


Wie is Waterson? 

Waterson maakt het mogelijk om aan de zuiveringsverplichting te voldoen zonder investering in installaties. Wij 

lossen het mobiel voor u op! We hebben zuiveringsinstallaties met capaciteit van 1-10m3 per uur. Naast onze 

zuiveringsinstallaties hebben we Sontanks; tanks die inzetbaar zijn als extra buffercapaciteit. In deze korte 

presentatie laten we u kennis maken met de diensten van

Waterson: de eerste operationele BZG gecertificeerde Mobile Solution!



https://youtu.be/6SMyH9W1UK4

https://youtu.be/6SMyH9W1UK4


1. Membership

2. 0 emissie :uw calamiteit ondervangen d.m.v. Easy Solution

We bieden 2 diensten om aan om aan uw verplichting te kunnen 

voldoen:



Abonnementsvorm met de volgende voordelen: 

 Geen zorgen rondom uw afvalwater stromen, door de volledige dienstverlening regelt Waterson alles

 Garantie van tijdig zuiveren

 Geen overloop van silo`s

 Lage vaste prijs per m3 voor looptijd Membership

 Geen transport en plaatsingskosten (doordat we kunnen plannen)

 Geen administratieve rompslomp, Waterson houd dit bij: 

 GPS op onze installaties zodat aantoonbaar is dat we daadwerkelijk bij u geweest zijn

 Onderhoudsrapportage van de installaties 

 Uitgebreide werk-bon met omschrijving behandeling, lozingswijze en aantal m3

 Installaties uitgerust met gecertificeerde liter teller

 Niet noodzakelijk te investeren in extra buffer capaciteit omdat huur ook mogelijk is

Membership



Voordelen

 Geen investering

 Lage kosten per jaar

 Flexibel inzetbaar Sontank of zuiveringsinstallatie

 Garantie dat we binnen 24 uur een oplossing bieden voor uw calamiteit

 Geen zorgen voor een noodsituatie rondom uw water, altijd een passende oplossing

 Keuze voor tijdelijke opslag, waterbehandeling of een combinatie van beide

 In het 0-lozingsprotocol heeft u het thema calamiteit ondervangen

Simpele en laagdrempelige oplossing om aan het lozingenbesluit te voldoen!

Calamiteiten oplossing: Easy Solution



Wat past bij mij als ondernemer?



Specificaties van onze installaties

Zuiveringsinstallaties

Sontanks

TYPE CAPACITEIT AFMETING (LXBXH) GEWICHT ELECTRICITEIT

MOBILE M1 - SPUI 10 M3 P/U 7X2,5X4 MTR 14000 KG. 380 VOLT. +/- 6KWH P/U

MOBILE TWINPACK -SPUI 1 M3 P/U 4x1,80x2,50 MTR 1500   KG. 220 VOLT. +/- 1KWH P/U

MOBILE M1 - OS 25 M3 P/U 7X2,5X4 MTR 14000 KG. 380 VOLT. +/- 6KWH P/U

MOBILE TWINPACK - OS 3 M3 P/U 4X1,80X2,50 MTR 1500   KG. 220 VOLT. +/- 1KWH P/U

TYPE CAPACITEIT AFMETING

ST40 40   M3 7 X 7 X 1,1 MTR.

ST100 100 M3 10 x 10 x 1,1 MTR.

ST204 204 M3 14 x 14 x 1,1 MTR.





Wat kan Waterson nog meer voor u betekenen?

• Ontsmetting van bacteriën, schimmels en virussen van sloot water voor extra gietwater voor meer dan 99%

• Ontsmetting van bacteriën, schimmels en virussen in drainwater voor meer dan 99%

• Admire en Vertimec blijven gebruiken? Maak gebruik van onze Easy Solution of membership

• Verhuur van zuiveringsinstallatie of extra buffer capaciteit



Wat kost het? 

Door de verschillende types dienstverlening en omdat elke situatie op elk bedrijf anders is, hebben we te maken met een stuk 

maatwerk. Zaken die bijvoorbeeld van invloed zijn op de prijs zijn: 

 Hoeveelheid lozingswater (hoe meer, hoe goedkoper de prijs per m3)

 Volume van de buffer 

 Type dienstverlening

Graag weten waar u aan toe bent? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek om de situatie in kaart te brengen en wij 

maken een passende offerte voor u!


