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Al ruim 100 jaar uw specialist 
in verhuur van pompen.

• Deskundig advies

• Totaaloplossingen

• 24/7 Service

• Zekerheid



Waterschappen, zuiveringsschappen en gemeentes 
In de wereld van waterschappen, zuiveringsschappen en 
gemeentes is Eekels een goede bekende. Voor het vlot opstellen 
van een complete noodpompinstallatie draaien de experts 
van Eekels namelijk hun hand niet om. Of het nu een tijdelijke 
ompomping op een rioolgemaal, afvalwaterzuivering of een sluis 
betreft, een calamiteit of wateroverlast: wij verzorgen een pasklare 
oplossing voor elk pompprobleem.

Continuïteit
Voor uw rioolgemaal, zuiveringsinstallatie of 
oppervlaktewatergemaal verwacht u een onderhoudsvriendelijke 
en storingsvrije pompoplossing die de continuïteit van uw 
bedrijfsprocessen waarborgt. De mensen en het materieel van 
Eekels staan 24/7 voor u klaar. Vanzelfsprekend bij geplande 
werkzaamheden, zoals renovaties en verbouwingen van gemalen. 
Maar ook bij calamiteiten zijn wij in staat om onze mobiele 
pompsets (inclusief leidingwerk, energievoorziening, aansturing en 
bewaking) snel te leveren, te installeren en in bedrijf te houden. 

Tijdelijke en acute hulp
Eekels is in staat om direct verplaatsbare pompsets in te zetten 
in geval van calamiteiten. Ongeacht de dag of het tijdstip. 
Deze pompsets kunnen ook worden ingezet als vervanging 
van bestaande gemalen, bijvoorbeeld bij een renovatie, een 
verbouwing of wateroverlast door hevige regenval. Ook in 
droogteperiodes staat Eekels paraat! Bijvoorbeeld om tijdens 
extreem lage rivierwaterstanden het schutwater bij sluizen 
weer stroomopwaarts te pompen. Voor de bestrijding van 
blauwalg in singels en vijvers hebben wij beluchtingsunits om 
oppervlaktewater te verrijken met zuurstof en zodoende vissterfte 
tegen te gaan. Ook zijn deze units inzetbaar voor het tijdelijk 
beluchten van afvalwater in waterzuiveringen. 
Kortom, Eekels levert de beste oplossing voor elke situatie.

Complete tijdelijke pompinstallaties: turn-key oplossingen
Indien u het volledige pompprobleem wilt uitbesteden, dan 
bent u bij ons ook aan het juiste adres. Wij brengen uw wensen 
en verwachtingen in kaart en zorgen dat het hele traject van 
A tot Z geregeld wordt, inclusief werkopname, engineering, 
montage, kraanwerk, transporten, etc. U bent verzekerd van 
een totaaloplossing voor uw gehele project. Zo kunt u zich 
concentreren op uw corebusiness. Wij doen de rest. En dankzij 
het telemetrie systeem, Eekels Monitoring Systeem (EMS), 
kunnen we pompen op afstand monitoren, instellen, besturen 
en uitlezen. Tevens kunnen pompbesturingen worden uitgerust 
met dataloggers voor het automatisch meten en opslaan van o.a. 
debiet, druk en niveaus.

Calamiteiten-verhuur 24/7 
Calamiteiten als wateroverlast door overvloedige regenval, 
gesprongen persleidingen, uitval van een polder- of rioolgemaal 
komen doorgaans onverwacht en vergen een adequate en snelle 
aanpak. Ook hiervoor staan de professionals van Eekels Pompen 
dag én nacht voor u klaar. Dankzij onze transportdienst zijn wij 
bovendien in staat om snel te leveren.

Eekels Pompen B.V.
neemt uw pompzorgen uit handen



Servicedienst 24/7
Bij het afsluiten van een huurcontract met Eekels tekent u voor 
meer dan alleen een pomp, U tekent voor service en zekerheid. 
Preventief onderhoud en voortdurende controle staan aan de 
basis van onze huurvloot. En mocht er onverwachts een storing 
ontstaan, dan staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week voor 
u klaar. Onze vakmensen, met goed uitgeruste servicewagens, 
kunnen storingen veelal op locatie verhelpen.

Calamiteitenplannen
Het opstellen van noodplannen ter preventie van wateroverlast 
behoort ook tot de diensten van Eekels. Te denken valt aan back-
up pompoplossingen bij uitval van een riool- of poldergemaal, 
ontwatering na een dijkdoorbraak, wateroverlast, bestrijding van 
wateroverlast uit riolering, hoogwater. De locaties worden vooraf 
in kaart gebracht waarna een calamiteitenplan wordt opgesteld. 
Het doel van dit actieplan is om, bij calamiteiten, zo spoedig 
mogelijk een noodpompinstallatie ter plaatse in bedrijf te hebben. 
Hiermee wordt eventuele vervolgschade voorkomen of beperkt.

Huurcatalogus
Met onze omvangrijke huurcatalogus heeft u een compleet 
overzicht van ons aanbod. Neem contact met ons op en vraag hem 
gratis aan!



Neem contact op met 
onze specialisten!

Koopliedenweg 25  |  2991 LN  Barendrecht
Urmonderbaan 20, Gate 1  |  6167 RD  Geleen
Morsestraat 15  |  8013 PP  Zwolle
Conservenweg 2D  |  B-2940 Stabroek  |  België

www.eekels.eu  |  info@eekels.eu  |  +31 [0] 180 69 69 69

 V.2020.1

Eekels is al ruim 100 jaar dé specialist in het verhuren van pompen. Wij  
combineren pompverhuur met technisch advies en aanvullende diensten. Door 
deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid productassortiment 
leveren wij een totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf werken  
we via korte lijnen met persoonlijk contact, zodat we door snel schakelen  
zekerheid kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.

Eekels Pompen
al 100 jaar dé specialist

Met een enorm verhuurpark van meer dan 1.000 pompen helpt Eekels u direct 
aan een pomp op maat. Ook buiten de reguliere werktijden staan onze specialisten  
24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Door onze jarenlange ervaring en 
actuele expertise zijn we direct thuis in alle mogelijke situaties en toepassingen. 
Dat zorgt voor snelle en adequate oplossingen en bespaart u tijd en geld.

We hebben eigen montageploegen met probleemoplossend vakmanschap. Dankzij 
jarenlange ervaring en opgebouwde pomptechnische kennis plaatsen wij elke 
installatie snel en vakkundig. Eekels is VCA** gecertificeerd.
Ook bezitten wij over een eigen wagenpark met vrachtwagens met zware kranen. 
Voor het zelfstandig laden, lossen en verrichten van kraanwerkzaamheden tijdens 
het installeren van leidingwerk.

Met een Eekels pomp beschikt u over een moderne kwaliteitsmachine zonder 
onderhoudszorgen. Eekels biedt u ook de benodigde leidingen, toebehoren,  
hulpstukken en stroomaggregaten. Een compleet programma waarbinnen alles 
moeiteloos op elkaar aansluit. Eekels is gespecialiseerd in de volledige uitvoering 
en begeleiding van kleine en grote projecten. Wij nemen uw zorg uit handen,  
vanaf engineering tot en met uitvoering. Dat is voor ons turn-key oplossingen 
leveren. Een eventuele storing wordt door onze eigen 24/7 servicedienst snel  
ter plaatse opgelost.

Eekels werkt merkonafhankelijk om voor iedere situatie de beste oplossing te  
kunnen bieden. Elk pompvraagstuk vereist immers andere technieken of  
materialen. Continue innovatie en verbetering zijn daarbij vanzelfsprekend.
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