werkt u met andere partijen 
samen?

Met de loodgieter, de aannemer en de 
zwembadbouwer. Er moet nauw samenge-
werkt worden om alles goed op elkaar af te 
kunnen stemmen.

9 Wanneer moet dit project 
worden opgeleverd?

De fitnessstudio is september vorig jaar 
opgeleverd. Voor het wellness-centrum 
staat nog geen opleverdatum vast. 

10 Weet u al wat uw volgende 
project wordt?

De installaties in verschillende nieuw-
bouwwoningen. Ook moet de terrein-
verlichting van Dennenmarken wor-
den vernieuwd. Er zitten veel kleine 
opdrachten aan te komen. 

Directeur/eigenaar Marc Cox Elektro Installatie

5 medewerkers

Groenstraat 45A, 6074 EJ Melick
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