
Xylem, the next level  
in rental



Meer dan verhuren
Bent u op zoek naar een efficiënte 
pomp- of behandelingsoplossing? Zoekt 
u een oplossing voor een noodgeval, of 
wilt u uw apparatuur upgraden? Met de 
uitgebreide huuroplossingen van Xylem 
kunt u zelfs de grootste uitdagingen 
op het gebied van water aan. Bij Xylem 
doen we meer dan alleen het verhuren 
van pompen en behandelingssystemen.  
 

Wij bieden ook expertise van wereld-
klasse om kosteneffectieve, betrouwbare 
en innovatieve totaaloplossingen te 
leveren voor de meest uitdagende 
toepassingen – op maat gemaakt voor 
de specifieke behoeften van uw bedrijf. 
Dat is wat we noemen next-level rental.

‘WIJ BIEDEN TOTAALOPLOSSINGEN 

VOOR U.’
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Xylem Rental Solutions is niet zomaar een ver-
huurbedrijf: onze ingenieurs ontwerpen, plannen 
en installeren op maat gemaakte systemen en 
projecten voor elk budget en elke toepassing. 

Van pompen, pijpleidingen en controletechno-
logie tot verzending, installatie en bewaking – 
wij bieden totaaloplossingen uit één hand.

Consultancy 
Of u nu nieuwe pompsystemen plant of uw in-
stallatie optimaliseert, wij adviseren u ter plaatse 
en ondersteunen u bij elke stap in de uitvoering 
van industriële of gemeentelijke projecten. Dat 
omvat haalbaarheids- en milieustudies, evenals 
ontwerp en specificaties in overeenstemming 
met de wettelijke vereisten.

Techniek en plug & play-ontwerp
U kunt vertrouwen op de expertise van onze 
experts in watertechnologie voor het ontwerp 
en de aanpassing van de afzonderlijke 
componenten. Onze technische diensten 
omvatten professioneel ontwerp en advies 
– zelfs voor de planning van complexe 
tijdelijke projecten. Vooraf geassembleerde 
containersystemen maken onmiddellijke 
plug & play mogelijk en vereenvoudigen de 
inbedrijfstelling en installatie op de locatie 
van de klant. Zo houdt u de administratieve 
rompslomp beperkt en minimaliseert u 
eventuele risico's.

Intelligente oplossingen,  
uitgebreide service

4



Bewaking op afstand en 24/7 
ondersteuning
Defecte hardware kan verstrekkende gevolgen 
hebben: dure reparaties, downtime en mogelij-
ke boetes. Wij bewaken en regelen uw systeem 
op afstand 24/7 en kunnen zo eventuele storin-
gen snel verhelpen.

Werking en onderhoud
Wij controleren alle componenten op maximale 
betrouwbaarheid en duurzaamheid voor leve-
ring en na een retourzending. Ons uitgebreide 
regionale servicenetwerk garandeert snelle en 
kosteloze hulp wanneer service nodig is -  
bijvoorbeeld in geval van lekkages.

Installatie en veiligheid
Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit. Onze 
projectmanagers, installatie-ingenieurs en 
trainingsexperts zorgen vanaf het begin voor 
een stabiele en betrouwbare werkomgeving 
door alleen CE-gecertificeerde componenten te 
gebruiken. Snel, professioneel en altijd in over-
eenstemming met de wettelijke richtlijnen voor 
milieu, bouw en emissiecontrole.
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‘EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK.’
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Oplossingen  
op maat
Een zorgvuldige voorbereiding maakt het verschil: de professionele 
assemblage vooraf van uw gehuurde systeem door onze experts be-
spaart u zowel tijd als geld. Systemen en componenten van Xylem Rental 
Solutions worden altijd op maat gemaakt om aan uw individuele eisen te 
voldoen. Dat zorgt voor een grotere operationele veiligheid en garandeert 
dat de technologie altijd onder optimale omstandigheden werkt.
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Een duidelijk voordeel
Weet u niet zeker of huren voor u een 
haalbare optie is? Hier zijn een paar 
voorbeelden van hoe uw bedrijf kan 
profiteren van Xylem Rental Solutions.  
Als u vragen heeft, aarzel niet om  
 

rechtstreeks contact met ons op te 
nemen. Onze experts helpen u graag 
verder en samen vinden we de beste 
oplossing voor uw toepassing.
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Totale ondersteuning
Wij bewaken en beheren uw systeem bij elke 
stap. Van de coördinatie van afzonderlijke com-
ponenten tot het transport, de installatie en de 
bediening - ons team van experts staat u altijd 
met raad en daad bij.

Alles volgens het boekje
Met onze huuroplossingen voldoet u aan de 
wettelijke richtlijnen voor milieu, bouw en emis-
siecontrole, zonder dat u vastzit aan een dure 
investering.

Snelle reactie
Met onze huursystemen en huurpompen blijft u 
ook in noodgevallen slagvaardig. Ondertussen 
kunt u zich concentreren op de planning van uw 
nieuwe projecten of installaties.

Alles uit één hand
Met ons uitgebreide assortiment huurpompen 
en -systemen en onze expertise kunnen we elke 
uitdaging aan, hoe groot ook.

‘WIJ VERHUREN NIET ALLEEN POMPEN, 

WIJ LOSSEN PROBLEMEN OP.’
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Altijd de beste keuze
Als wereldleider in efficiënte en duur-
zame watertechnologie beschikken 
wij over een ongeëvenaard portfolio 
van succesvolle merken zoals Flygt, 
Godwin, Lowara en Wedeco. De hoge 
standaard van onze producten en 
diensten zorgt voor de economische 
efficiëntie van uw systemen. Dankzij 
onze aanvullende expertise en toe-

gang tot state-of-the-art technologie 
over de hele wereld leveren wij geïnte-
greerde en zeer efficiënte oplossingen 
met een intuïtieve interface. Met de 
configuratiemogelijkheid in onze 
verhuur- en servicecentra bieden wij 
altijd uiterst rendabele oplossingen 
die u veel tijd en geld besparen.

10



Made by 
Xylem
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Zelfaanzuigende pompen 
Onze zelfaanzuigende pompen maken 
aanzuiging tot een maximale aanzuig-
hoogte van 8,5 meter mogelijk.

Complete pompsystemen
Onze dompel- en bronpompen voor 
afvalwater zijn ontworpen voor het be-
trouwbaar en efficiënt verpompen van 
schoon water tot zeer abrasieve media.

Ozonoxidatiesystemen
Deze kant-en-klare oplossingen 
worden in containers of op een stalen 
frame geïnstalleerd en voldoen aan 
de eisen van een compleet ozonoxi-
datiesysteem.

Ons ruime en steeds groeiende portfolio van verschillende pompen, systemen 
en accessoires garandeert een hoge beschikbaarheid en snelle reactietijden. 
Dat betekent dat wij pieken in de vraag op korte termijn kunnen opvangen. Van 
drainageklussen op bouwterreinen tot toepassingen die kant-en-klare oplos-
singen vereisen, wij hebben de complete huuroplossing voor u – inclusief alle 
tools om te meten, te analyseren en te bewaken op afstand.

Europa’s grootste verhuurpark
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UV-desinfectiesystemen
Onze vooraf geïnstalleerde UV-syste-
men in containers zijn veelzijdig, nemen 
zeer weinig ruimte in beslag en zorgen 
voor een betrouwbare desinfectie van 
water voor een verscheidenheid aan 
industriële en gemeentelijke toepas-
singen.

Bewakings- en controle- 
oplossingen
Wij bieden verschillende service-
niveaus, waaronder bewaking op 
afstand, inspectiediensten en tijdelijke 
gegevensverstrekking voor status-
rapporten.

Mechanische accessoires
Van terugslagkleppen tot watermeters 
en leidingen, Xylem Rental Solutions 
heeft een grote voorraad aan huurma-
teriaal en accessoires om u te helpen 
uw projecten betrouwbaar en veilig 
uit te voeren.
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De experts in 
uw branche

‘WIJ ZIJN DE PARTNER DIE UW WENSEN 

KENT EN BEGRIJPT.'
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De juiste huuroplossing 
voor elke uitdaging
Van tijdelijke pompoplossingen 
voor de renovatie van waterzuiverings-
stations tot de installatie van complete 
ozonsystemen voor waterzuivering 
– als het gaat om doeltreffende en 
economische waterzuivering, kunt 
u vertrouwen op onze expertise! 

Wij doen meer dan verhuren 
alleen en lossen elke dag water- en 
afvalwaterproblemen op voor onze 
klanten in sectoren zoals landbouw en 
industrie, bouw en chemie, maar ook 
gemeentelijke watervoorziening en 
afvalwaterbehandeling.
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Nederland

Xylem Water Solutions Nederland B.V.
Pieter Zeemanweg 240
3316 GZ Dordrecht
Tel. +31 78 654 84 00
xylemwatersolutionsnl@xylem.com
www.xylem.nl

1) Het weefsel in planten dat water van de wortels naar boven vervoert. 
2) Een wereldwijd toonaangevend watertechnologiebedrijf.

Wij zijn een wereldwijd team met één gemeenschappelijk doel: innovatieve oplossingen creëren voor 
wereldwijde wateruitdagingen. Ons werk richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën die zorgen 
voor een betere manier waarop water in de toekomst gebruikt, bewaard en opnieuw gebruikt zal worden. Wij 
ondersteunen klanten in gemeentelijk water- en afvalwaterbeheer, de industrie en de woning- en utiliteitsbouw 
met producten en diensten om water en afvalwater efficiënt te transporteren, te behandelen, te analyseren, te 
bewaken en terug te brengen in het milieu. Xylem heeft zijn productportfolio ook uitgebreid met intelligente en 
slimme meettechnieken, evenals netwerktechnologieën en geavanceerde gegevensanalyse voor water-, gas- en 
elektriciteitsbedrijven. In meer dan 150 landen hebben we sterke en langdurige relaties met klanten die ons 
kennen door onze krachtige combinatie van toonaangevende merken en toepassingsexpertise, ondersteund door 
een traditie van innovatie.

Voor meer informatie over hoe Xylem u kan helpen, ga naar xylem.com.

Alle rechten voorbehouden.
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