Al een kvvart eeuvv sterk in vvater!
Het succesverhaa l van AOUACO: spec ia li sten in waterbeheersing
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Vreemde eend

leder merk heeft beperkingen in zich en door

best uringssysteem "GREENKEE PER" kijkt, dan

Al in het begin wa s AQUACO op een aan tal

de bes te componenten met elkaa r te combine-

zie je een syste em dat missch ien niet een

fronten een vreemde eend in de be regenings-

ren kun je een optimale prijs/ kwaliteit verhou-

wereldnaa m heeft, maar wel absolute topkwa-

bljt. Roland Platjouw, algemeen directeur van

ding realiseren. Zo gebruikt AQUACO op go lf-

liteit biedt tegen een zeer gu nstige prijs. "

AQUACO : " W ij hebben eigenlijk altijd de fi lo-

banen voornamelijk sproeiers en best uringssys-

sof ie gehad om systemen te realiseren met

temen van Rainbird of Perrot De afsluit ers

gebruik van verschillende merken pompen,

komen doorgaans van Weat herm at ic.

AQUACO is ooit begonnen als specialist in

afsluiters, sproeiers en andere onderd elen .

Platjouw : "Als Je bijvoorbeeld naar het Perrot

beregening van golfbanen en sportvelden,

Ander werk

maar in middels is die markt veel breder gewor-

praten we wel verder."

den. Pla tjouw." Naast tennis, hockey, voe tbal

Pla tjouw vervolgt: "Wat ook typisch bij AQUACO

en golf zijn we ook in de tuinbouw terecht

hoort, is dat we bij twijfel- of noodgevallen eerst

gekomen . Eerst met installaties t.b.v. de water-

het probleem oplossen en pas later kijken of we

opname van gewassen, maar later ook met

er f inancieel uit komen . We zijn in de eerste

luchtbevochtigmgsystemen. Via de tuinbouw

plaats oplossingsgericht. Een klant die voor zijn

zijn we met globaal hetzelfde bevochtigingsys-

installatie geen onderhoudscontract heeft en bij-

teem in de industrie aan de slag gegaan . Hier

voorbeeld problemen met inwinteren heeft, zal

zorgen we o nder andere dat de lucht vochtig-

door onze u1tgebre1de servicedienst toch gehol-

heid

pen worden om te voorkomen dat zijn systeem

1n

drukkerijen en houtverwerkende bedrij-

ven op het vereiste peil bliJft. ·

kapot vriest."

Platjouw: " Het nadeel van een beregeningsbednjf is het sterk seizoensgebonden ka rakter. Maar
zelfs in het seizoen kan het gebeuren dat we door
regen of een probleem bij de aanleg van een
baan n1et verder kunnen met de werkzaamheden.
Dat was voor ons een belangrijke reden om naast
beregening ook andere markten te ontwikkelen,
want in kassen en/of productiehallen kan meestal
het hele jaar doorgewerkt worden.·

Kracht
Waarom zou een (golf)baancommissie of aannemer een beroep moeten doen op AQUACO voor
de aanleg van een beregeningssysteem? Platjouw:
"Laten we eerst eens vaststellen dat heel veel
Afsluiters

mensen ons benaderen. We hebben inmiddels al
zo 'n 70 golfbanen van beregen1ng voorzien en
ook m 2002 z1en we dat er weer heel veel 1nteres-
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sante aanvragen op ons afkomen.
De belangrijkste rede n om voor AQUACO te kiezen IS toch wel de integriteit en klantgerichtheld
van ons bednjf."
Onder on ze mensen heerst heel sterk de v1s1e dat
Je niet moel proberen klanten iets te verkopen dat
ze niet nodig hebben. Wij zeggen al heel snel:
kies eerst voor de functionele oplossmg en dan
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