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VERTROUWENSRELATIE TUSSEN LEVERANCIER EN KLANT

#BECAUSEWECARE

HAUS Europe BV dankt haar groei niet al-
leen aan de kwaliteit van haar producten 
met een uitstekende performance, maar 
vooral ook aan de vertrouwensrelatie met 
haar klanten:  #BECAUSEWECARE is niet 
voor niets de slogan binnen de HAUS- 
groep en dekt de lading volledig als het 
gaat om de aandacht en de zorg waarin 
HAUS Europe BV haar klanten voorziet. 

TOTAL CARE CONCEPT

Door anticyclisch te handelen en de 
dingen gewoon iets anders te doen dan 
anderen, heeft HAUS in de afgelopen jaren 
een respectabele groei doorgemaakt.  Uit-
eindelijk gaat het ook bij slibontwatering 
om de ‘Total Costs of Ownership’ en biedt 
HAUS totale ontzorging met haar Total 
Care Concept. En daar zijn vaak flinke be-
sparingen te behalen. Terwijl anderen hun 
voorraden minimaliseren, beschikt HAUS 
Europe BV, naast alle reguliere reserve-
delen, over een heus machinepark. Ook 
cruciale en kostenintensieve onderdelen, 
zoals trommels en schroeven, zijn op 
voorraad in Ridderkerk. Daarnaast voor-
ziet HAUS Europe BV in de service en het 
onderhoud met een eigen servicedienst. 
Door gebruik te maken van wisseldelen 

is de downtime in de meeste gevallen te 
reduceren tot maximaal één werkdag en 
worden kosten tot een minimum gere-
duceerd! Deze unieke service wordt in 
Nederland en België enkel aangeboden 
door HAUS Europe BV. 

TURNKEY SOLUTIONS

Naast de levering van nieuwe decanteer-
centrifuges, die vaak  uit voorraad lever-
baar zijn, voorziet HAUS Europe BV ook in 
de benodigde periferie zoals schroeftrans-
porteurs, pompen, separatoren en poly-

Het is ondertussen 9 jaar geleden dat HAUS Europe BV, in het midden van een financiële crisis, in Ridderkerk van 
start ging. Vorig jaar, in volle corona crisis, verhuisde HAUS zelfs naar een veel groter filiaal en schakelden zij enkele 
versnellingen hoger. Hun verhuis hebben zij vooral te danken aan hun succesvolle en gestage groei. In hun nieuwe 
onderkomen kan HAUS Europe BV zijn klanten voortaan nòg beter van dienst zijn.

meerunits die onder eigen label worden 
geleverd. Zo kan ook worden voorzien 
in turnkey oplevering waarbij alle com-
ponenten worden samengebouwd tot 
een compleet functionerende installatie. 
Naast de mechanische en elektrische aan-
sluitingen wordt ook de automatisering 
meegenomen en de aansluiting verzorgd 
met het SCADA- of DCS-systeem van de 
klant.  Ook turnkey containerised units en 
volledig zelfvoorzienende mobiele trailers 
voor slibontwatering worden door HAUS 
Europe BV ontworpen, gebouwd en gele-
verd. Dit gebeurt in nauwe samenspraak 
met de klant. Al hun wensen en eisen wor-
den meegenomen in het initiële ontwerp. 
Het is de afgelopen jaren trouwens niet 
alleen bij decanteercentrifuges gebleven. 
Inmiddels behoren ook de HAUS schroef-
persen voor slibontwatering en de ener-
gie-efficiënte HAUS Turbo blowers tot het 
gamma van HAUS Europe BV. 

KENNIS MAKEN?
 
Wens u ook kennis te maken met een 
alternatieve kijk op slibontwatering? 
Neem dan contact op met HAUS Europe 
BV. Zij verwelkomen u graag in hun 
nieuwe pand of komen met plezier naar 
u toe. De mensen van HAUS Europe BV 
denken graag met u mee en garanderen 
een win-win situatie voor alle betrokken 
partijen. 

Filiaal HAUS te Ridderkerk

HAUS schroefpers
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