


Passende oplossingen

Wij zijn een organisatie met een breed pakket aan diensten in afvalinzameling en –recycling, industriële dienstverlening, 

waterzuivering, biomassa en rioolbeheer. Het bedrijf heeft alle kennis, ervaring, materieel en competenties. “We leveren 

dienstverlening van A tot Z”, vertelt Michael Rose (zie foto rechts), directeur van REMONDIS Dusseldorp Rioolservice en 

regiodirecteur van REMONDIS Inzameling & Recycling Noord-Holland. “In Noord-Holland werken we nauw samen met de 

locaties in Enkhuizen, Hoogkarspel en Wognum voor afval-, groen- en papierverwerking en met HKS Metals in Amsterdam 

voor het recyclen van oud ijzer en non-ferro metalen. Doordat we landelijk maar ook in deze regio goed  vertegenwoordigd 

zijn, spelen we snel in op vragen om een passende oplossing te bieden.”

Vertrouwde kwaliteit

Betrokken vakmensen, aandacht voor  kwaliteit,  professionele dienstverlening en service, alles is bij Facta Pomp- en 

Besturingstechniek op de oude voet voortgezet. “Met de samenwerking kunnen we echter nog meer de focus leggen 

op onze diensten onderhoud, 24/7 service, projecten en paneelbouw in de vakgebieden Riool- & Pomptechniek en 

Besturingstechniek”, licht Johan Blokker (zie foto links) toe. Johan vormt samen met Ben Visser de directie van REMONDIS 

Rioolservice West. “We hebben onze kennis en expertise gebundeld om de klant optimaal te voorzien van een totaalpakket 

aan dienstverlening. Bovendien is een solide basis gelegd voor verdere groei in de toekomst.

Voormalig bedrijfsonderdeel Pomp- en 
Besturingstechniek van Facta gaat verder 
onder nieuwe naam!

REMONDIS Rioolservice West is de nieuwe naam voor de dienstverlening van Facta 
Pomp- en Besturingstechniek in Uitgeest. Sinds augustus 2017 zijn de krachten 
gebundeld met REMONDIS Nederland en vanaf nu gaan we verder onder de vlag 
van REMONDIS. Dit betekent onze vertrouwde dienstverlening in een nieuwe jas. 
“Als onderdeel van een professionele, stabiele en vooruitstrevende organisatie 
spelen we nu nog beter in op de klantbehoeftes.”
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> REMONDIS RIOOLSERVICE WEST

Kennis en financiering

Als dochter van de Rethmann Groep is REMONDIS 

wereldwijd één van de grootste dienstverleners. Michael 

Rose: “Met onze internationale expertise van de circulaire 

economie en ons vestigingennetwerk kunnen we de hele 

afvalketen bedienen en werken we aan een duurzame 

samenleving. Naast expertise biedt een partij als REMONDIS 

financiële daadkracht. We investeren in materieel, 

bedrijven en in een state-of-the-art wagenpark en kunnen 

alternatieve financieringsmogelijkheden aanbieden zoals 

leaseconstructies en voorfinanciering van technische 

installaties.”

Regionale betrokkenheid

Hoewel REMONDIS internationaal georganiseerd is, 

opereert het bedrijf lokaal, benadrukken de heren. 

Johan Blokker: “Het is onze missie om als internationaal 

familiebedrijf met klanten een langdurig partnerschap aan 

te gaan en de klant te helpen te verbeteren. Ons bedrijf 

is regionaal georganiseerd, er werken collega’s die uit 

de nabije omgeving komen. We kennen de markt en de 

mensen. Zo kunnen we inspelen op individuele behoeften 

van klanten. Onze ambitie is om te groeien. Niet alleen in 

vestigingen, ook in dienstverlening en materieel. We zijn 

groot genoeg voor financiële slagkracht en lokaal aanwezig 

om flexibel, ondernemend en daadkrachtig te zijn!”

Uw voordelen met REMONDIS

■ betrouwbaar familiebedrijf 

■ totaalpakket aan dienstverlening

■ voor elke vraag een passende oplossing

■ brede, internationale kennis en ervaring

■ financiële daadkracht

■ alternatieve financieringsmogelijkheden

■ lokaal en betrokken

Besturingstechniek en paneelbouw

REMONDIS Rioolservice West heeft nog een extra specialisme in besturingstechniek en paneelbouw. “We hebben veel 

kennis en ervaring in deze vakgebieden, onze monteurs bouwen en testen zelf de panelen en onze engineers/programmeurs 

ontwikkelen voor elke specifieke klantbehoefte”, vertelt Johan Blokker. “Dit zetten we niet alleen in binnen rioolservice, 

we ontwikkelen ook voor andere markten. Daarnaast passen we onze expertise van besturingstechniek toe in asset 

management. De specialisten van REMONDIS ontwikkelen hiervoor slimme oplossingen. Het draait namelijk steeds meer om 

big data dat belangrijk is als het gaat om de reductie van faalkosten, storingen en stilstanden, een slimmer onderhoud en 

inzicht in de levensduur van installaties (predictive maintenance).”
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