WATERVERDUURZAMING
SPORTACCOMODATIES
BESPAAR TOT 45% OP LEIDINGWATER EN AFVALWATER
DOOR GEBRUIK VAN SCHOON, HELDER, VEILIG EN
GEDESINFECTEERD HYDRALOOP WATER

HYDRALOOP VERDUURZAAMT UW SPORTACCOMODATIE,
VERLAAGT HET GEBRUIK EN DE KOSTEN VAN WATER EN
ENERGIE EN VERMINDERT DE CO2-AFDRUK VAN UW CLUB
In 2020 ondertekende de sportsector de Routekaart
Verduurzaming Sport.
Bij verduurzaming horen CO2-reductie, circulariteit en
waterbesparing. De eenvoudigste manier om water te
besparen is om het te zuiveren en recyclen waar het
wordt verbruikt: lokaal dus.
Hydraloop levert gedecentraliseerde oplossingen voor
waterrecycling. Ieder systeem verzamelt, reinigt en
hergebruikt het water van douche, bad en wasdroger,
evenals het condensatiewater van airconditioning en
warmtepomp. Hydraloop water is zuiver, helder, veilig
en gedesinfecteerd.

Het kan worden hergebruikt als spoelwater voor het
toilet, voor de wasmachine, en bijdragen aan de
irrigatie van sportvelden.
Hydraloop maakt gebruik van een unieke
combinatie van duurzame waterbehandelingstechnologieën die zorgen voor de allerbeste
waterkwaliteit en een duurzame toekomst creëren.
Wij bieden gebruiksklare producten en op maat
gemaakte oplossingen voor projecten van elke
omvang. Met Hydraloop geeft u water een tweede
leven. Samen kunnen wij het wereldwijde
waterverbruik drastisch verminderen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK, ONDERHOUDSARM EN DUURZAAM
Bespaar water en energie

Laag energieverbruik

Verminder de CO2-voetafdruk van uw

Compacte toestellen met een strak design

sportvereniging

Eenvoudige installatie

Hydraloopwater is schoon, helder, veilig

Systeem werkt volautomatisch

en gedesinfecteerd

Zelfreinigend, onderhoudsvriendelijk

Innovatieve technologie

24/7 online procesbewaking

Gecertificeerd

Smartphone-app

HOE HYDRALOOP WERKT:
OVERZICHT VAN INVOER- EN UITVOERLEIDINGEN
Input: gebruikt water uit
- douche
- bad
- wasdroger
- airconditioning
- warmtepomp

Benodigd:
- wifi internet connectie
- stroomvoorziening
- backup water (leiding- of regenwater)
- afvoer naar riool

Output: schoon en helder water voor
- toiletten
- wasmachines
- irrigatie van sportvelden

WELKE HYDRALOOP OPLOSSING PAST BIJ UW VERENIGING?

Hydraloop H600
Geschikt voor kleinere gebouwen
en sportscholen

Hydraloop Cascade
Modulair en schaalbaar, geschikt voor grotere
clubs en sportverenigingen

HOEVEEL WATER KAN UW SPORTVERENIGING BESPAREN?
Dat hangt af van de omstandigheden en het gebruikspatroon in uw accomodatie.
Wij verzorgen graag een calculatie op basis van uw individuele situatie.

USE CASE: VV ONT OPEINDE
Voetbalvereniging ONT uit Opeinde maakt
sinds november 2021 gebruik van een
Hydraloop Cascade. Oorspronkelijk verbruikte
de vereniging ongeveer 700.000 liter water per
jaar, voornamelijk voor de 63 douches die door
de 600 leden worden gebruikt. Inmiddels
bespaart en hergebruikt de club 300.000 liter
water per jaar met behulp van Hydraloop.

De Hydraloop Cascade bespaart ons
300.000 liter water op jaarbasis.
Jeen Visser, voorzitter VV ONT

Meer informatie:
YouTube Channel Sportinnovator

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP
Wilt u meer weten over water besparen met Hydraloop?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u
graag advies en verzorgen een individuele oplossing
voor uw sportvereniging.
Hydraloop Systems BV
Watercampus, Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden, Nederland
Contactpersoon: Klaas Pool
k.pool@hydraloop.com
+31 6 4288 5066

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Sportverenigingen hebben verschillende
mogelijkheden om ondersteuning aan te
vragen voor de financiering van de
waterbesparende oplossingen van Hydraloop.

Ministerie VWS (BOSA, Sportinnovator)
RVO subsidie voor sportverenigingen
BTW terugvordering
gemeentelijke bijdrages
lokale subsidies

