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Wereldwijd hebben 30 miljoen klanten voor Vaillant gekozen
Sinds 1874 wist Vaillant het vertrouwen van tal van klanten te winnen. Die
klantengroep groeide intussen uit tot een indrukwekkende 30 miljoen, verspreid
over 60 verschillende landen. Ze hebben elk hun eigen redenen om voor Vaillant
te kiezen, en delen die graag met de rest van de wereld.
Uiteenlopende motivaties
Elke dag maakt er ergens ter wereld wel iemand de keuze voor Vaillant. Wereldwijd, in
maar liefst zestig verschillende landen, gaven niet minder dan 30.000.000 mensen
intussen heel bewust de voorkeur aan een verwarmingsinstallatie van dit kwaliteitsmerk
van Duitse origine. Sommigen deden dit omdat deze beslissing het beste aansluit bij
hun ecologische overtuiging. Anderen beslisten op basis van de betrouwbaarheid en de
kwaliteit die ze het merk toeschrijven. Nog anderen lieten zich leiden door het advies
van vrienden. Er blijken heel wat verschillende redenen te zijn om vertrouwen in Vaillant
te stellen.
Juiste keuze
Of ze nu een warmtepomp, condensatieketel of een zonne-energiesysteem in huis
haalden en in welke configuratie ook, de eigenaars van een Vaillantverwarmingssysteem in België, China, Kroatië, Nederland, Italië, Oostenrijk, Duitsland
… hebben één ding gemeen: het goede gevoel de juiste keuze te maken. Waar dat
gevoel voor hen persoonlijk op gebaseerd is, daar geven een aantal Vaillant-klanten
met veel plezier wat meer uitleg over:
Ontdek wat klanten wereldwijd drijft om enthousiast voor Vaillant te kiezen.
“Onze flexoTHERM bodem/waterwarmtepomp verenigt alle kenmerken die wij
belangrijk vinden: milieuvriendelijkheid, efficiëntie en connectiviteit. Sinds wij deze
installatie hebben, kijken we elkaar iedere dag tevreden aan, want we weten dat ons
verwarmingssysteem perfect bij ons past,” zeggen Leen en Koen Wildemeersch uit
Aalter, België.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Betty De Boeck (VPR Consult)
03 777 97 17 - betty.deboeck@vprconsult.be
Xavier Lalieu (Vaillant)
02 334 93 00 - xavier.lalieu@vaillant.be

Over Vaillant Group
Vaillant Group is marktleider in Europa en stelt wereldwijd 12.000 mensen tewerk binnen de sector van
de verwarmingstechnologieën. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Remscheid, Duitsland. De
groep, die in 2015 een omzet van 2,41 miljard euro boekte, besteedt heel wat aandacht aan onderzoek
en ontwikkeling om steeds zo goed mogelijk aan de behoeften van de klant te kunnen beantwoorden.
De afdeling O&O telt 780 medewerkers en is daarmee niet alleen een van de grootste, maar zeker ook
een van de meest creatieve binnen de sector. Vaillant Group is eigenaar van meer dan 2.000 octrooien
en dient er jaarlijks bijna 50 nieuwe in.

Over Vaillant Group België
Het Belgische filiaal van Vaillant Group dat actief is binnen het domein van de
verwarmingstechnologieën is gevestigd te Drogenbos en stelt 428 personen te werk. Met een omzet
van 141 miljoen euro in 2015 mocht de onderneming zich ook in België marktleider noemen.
Green iQ-label
Green iQ is het eerste label dat de Vaillant-producten onderscheidt die efficiëntie, duurzaamheid en
connectiviteit optimaal weten te combineren. Dergelijke toestellen vergen een vernuftig ontwerp van een
uitzonderlijke kwaliteit en met een milieuvriendelijke en toekomstbestendige insteek.

