
Mous Waterbeheer en Eekels Pompen
zijn bekende namen in de waterwereld.
Als pompspecialisten van het eerste uur
kunnen beide ondernemingen bogen op
een schat aan ervaring in het water -
management. Eekels levert pompoplos-
singen in alle soorten en maten in diverse
sectoren, zoals de overheid, de aanneme-
rij, de industrie en offshore. Mous Water-
beheer ontwikkelt, levert en onderhoudt
oplossingen voor integraal proces -
management en is een vertrouwd gezicht
in de noordelijke regio. Het is dus niet zo
verwonderlijk dat beide ondernemingen
samenwerken op het snijvlak van hun
expertise: tijdelijke pompoplossingen.

Meer efficiency
“Mous Waterbeheer bedient al sinds jaar
en dag een groot netwerk in Noord-
Nederland,” vertelt accountmanager
Dick Barelds. “Bij een storing of calami-
teit kunnen we met de tijdelijke pomp -
installaties snel reageren en korte lever-
tijden van materialen waarborgen.
Bovendien zijn lage transportkosten een
bijkomend voordeel. Het scheelt immers
of een serviceteam vanuit Barendrecht of
Balk vertrekt.” Partner Eekels voert een
uitgebreide verhuurservice waarmee
voor vrijwel elk pompprobleem een
oplossing kan worden geboden. “Als
merkonafhankelijke pompspecialist zijn

we thuis in elke denkbare pomp -
toepassing,” vertelt Sander Magnin, sales
director bij Eekels. “Wij leveren turn-key
projecten, desgewenst inclusief stroom-
aggregaten en toebehoren zoals leiding-
werk en besturingen.” De samenwerking
zorgt voor meer efficiency in de dienst-
verlening in de noordelijke regio.
“Dit biedt grote voordelen, zowel voor de
klanten van Eekels in de regio als voor de
eigen klantenkring van Mous,” vult
Dick Barelds aan. “We laten graag zien
hoe onze samenwerking kan ontzorgen.”

Groot verhuurarsenaal
Mous Rental beschikt over een groot
 verhuurarsenaal dat het mogelijk maakt
zeer snel en efficiënt te reageren op
 uitval of calamiteiten en eventuele
gevolgschade te minimaliseren.
Barelds: “Van een bouwklokpomp of vuil-
waterdieselpomp tot een groot volume
 tijdelijke pompinstallatie, we kunnen
het leveren. Maar ook verhuur zonder
pomp is mogelijk. Ons aanbod in toe -
behoren is al even uitgebreid en reikt
van besturingscontainers tot leiding -
bruggen en van verdeelkasten tot  -
slangen. De klanten zijn dus verzekerd
van de best mogelijke service ‘om
de hoek’.” Naast de reguliere verhuur -
activiteiten in sectoren als de aannemerij
en watersector omvat het assortiment
pompen van Eekels en Mous Rental ook
een breed scala aan pompen die geschikt
zijn voor offshore pompwerkzaamheden.

Mous Rental is een activiteit van Mous Waterbeheer B.V.
in samenwerking met Eekels | partner in pumps.

www.mouswaterbeheer.nl www.eekels.eu

De waterbeheerder van vandaag balanceert op het slappe koord van geslonken
budgetten enerzijds en de zorg voor continuïteit van installaties anderzijds.
Hoewel periodiek pomponderhoud de kans op uitval minimaliseert, is een
 storing of calamiteit nooit volledig uit te sluiten. Een tijdelijke pompoplossing
is dan welkom. Sinds kort verzorgt Mous Rental, de nieuwe businessunit van
Mous Waterbeheer, de pompverhuuractiviteiten van Eekels Pompen in Noord-
Oost Nederland. Snel, vakkundig en betrouwbaar.
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Pompspecialisten bundelen krachten in verhuur

Meer efficiency in tijdelijke
pompoplossingen

‘We laten graag zien hoe onze
samenwerking kan ontzorgen’

133099-2 Mous Rental advertorial_190 x 272 mm  19-07-13  10:01  Pagina 1


