
Solamagic heaters zijn TÜV gekeurd. 

Solamagic heeft er voor gekozen hun terrasstralers te laten keuren door de TÜV.
Deze strenge keuring geeft u als consument de zekerheid van een absoluut kwaliteitsproduct 
dat uitvoerig is getest en TÜV veilig is bevonden !
Hieronder een beschrijving van de TÜV.

Geschiedenis 

Ten einde van de industrialisering vormden ondernemingen waarin stoommachines waren 
opgesteld een regionale inspectiedienst in de vorm van stichtingen. Deze inspectiedienst had 
tot doel het voorkomen van gevaarlijke situaties in ondernemingen. De werkzaamheden op 
het gebied van preventie waren zo succesvol dat ondernemingen die zich vrijwillig aansloten 
van een verplichte inspectie van overheidswege gevrijwaard bleven. De toename van het 
aantal stoommachines enerzijds, en ongelukken met machines anderzijds, zorgde voor een 
flinke toename van inspecties.

De op deze wijze ontstane, regionaal ingedeelde, „Dampfkessel-Überwachungs-und Revisions-
Vereine“ (DÜV), opgericht in het jaar 1869, kan worden beschouwd als een voorbeeld van 
succesvolle geprivatiseerde, voorheen wettelijke, keuringen. Het succes op het gebied van het 
voorkomen van ongelukken met stoominstallaties, zorgde ervoor dat de inspectiediensten 
opdrachten verkregen voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen op andere technische 
gebieden, zoals onder andere periodieke keuringen van voertuigen en rijexamens. Op deze 
wijze ontstond uit de DÜV de Technische Überwachungs-Verein TÜV. 

Alle op deze gemeenschappelijke leest geschoeide ondernemingen gebruiken de naam “TÜV” 
en een regionale toevoeging (bijvoorbeeld TÜV Süd, TÜV Rheinland, TÜV Nord, TÜV Saarland, 
TÜV Thüringen, TÜV Österreich) in de naam. Deze TÜV ondernemingen stonden en staan op 
verschillende gebieden met elkaar en met andere ondernemingen in concurrentie. In de 
geschiedenis van de Technischen Überwachungs-Vereine zijn er talrijke succesvolle fusies 
geweest. 
Tegenwoordig zijn in Duitsland de TÜV dochterondernemingen overwegend in drie grote 
holdings georganiseerd: TÜV Süd, TÜV Rheinland en TÜV NORD. Daarnaast bestaan de 
concernonafhankelijke TÜV Saarland en TÜV Thüringen.. Alle ondernemingen die de naam TÜV 
voeren behoren voor tenminste 25,1 % tot de Technischen Überwachungs-Verein e.V.



Organisatie 

De naam TÜV staat voor Technische Überwachungs-Verein. De leden van deze 
privaatrechterlijke organisatie hebben overwegend een wetenschappelijke achtergrond die 
keuringsplichtige installaties en inrichtingen inspecteren. Vanaf zijn oorsprong zijn de leden 
zelfstandige organisaties die hun wetenschap aanwenden om wettelijk verplichte inspecties op 
een efficiënte en effectieve wijze uit te voeren. 
De vroegere regionale afbakening in Duitsland is als gevolg van deregulering en liberalisering 
naar een toename van arbeidsgebieden verschoven. De ondernemingen reageren op deze 
gebieden zoals iedere andere onderneming die actief is op vrije marktwerking. De 
dochterondernemingen van TÜV zijn wereldwijd actief op onder andere productcertificering en 
certificering van kwaliteitssystemen. 
In de afgelopen jaren nemen activiteiten van de buitenlandse dochterondernemingen van de 
TÜV sterk toe. Daarnaast neemt het aantal deelnemingen wereldwijd sterk toe.
 
Merknaam "TÜV" 
 
De merknamen „TÜV“ en “VdTÜV” hebben in de wereld een grote mate van bekendheid. Ze 
zijn dan ook een waardevol handelsmerk geworden.

Generiek heeft de “TÜV” in Duitsland zijn naam vooral aan de APK te danken. De naam “TÜV” 
heeft zich tot een synoniem voor een technische keuring ontwikkeld (men gaat met de auto 
voor de APK naar “TÜV”, ook als de keuring bij een andere organisatie wordt uitgevoerd.

Omdat de “TÜV” in Duits sprekende landen in Europa een hoog aanzien met betrekking tot 
neutraliteit en deskundigheid genieten, en tevens een grote mate van bekendheid heeft, wordt 
het belang van de merknaam op vele zakelijke gebieden ingezet. “TÜV Geprüft” is 
ontegenzeggelijk een kwaliteitszegel voor technische keuringen uitgevoerd door een TÜV 
onderneming. Officieel mag de aanduiding “TÜV Geprüft” echter uitsluitend door de TÜV 
stichting of één van de dochterondernemingen worden gebruikt. Gebruik van deze aanduiding 
door derden moet dan ook als misleidend worden bestempeld.
 
TÜV NORD 
 
De TÜV NORD groep heeft in de afgelopen 15 jaren de nodige groei doorgemaakt.
In 1992 vormden de samenvoeging van TÜV Norddeutschland - Hamburg en TÜV Nord – 
Rostock tot TUV NORD. In datzelfde jaar fuseerden TÜV Hannover en TÜV Sachsen-Anhalt tot 
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt.

In 1997 fuseerden TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt en TÜV Nord tot TÜV NORD Groep.
In het jaar 2004 fuseerde de TÜV NORD Groep met RWTÜV en de dochteronderneming TÜViT 
tot de TÜV NORD Groep in zijn huidige vorm. 

De TUV NORD Groep is een technische keuringsinstantie welke actief is op de gebieden 
Opleiding, Energie en Systeemtechniek, International, Wegverkeer, Systemen en Certificering. 
Met in totaal 70 vestigingen wereldwijd zijn in totaal circa 6.600 medewerkers actief.

Bron Tüv Nord
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