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20 december 2019  

Winnaars Daikin Awards 2019 bekend  
De mooiste projecten van het jaar in de spotlights 

De winnaars van de vijfde editie van de Daikin Awards zijn bekend: WKZ Totaalinstallateur, Rijndorp 

Klimaat en Koelvisie gingen er met de felbegeerde prijzen vandoor. Daar ging veel aan vooraf. Al 

sinds april van dit jaar konden installateurs hun mooiste projecten aanmelden. Het publiek kon 

stemmen. De jury kwam bij elkaar. En uiteindelijk kwam het geheel tot een climax op 13 december: 

een spetterende Daikin Awardshow in Theater Gooiland, waar Daikin de genomineerden en de 

winnaars bekend maakte.  

Bijna alle installateurs en adviseurs die zich inschreven, zijn ook aanwezig op de spannende finale-

avond. De sfeer is ontspannen, alhoewel enige nervositeit voelbaar is. Want in tegenstelling tot vorig 

jaar, maakt Daikin dit jaar op de avond zelf pas de genomineerden bekend. De vijf mooiste projecten 

per categorie werden tijdens het diner onthuld door de medewerkers van de Verkoop Binnendienst. 

En de winnaars? Zij werden in de spotlights gezet door niemand minder dan de schaatshelden Rintje 

Ritsma, Erben Wennemars en Sven Kramer. 

Een impuls voor de branche  

Edwin Hoogerwerf, Managing Director van Daikin Nederland, is tevreden. “De Daikin Awards worden 

steeds bekender in de branche”, vertelt hij. “Installateurs strijden er echt voor. Voor de zomer hadden 

we al de helft van de aanmeldingen binnen. Dat laat wel zien dat het leeft.” Jurylid Uko Reinders, 

hoofdredacteur van vakblad Warmtepompen en RCC koude & luchtbehandeling, vult aan: 

“Klimaatbeheersing gebeurt altijd achter de schermen. Installaties zijn onzichtbaar en de architect 

krijgt alle credits. Comfort wordt als vanzelfsprekend gezien. Onterecht! Met de Daikin Awards zetten 

we de installateurs in de spotlights.” Ook jurylid Rudy van der Helm, programmamanager bij het 

Dutch Green Building Council, ziet hoe impactvol de awardshow is: “Goede voorbeelden helpen de 

markt vooruit en stimuleren anderen om ook net een stapje extra te doen. Vergeleken met vorig jaar 

is het niveau van de inschrijvingen een stuk hoger. Dat is een goede ontwikkeling!” 

Kijken naar de totaaloplossing  

De 44 inschrijvingen waren verdeeld over 3 categorieën: innovatie, comfort en smart buildings. 

“Eigenlijk zijn alle ingediende projecten in smart, comfortabel en innovatief, ongeacht de categorie”, 

vertelt jurylid Chris van der Lande, bestuurslid van de NVKL. “Dat maakt het beoordelen lastig. Het 
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leuke is dat Rudy, Uko en ik er wel vanuit onze eigen invalshoek naar kijken. Dat leverde leuke 

discussies op.” Edwin knikt. “We hebben gekozen voor een externe en onafhankelijke jury. Het is ook 

een misvatting dat ze simpelweg de Daikin-producten tellen. Een energievraagstuk van een gebouw 

gaat véél verder dan dat! Denk bijvoorbeeld aan isoleren en zonnepanelen. Die leveren wij niet, maar 

dragen wel bij aan de totaaloplossing. Het doet me goed om de verschillen in de nominaties te zien. 

Geen enkel project is hetzelfde en toch zijn ze allemaal heel goed.” 

Winnaar categorie Smart buildings: WKZ Totaalinstallateur met Elevatorhuis Rotterdam 

Genomineerden: Van Kempen Koudetechniek, Wooning Airconditioning, de Klimaatbeheerser, 

Emondt Koeltechniek & van Panhuis Installatietechniek 

Rudy: “Dit jaar sprongen er een aantal projecten voor mij echt uit. Met name de projecten die in een 

monumentaal pand zijn gedaan, zoals het Elevatorhuis. Een oud pand energiezuiniger maken is heel 

lastig, dus ik vind het heel knap dat het gelukt is om hier label A te behalen. Het gebouw behoudt de 

monumentale status, maar voldoet ook aan eisen die we tegenwoordig aan een pand stellen. Er zit 

veel techniek in, zonder dat het zichtbaar is. De regeling via de cloud maakt het af. Knap gedaan!” 

Winnaar categorie Innovatie: Rijndorp Klimaat met Watertoren Hazerswoude Hoogvliet 

Genomineerden: Installatiebedrijf Ranzijn, de Klimaatbeheerser, Installatiebedrijf Van den Buijs, BLR-

Bimon Klimaatbeheersing 

Uko: “De vijf nominaties in deze categorie waren snel duidelijk, maar daarna waren onze meningen 

nogal verdeeld. Ook het publiek heeft kunnen stemmen – de publieksstemmen tellen voor 10 

procent mee. Rudy, Chris en ik hebben per beoordelingscriterium de punten verdeeld over de 

genomineerden. De watertoren kreeg telkens punten, maar van de een meer dan de ander. Toen we 

alles optelden kwam Rijndorp Klimaat toch als winnaar uit de bus. Ben ik achteraf ook wel blij mee. 

Het is een heel bijzonder gebouw, waarin de complexe keten van het klimaatsysteem perfect lijkt te 

functioneren.” 

Winnaar categorie Comfort: Koelvisie met Hotel Abdij de Westerburcht 

Genomineerden: Ubben Aircoservice, Bakker Klimaat, WKZ Installatietechniek, Thermofrost Projects 

Chris: “Voor de categorie comfort hebben we gekeken naar oplossingen die een hoger comfort 

bieden dan de standaard. Hotel Abdij de Westerburcht sprong er voor ons echt bovenuit. Geen 

kamer of gang is hetzelfde, het gebouw verspringt, overal zijn hoogteverschillen; en toch is Koelvisie 

erin geslaagd om iedere ruimte comfortabel te maken. Ze leverden maatwerk per ruimte en hebben 

heel goed meegedacht en iedere mogelijkheid benut. Gelijktijdig kunnen koelen en verwarmen is 
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bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde in een pand als dit. Zelfs het geluidsaspect hebben ze 

meegenomen. Qua comfort en qua aanzien een fantastisch gedaan!” 

Einde persbericht 
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OPMERKINGEN REDACTIE 

Over Daikin Nederland 

Daikin Nederland is onderdeel van Daikin Europe N.V., een belangrijke Europese fabrikant en 

leverancier van airconditioners, warmtepompen en koel-/vriessystemen met ongeveer 5.500 

werknemers over heel Europa en 10 grote productie-units in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, 

Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 

Met meer dan 95 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van klimaatsystemen, is Daikin 

wereldwijd toonaangevend op het gebied van warmtepompen en zet zij zich als bevlogen 

marktleider in voor een steeds beter binnen- én buitenklimaat.  Naast airconditioningsystemen, 

richten wij ons ook op de marktsegmenten voor verwarmingssystemen, koudwatermachines/ 

warmtepompen en koel-/vriessystemen. Hiermee leveren we passende, slimme en duurzame 

klimaat(totaal)oplossingen voor de commerciële, industriële en residentiële markt.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VERDERE INFORMATIE EN FOTOMATERIAAL 

Contactpersonen 

Jonas Bosman (Product Manager): +31 88 324 54 75 

marketing@daikin.nl 

Fotomateriaal 

- RZAG-NV1_NY1_06_Installation picture 

- RZA-D_01_installation picture 

- RZAG-NV1_NY1_R 

- RZAG-NV1_NY1_RZA_Balcony1_Installation picture 

- RZAG-NV1_NY1_RZA_Balcony2_Installation picture 

- RZAG-NV1_NY1_RZA-D_Carry handle product picture 

- RZAG-NV1_NY1_RZA-D_Easy to handle product product picture 

- RZAG-NV1_NY1_Size comparison_Illustration 
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