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PETRA · BERT

Water is broodnodig. Dat hebben ze bij The Water Purifi er goed begrepen. “Elk waterprobleem pakken we adequaat 
aan”, knikken Bert Vandermeer, Tijl Clerckx en Petra Rubens. Hun bloeiende onderneming is gespecialiseerd in het 
bottelen van gezond en lekker water én in duurzame systemen voor industriële en huishoudelijke waterbehandeling. 

“Wij voorzien in de dagelijkse waterbehoefte van onze klanten.”

Dorst
NAAR WATER

Q | Lekker, gezond, zacht en betrouwbaar water is 
een garantie voor succes?
Bert: “� e Water Purifi er staat bekend als dé expert in 
drinkwatersystemen en waterbehandeling. Iedereen is een potentiële 
klant. Van kantoren, fabrieken en ziekenhuizen tot hotels, scholen, 
sportclubs en particulieren.”
Tijl: “Het ontijzeren van putwater loopt momenteel als een trein. Na 
een wateranalyse plaatsen we de juiste ontijzerings-, ontzurings-, fi lter- 
of doseerinstallatie.”
Petra: “Dankzij de coronacrisis vinden ook onze koelers gretig aftrek. 
Wat is er handiger dan je drinkwater – al dan niet met bruis – gewoon 
thuis ter beschikking te hebben!”

Q | Onlangs namen jullie een duik in een 
aanverwante sector. Leg eens uit!
Bert: “Begin november hebben wij zwembadbedrijf TVS Fiber 
overgenomen. Deze overname is een nieuw hoofdstuk in ons 

groeiverhaal en voegt de ontbrekende schakel toe aan onze 
bedrijfsketting. Voortaan kunnen we dus oplossingen aanbieden voor 
de behandeling van alle inkomend water.”
Petra: “TVS Fiber blijft als merknaam bestaan. Wij leggen de focus 
meer dan ooit op zowel het servicen van bestaande klanten als het 
realiseren van nieuwe zwembadprojecten.”

Q | De expansiedrift van The Water Purifi er kent 
geen grenzen, nietwaar?
Petra: “Ons salesteam is eens te meer versterkt, waardoor we onze 
afzetmarkt hebben uitgebreid naar Zuid-Nederland. De Purifi cato 
bijvoorbeeld, ons toestel dat de kalk uit het leidingwater haalt en 
ervoor zorgt dat uit elke kraan lekker drinkwater stroomt, verkoopt 
als zoete broodjes.”
Bert: “Ondanks de coronacrisis klokten wij 2020 af op een 
omzetstijging van iets meer dan 5 procent. We liggen op koers!”
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