
Bedrijfsnaam: 

Contactpersoon: 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

INVESTERING

Mobiel: Waterson | Opticlear Diamond

Mobiel: Verhoeve Milieu & Water

WaterQ Defender

Priva Vialux E-line

Priva Vialux M-line

WaterIQ Opticlear Diamond

Hortimax Cleanlite

Agrozone Hortizone

Jaarkosten zuivering & 

onderhoud

Mobiel: Waterson | Opticlear Diamond

Mobiel: Verhoeve Milieu & Water

WaterQ Defender

Priva Vialux E-line

Priva Vialux M-line

WaterIQ Opticlear Diamond

Hortimax Cleanlite

Agrozone Hortizone

 

 

Aanschafprijs volgens opgave van de leverancier. 

Houd er rekening mee dat naast de aanschaf van de installatie 

er (mogelijk veel hogere) kosten zullen zijn voor het 

installatiewerk en leidingwerk, aanleg van een buffer; mogelijk 

software voor de besturing.

Voor mobiele zuivering zijn er specifieke eisen voor buffering 

en toegankelijkheid van de aansluitpunten. Overleg dit met de 

aanbieder. 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Operationele kosten zijn indicatief en volgens opgave van de 

leverancier. Vraag de leverancier om verdere onderbouwing 

bv. verbruik van producten, noodzakelijk onderhoud en kosten 

van vervangende onderdelen. De onderhoudskosten zijn niet 

van elke installatie bij ons bekend. 

De kosten zoals ze hier zijn gepresenteerd zijn excl. afschrijving 

van de installatie en betreffen alleen kosten die samenhangen 

met het te zuiveren volume en evt. periodiek onderhoud van 

de installatie. 

prijzen op aanvraag na inventarisatie van situatie en 

behoeften

van €  tot € 

€  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

€  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

€  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

€  + jaarlijkse onderhoudsbeurt à € 

€  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

€  + jaarlijkse onderhoudsbeurt à € 

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: 

Contactpersoon: 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Zuiveringstechnieken
1. Mobiele zuivering

Waterson | Opticlear Diamond
Vereiste voorfiltratie

Afmetingen l*b*h [cm]

Afmetingen l*b*h [cm]

Capaciteit

Capaciteit

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Minimum volume per zuiveringsactie

Startkosten per zuiveringsactie

Kosten zuivering per jaar

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

  

  

500 µm||Voorfiltratie in installatie opgenomen.

Mobile Twinpack spui : 4 x 1,8 x 1,5 meter||Gewicht: 1.500 kg

Mobile M1 spui: 7 x 2,5 x 4 meter||Gewicht: 14.000 kg

Mobile Twinpack spui : 1 m3/uur

Mobile M1 spui: 10 m3 per uur

prijzen op aanvraag na inventarisatie van situatie en 

behoeften

.......  uur (Mobile Twinpack resp. Mobile M1)

||||||Imidacloprid: in test 100% verwijdering. ||Ondernemer 

dient zorg te dragen voor 5-polige 

krachtstroomaansluiting||Prijs per m3 is goedkoper bij 

grotere volumes, langere abonnementen (i.p.v. incidentele 

zuivering) en grotere buffer. Aangepast tarief mogelijk bij zeer 

grote volumes. ||Ook inzetbaar voor ontsmetting en 

natriumverwijdering (hogere capaciteit); zie Opticlear 

Diamond.||

Joyce Sonneveld

info@waterson.nl

06 1293 3392

www.Waterson.nl

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: 

Contactpersoon: 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Verhoeve Milieu & Water
Zuiveringscapaciteit

Afmetingen l*b*h [cm]

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Minimum volume per zuiveringsactie

Startkosten per zuiveringsactie

Zuiveringskosten excl. startkosten

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

 

  

5 m3/uur

700*300*300||zeecontainer

nihil

100 m3

€ 

€ 

 

||||||Imidacloprid: in test >99% verwijdering. ||elektra-

aansluiting 3*32 Ampère; opgenomen vermogen 12,5 

kW||PLC-gestuurd, monitoring op afstand. Zuivering op 

aanvraag klant (standaard) of op automatisch signaal van volle 

buffer (meerprijs, abonnement). Vraag bij (zeer) grote 

volumes om aangepast voorstel. ||Gezuiverd water: 1 m3 

buffer in unit aanwezig; extra buffer optioneel leverbaar||

Art Lobs

a.lobs@verhoevemw.com

06 5110 7067 

www.verhoevemw.com

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: 

Contactpersoon: 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

2. Vaste zuiveringsinstallaties
WaterQ Defender

Type installatie

Zuiveringscapaciteit

Vereiste voorfiltratie

Afmetingen l*b*h [cm]

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud 

excl. afschrijving installatie

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

  

  

 Defender 

 m3/uur

5 µm||Passend kaarsfilter kost ..€ ; verlengt levensduur 

van UV-lampen en verhoogt bedrijfszekerheid

225 * 100 * 200||De Defender 3.75 en 4.5 zijn 140 cm diep

€ ... 

€ ...  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

.....  

||Jaarlijks onderhoud van de installatie volgens de 

gebruiksvoorschriften en uitgevoerd door een WaterQ 

erkende installateur||Gecontroleerde H2O2-dosering; 

installatie schakelt automatisch uit als niet wordt 

gedoseerd.||Imidacloprid: in test 100% verwijdering. 

||Internetaansluiting voor monitoring van het functioneren, 

kost € ...  Alarm en logging systemen met touchscreen 

bediening voor procesbewaking, ook te koppelen aan 

alarminstallatie van gebruiker. ||Zelfreinigend door 

automatische wissers op UV-lampen; geen zuurdosering nodig. 

||Ook geschikt voor drainwaterbehandeling.||Instellingen, 

hoeveelheid behandeld water, storingsmeldingen, 

alarmhistorie zijn inzichtelijk op de installatie. 

Bram van Gelder

bram@waterq.com

06 4901 8540

www.waterQ.com

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: . 

Contactpersoon: . 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Priva Vialux E-line
Type installatie

Zuiveringscapaciteit

Vereiste voorfiltratie

Afmetingen l*b*h [cm]

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud 

excl. afschrijving installatie

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

. 

 . 

.

.

....

Vialux 
...E- m3/uur

50 µm||

226*145*152||

€ ...... 

€ .  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

. 

||De installatie moet geïnstalleerd zijn door een officiële 

(getrainde) Priva dealer.||Voor een juiste werking van de 

installatie dient waterstofperoxide 35% te worden 

gebruikt.||Imidacloprid: in test 100% verwijdering. || 

Specifiek zuiveringssysteem. Onderhoud UV-lampen en sensor 

op basis van branduren en onderhoud installatie volgens de 

standaard gebruiksvoorschriften van de installatie. ||Voor de 

borging van de juiste werking van de installatie wordt zuur 

gedoseerd voor het reinigen van de lampen. De 

automatisering bepaalt automatisch de benodigde 

zuurdosering. ||||Aansturing volledig geintegreerd in Priva 

Connext Water Management. 

Peter Könemann

peter.konemann@priva.nl

06 2293 3128

www.priva.nl

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: ... 

Contactpersoon: .... 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Priva Vialux M-line
Type installatie

Zuiveringscapaciteit

Afmetingen l*b*h [cm]

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud 

excl. afschrijving installatie

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

 

 

.....
...

...

Vialux ...M

... . m3/uur

280*145*152||

€ ... 0

€ ....  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

...  

||De installatie moet geïnstalleerd zijn door een officiële 

(getrainde) Priva dealer.||Voor een juiste werking van de 

installatie dient waterstofperoxide 35% te worden 

gebruikt.||Imidacloprid: in test 100% verwijdering. 

||Uitbreiding op ontsmettingsinstallatie. Onderhoud UV-

lampen en sensor op basis van branduren en onderhoud 

installatie volgens de standaard gebruiksvoorschriften van de 

installatie.||Voor de borging van de juiste werking van de 

installatie wordt zuur gedoseerd voor het reinigen van de 

lampen. De automatisering bepaalt automatisch de benodigde 

zuurdosering. ||Installatie geschikt voor zowel ontsmetting als 

zuivering. Uitbreiding van bestaande ontsmettingsinstallaties 

mogelijk. ||Aansturing volledig geintegreerd in Priva Connext 

Water Management. 

Peter Könemann

peter.konemann@priva.nl

06 2293 3128

www.priva.nl

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: ... 

Contactpersoon: ... 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

WaterIQ Opticlear Diamond
Type installatie

Zuiveringscapaciteit

Vereiste voorfiltratie

Afmetingen l*b*h [cm]

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud 

excl. afschrijving installatie

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

 

 

...

...

...

...E

....  m3/uur

500 µm||Zeefbocht of zandfilter is voldoende.

||Afhankelijk van model; footprint van 1,6 m2 tot 15 m2, 2,4 

tot 3,2 meter hoog.

€ .... 

€ ...  + jaarlijkse onderhoudsbeurt à € ... 

...  

Maandelijks:  luchtfilters en sensoren schoonmaken, flow 

oxidatie-unit controleren||Jaarlijkse reiniging en reactivatie 

keramisch dragermateriaal in reactorvat; 

luchtfilteronderhoud, controle pomp en sensoren. Inspectie 

keramisch filterbed||Voorraadbewaking van H2O2 en 

katalysatorvloeistof door ondernemer||Imidacloprid: in test 

100% verwijdering. || H- en M-systemen zijn standaard 

inzetbaar voor ontsmetten en zuiveren, E-serie is tegen 

meerprijs inzetbaar te maken voor ontsmetting. || Selectieve 

drainwaterbehandeling Opticlear Diamond levert bijdrage aan 

weerbaar telen door behoud voedingsstoffen rhizo-bacteriën 

en verhogen zuurstofbeschikbaarheid.||Selectieve ontzouting 

van eenwaardige zouten en volledige ontzouting mogelijk.||

Jeroen Krosse

jeroen.krosse@wateriq.nl

06 2900 2496

www.wateriq.nl

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: .... 

Contactpersoon: ...... 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Hortimax Cleanlite
Type installatie

Zuiveringscapaciteit

Afmetingen l*b*h [cm]

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud 

excl. afschrijving installatie

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

 

 

....

....

....

CleanLite ..E  

...  m3/uur

180 x 80 x 175 cm||

€ ..... 

€ ....  + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

....  

aanvullen H2O2 en salpeterzuur (aanschaf vaatjes/containers), 

vervanging UV-lampen (na 12.000 branduren), onderhoud 

installatie volgens de 

gebruiksvoorschriften||jaarlijks||||Imidacloprid: in test 100% 

verwijdering. ||Voor een juiste werking van de installatie dient 

waterstofperoxide 35% te worden gebruikt.||CleanLite heeft 

automatische zuurreiniging t.b.v. schoonhouden kwartsbuizen. 

Voor het automatisch zuurreinigen kan salpeterzuur 38% 

worden gebruikt||||

René v.d. Stam

rvdstam@hortimax.com

06 5164 9038;

015 3620300

www.hortimax.nl

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017



Bedrijfsnaam: .... 

Contactpersoon: ..... 

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Agrozone Hortizone
Type installatie

Zuiveringscapaciteit

Afmetingen l*b*h [cm]

Investeringskosten zuiveringsinstallatie

Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud 

excl. afschrijving installatie

aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

 

 

....

....

....

H ....Z-

 .... m3/uur

80*160*215 cm (HZ/Eco-0,7); 

100*180*215 cm (HZ/Eco-1,2)||

€ .... 

€ ...  + jaarlijkse onderhoudsbeurt à € ... 

....  

Onderhoud: Controle en ijken meetsensor; controle en 

schoonmaken kastfilters (koeling schakelkast)||Jaarlijks 

onderhoud door leverancier: vervangen en ijken van 

meetsensoren; controle en ijken van de ruimtedetectie; 

vervangen van de nodige filters; controle & onderhoud aan de 

ozongenerator; controle & onderhoud alle appendages||Ozon 

functioneert optimaal bij een pH tussen de 4 en 5;  conform 

Standaard Water 2.0||Imidacloprid: in test 100% verwijdering. 

||De Plus variant is automatisch geschikt voor ontsmetten en 

zuiveren. Tegen minderprijs is ook een ‘alleen zuiveren’ 

variant te verkrijgen.||Stroom en perslucht nodig. ||De 

ozondosering wordt automatisch bepaald en bijgestuurd aan 

de hand van de waterkwaliteit, waardoor continu hoog 

zuiveringsrendement gegarandeerd wordt.||Functioneert ook 

bij lage transmissiewaarden. 

Bas Buiting

bbu@agrozone.nl

06 8356 6937

www.agrozone.nl

Glastuinbouw Waterdag

Parkhotel, Horst

Meer informatie: 

waterdag@delphy.nl 18 mei 2017


