
D
agelijks worden we  
geconfronteerd met de 
klimaatverandering en 
onze verantwoordelijk 
daarin. Daarom willen 

we lokaal ons steentje bijdragen 
met de installatie van duurzame 
wateroplossingen.  Dit doen we 
met onze kwaliteitsvolle drinkwa-
tersystemen en waterontharders 
op leidingwater.

Wij zijn er voor klein en groot: 
particulier, slager, kapper, ho-
reca, kantoor, productiebedrijf, 
gemeente, ziekenhuis,…  Elk met 
jullie eigen verhaal en jullie eigen 
oplossing op maat.

Onze toestellen worden steeds 
voorgesteld tijdens een persoonlijke 
afspraak ter plaatse. Hiervoor wor-
den eerst de huidige situatie en 
de noden in kaart gebracht.  Ook 
worden de mogelijkheden voor de 
installatie eerst grondig bespro-
ken. En daarna volgt een vrijblij-
vende offerte per mail.
Na de installatie worden onze 
klanten jaarlijks gecontacteerd 
voor onderhoud en reiniging van 
hun toestellen.  Hiervoor  
volgen wij de aanbevelingen van 
de Vlaamse Milieumaatschappij  
zodat alles volgens de strengste 
normen verloopt.

  water
krant VOOR DUURZAME 

WATEROPLOSSINGEN

Deze krant is een uitgave van 
Controlled Soft Water bvba

Industrieweg 9, 2340 Beerse
+32 (0) 14 61 61 40

www.controlledsoftwater.be
info@controlledsoftwater.be

Deze krant werd gedrukt op 
gerecycleerd offsetpapier met 

vegetale inkten.

de

Lokale KMO 
met duurzaam karakter

Onze systemen zorgen voor een besparing in uw 
drinkwaterbudget en dragen zorg voor de pla-
neet. Dat is dubbele winst, ook voor de volgende 
generatie.

Zaakvoerder aan het woord   Kris Laurijssen,  Controlled Soft Water

 Duurzame 
kwaliteit

 Persoonlijke 
service

 Advies op 
maat

€ 876

€ 1.095

€ 219

€ 438

€ 657

GEZIN  Jaarlijkse kost bij x aantal fl essen (1L) per dag BEDRIJF Jaarlijkse kost bij x aantal bidons (18,9L) per week

Dé ideale oplossing?
Drinkwatersystemen op leidingwater 
van Controlled Soft Water

De voordelen op één rij
Bespaar op uw jaarlijkse kosten dankzij 
drinkwatersystemen op leidingwater

1 bidon
€ 364

2 bidons
€ 728

6 bidons
€ 2.184

4 bidons
€ 1.456

10 bidons
€ 3.640

20 bidons
€ 7.280

minder afval geen transportkosten geen handlingkosten geen opslag nodig

€ 1.314

Drinkwatersystemen op leidingwater 

EEN DRINKWATERSYSTEEM HEB JE ZO TERUGVERDIEND
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TESTIMONIAL

Bedrijfszekerheid 
voor de lange 
termijn

Klant aan het woord   

Zaakvoerder, 
Luc Van Hooydonck, 
L&C Solutions
In 2018 kochten we een water-
straalsnijmachine aan. Met zo’n 
machine kunnen we haarscherp 
vormen uitsnijden uit een breed 
gamma aan plaatmaterialen. Een 
stevige investering die we natuur-
lijk optimaal willen laten renderen.
Aangezien we met water onder erg 
hoge druk snijden, is de  
waterkwaliteit een cruciale factor. 
Maar de hoge kalkconcentratie 
in ons lokaal leidingwater zorgde 
voor een te hoge waterhardheid. 
Een risico voor zowel de levens-
duur als de goede werking van 
onze installatie.
Controlled Soft Water loste ons 
probleem op en installeerde een 
waterontharder voor ons hele 
waternet. Onze installatie draait 
perfect en heel ons waternet is 
voortaan kalkvrij. En onze  
kranen, onze boiler en alle was- en 
keukenapparatuur zullen ook veel 
langer meegaan. 
Als kers op de taart plaatste CSW 
ook  een drinkwatersysteem op 
leidingwater. Zo besparen we ook 
nog eens bergen afval, tijd en geld!
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Kwaliteit en service, de basis van ons succes

Medewerker aan het woord   Stijn Wouters, 
professionele installatie
Ons bedrijf kiest ervoor om toestellen te installeren van topkwaliteit. Een logische 
keuze die zorgt voor duurzame en betrouwbare oplossingen. Het maakt een wereld 
van verschil als je 100% achter je producten staat. Service is bij ons geen loze belofte, 
maar een vanzelfsprekendheid, ook na de installatie. Als technieker is het dan ook 
fijn werken bij Controlled Soft Water. Want tevreden klanten motiveren je elke dag 
opnieuw om tot het uiterste te gaan, zelfs op maandag!

Samen met u gaan we op zoek naar het toestel dat het 
best aansluit bij uw behoeften.  

Keuze voor 
natuurlijke 
koelgassen
Voor onze drinkwatersystemen 
kiezen we bewust voor natuur-
lijke koelgassen in plaats van 
Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). 
Die HFK’s dragen bij tot de 
opwarming van onze aarde. Dus 
dat is een absolute ‘no go’ voor 
Controlled Soft Water.  

Op dit moment is onze partner 
voor koelgassen de enige
 fabrikant die vermeld wordt in 
een toonaangevend rapport van 
Greenpeace:  “Cool Technologies: 
working without HFC’s report”.  

U kan dus op beide oren slapen 
omdat uw drinkwatersysteem 
onze aarde en ons klimaat in 
ere houdt.

Plaatsing volgens 
Belgaqua norm
Onze toestellen worden geïn-
stalleerd conform de technische 
voorschriften van Belgaqua  
(Belgische Federatie voor de  
Watersector).  Die normen zor-
gen ervoor dat de hoogste kwa-
liteit gegarandeerd kan worden. 
Deze normen werden opgesteld 
om de waterzuiverheid van uw 
binneninstallatie en het openbaar 
waternet te garanderen.

Het is de verantwoordelijkheid 
van het drinkwaterbedrijf om 
water te leveren dat voldoet aan 
alle wettelijke eisen.  En het is aan 
de klant om ervoor te zorgen dat 
deze kwaliteit in zijn binnenin-
stallatie behouden blijft.

Drinkwatersystemen afgestemd 
op de behoeften van uw bedrijf

Nordico soda Nordico Chic

In mei 2019 werden we gecontacteerd om de waterhuishouding 
in de gloednieuwe keuken van het leerkrachtenlokaal van 
Campus Sint Ursula te Lier, onder de loep te nemen. Zoals dat 
hoort, gingen we daarbij heel concreet te werk,  vanuit de 
specifieke behoeften van de klant.

Waar was onze klant 
precies naar op zoek?
  Een veilige en onbeperkte toegang 

tot kokend water, voor thee en 
soepjes en dat  zonder het gebruik 
van waterkokers.
  Gekoeld plat en bruiswater om 

zelf te tappen en eigen,  
herbruikbare flessen te vullen. 
  Een definitieve oplossing voor de 

kalkaanslag op het drinkwater-
systeem, de afwasmachine en de 
perculator.

Met die uitdagende vragen gingen 
we aan de slag. En na het nodige 
studiewerk kwamen drie oerdege-
lijke, duurzame oplossingen uit de 
bus.

  Quooker Flex Combi 
  Drinkwatersysteem Nordico Soda 

45 Fizz 
  Waterontharder Nordico Minder 

Intussen worden alle toestellen  
intensief gebruikt en de reacties zijn 
unaniem positief.
Alle gebruikers zijn enthousiast over 
het gebruiksgemak en de  
waterkwaliteit. 
Kalkaanslag behoort voorgoed tot 
het verleden. 
Kokend water voor thee en soepjes 
is altijd onmiddellijk beschikbaar en 
de stroom verslindende waterkokers 
zijn volledig uit beeld verdwenen.
En gezeul met duur flessenwater is 
een verre herinnering nu gekoeld 
plat en bruisend water altijd voor 
handen is. 

1.  Wat voor water       
wilt u? 

 Gekoeld plat? 
 Fris bruisend? 
  Kokend heet of op 

kamertemperatuur? 
 Of liefst alles?

2.  Hoeveel 
gebruikers?

  tot 5 
  van 5 tot 20 
  van 20 tot 50
  meer dan 50

3.  Welke installatie 
past het best?

  Liefst een vrijstaand 
model?

 Eerder een tafelmodel?
  Of discreet ingebouwd 

uit het zicht?

3 keer slimmer met water

CAMPUS SINT URSULA

1

2

3

Bel of mail 
ons voor persoonlijk 

advies en een 
vrijblijvende offerte 

op maat! 

info@controlledsoftwater.be
 +32 (0) 14 61 61 40



Hard water, de verborgen saboteur 
van uw woning of bedrijf
Kalkaanslag wordt veroorzaakt door opgeloste kalk en magnesium in het leidingwater. Die kalk 
zet zich vast in uw wasmachine, boiler, kraanwerk, leidingen, waterkoker, koffi  eapparaat, …  Om 
die kalkaanslag tegen te gaan, grijpt u, vaak onbewust, naar detergenten. Die schaden dan weer 
het milieu en de portemonnee. En elke dag komt uw huid en haar in aanraking met hard water.

 Streelzachte 
haren en huid

 Gedaan met die vervelende 
witte vlekken op je vaat

 Zuivere leidingen met een 
perfecte doorstroming

 Machines gaan veel langer mee

 Heerlijk zacht 
wasgoed

 Poets- en wasmiddelen renderen beter

Dé ideale oplossing?
Een waterontharder van Controlled Soft Water. 
De installatie is simpel en zorgt voor een duurzame 
oplossing op lange termijn. Uw waternet in uw huis 
of bedrijf blijft voortaan gespaard van kalkaanslag 
en de schade die die veroorzaakt op lange termijn. 
Het doordachte ontwerp en de betrouwbaarheid van 
onze Nordico waterontharders garanderen een lange 
levensduur.

witte vlekken op je vaat



VU: Kris Laurijssen, Industrieweg 9, 2340 Beerse (B)
+32 (0) 14 61 61 40

www.controlledsoftwater.be 

Quooker, 
de kraan 
die alles kan

Van onze klanten kregen we 
meer en meer de vraag naar 
multifunctionele kranen en 
drinkwatersystemen voor in 
de keuken.

Niet makkelijk, want als klant wil je 
natuurlijk zo weinig mogelijk plaats 
verliezen op en onder het aanrecht en 
wil je in de meeste gevallen ook geen 
extra kraan voorzien… 

We gingen op onderzoek en kwamen al 
snel in contact met Steven Van Tichelen, 
zaakvoerder van Quooker België.  Bij ons 
bedrijfsbezoek aan de productie-
vestiging van Quooker in Nederland 
waren we meteen onder de indruk. De 
know-how die de voorbije 40 jaren werd 
opgebouwd en het duurzame karakter 
van het bedrijf wisten ons meteen te 
overtuigen.  Het duurde dan ook niet 
lang, voor we onze eerste Quookers 
installeerden in combinatie met onze 
waterontharders.

Dankzij een perfecte isolatie verbruik je 
minder dan de helft van de energie die 
door een warmteboiler of keukenboiler 
verbruikt wordt. Een stevige besparing 
op je energiefactuur die ook het klimaat 
ten goede komt.

De kraan 
die alles kan
Met de nieuwe Quooker CUBE 
haal je naast warm, koud en 
kokend water, nu ook koel 
bruisend en gefilterd water uit 
de Quooker-kraan.  
Het bespaart je tijd en ruimte, 
maakt het gebruik van plastic 
flessen overbodig en is helemaal 
veilig.

 Energiebesparend
 Revolutionair design
 Waterbesparend
 Tijdbesparend
 Ruimtebesparend
 100% veilig

Maar wat maakt Quooker nu zo uniek?
 Quooker is uitvinder van de kokendwaterkraan 

en bestaat al meer dan 25 jaar

 Quooker is het allerzuinigste kokendwatersysteem op de markt, 
dankzij de gepatenteerde hoogvacuümisolatie

 Quooker heeft als enige fabrikant een oplossing voor elke 
denkbare warmwatersituatie in de keuken

 Quooker heeft als enige fabrikant 
standaard een waterfilter toegepast in al zijn reservoirs

 Quooker heeft een breed assortiment aan kranen

 Er zijn al meer dan 600.000 Europese huishoudens met een Quooker
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Wij zijn superblij met deze esthetische, duurzame investering

Klant aan het woord   Wouter Cools, Gemeente Beerse
1,5 jaar geleden zijn we gestart met de 
aankoop van 2 drinkwatersystemen 
van CSW. De keuze om af te stappen 
van flessenwater kwam in eerste  
instantie door het ongemak dat het 
met zich meebracht om deze altijd 
naar de hogere verdiepingen te bren-
gen. Maar ook de opslag nam enorm 
veel plaats in beslag. Ondertussen 
zijn er nog 10 extra toestellen geïn-
stalleerd op de andere locaties (loods, 
sportcentrum en scholen). Elk perso-
neelslid heeft een uniforme drinkbus 

gekregen die op alle verschillende 
locaties gevuld kan worden. Per loca-
tie kon er ook gekozen worden voor 
de opties warm water of gekoeld plat 
water. Bruiswater wordt standaard op 
elke locatie aangeboden. 
Naast de besparing op plaats en tijd is 
er ook nog de economische 
besparing: kraantjeswa-
ter is op termijn veel 
goedkoper dan 
flessenwater. 
De investering 

is op sommige locaties dus snel te-
rugverdiend, incl. de aankoop en het 
onderhoud van het systeem. 
Last but not least is er ook nog het feit 
dat CSW uitstekende service biedt, 
vanaf het eerste contact met Kris, de 
installatie door de vriendelijke 
technieker, tot de oplevering van het 
toestel en de na-service. 

Wij zijn alvast zeer blij met deze 
esthetische, duurzame 
investering en dit via 
de lokale economie!

Bel of mail 
ons voor persoonlijk 

advies en een 
vrijblijvende offerte 

op maat! 

info@controlledsoftwater.be
 +32 (0) 14 61 61 40


