Ga verstandig met je
drain en spoelwater
om en bespaar op je
kosten.

Verhoeve Milieu & Water heeft sinds kort de
ideale mobiele zuiveringsoplossing voor uw
restwater. Voortaan kunt u met onze mobiele
oplossing gemakkelijk uw opgevangen restwater
laten zuiveren.

Slim en snel
water behandelen
begint bij

A P!
Door met ons contact op te nemen kunnen we u volledig
ontzorgen. U kunt onze service inhuren, naar kunt er ook
voor kiezen om een samenwerking met ons aan te gaan voor
een langere periode.
Door voor onze service te kiezen
hoeft u zelf geen grote investering
te doen en bent u ook niet
genoodzaakt om onderhoud te doen
aan een eigen zuiveringsinstallatie.

Verhoeve Milieu & Water
Aventurijn 600 3316 LB
Dordrecht (Hoofdkantoor)
Postbus 3073 3301 DB Dordrecht
T +31(0)78 652 00 70

Als u kiest voor een langere
samenwerking met Verhoeve, zijn we
middels een door ons geplaatste
watermeter op de inlaat van de
drainsilo, op afstand uit te lezen. De
gegevens worden vervolgens in een
datasysteem
opgeslagen
en
geanalyseerd.

E info@verhoevemw.com

Verhoeve Groep Belgium bvba
Noorderlaan 133 BUS 33
B-2030 Antwerpen
T +32(0) 354 00 310
E info@verhoevemw.com

Zodra
de
drainsilo
vol
raakt,
registreren we dat en komen met onze
mobiele installatie om het restwater te
zuiveren. Het gezuiverde water kunnen
we vervolgens lozen of bij voldoende
kwaliteit voor hergebruik in de
schoonwatersilo pompen.

www.verhoevemw.com/AOP5

• Mobiele zuivering is BZG
gecertificeerd;
• Capaciteit 5 m3/uur
• Bediening en controle op
afstand Vaste kosten voor
mobilisatie en demobilisatie
Abonnementsvorm mogelijk
Afrekening per gezuiverde m3
Wij houden uw watervoorraad
bij (optioneel)
• Combinatie mogelijk met
verwijdering nutriënten en/of
natrium
• Tevens inzetbaar als ontsmetter
Slimme combinatie van
filtratie/ozon/ peroxide en UV
Wilt u meer informatie over onze
slimme en groene restwater zuivering
oplossing, kijk wat wij voor u kunnen
betekenen op:

www.verhoevemw.com/AOP5

