
Persbericht	  
Marrum,	  18	  november	  2015	  
Aquaco	  servicepartner	  MAGLIV	  watertechnologie	  
	  
Aquaco	  bv	  en	  MAGLIV	  Corporation	  bv,	  Europees	  importeur	  van	  het	  Amerikaanse	  
Magnation	  Water	  Technologies,	  zijn	  een	  strategische	  samenwerking	  aangegaan.	  Aquaco	  
wordt	  een	  officiële	  service	  partner	  voor	  de	  Magnation	  producten.	  	  
	   	   	  
Volgens	  de	  Algemeen	  directeur	  van	  Aquaco,	  Hans	  Kamphuis,	  versterken	  de	  bedrijven	  
elkaar	  niet	  alleen	  in	  Nederland	  maar	  ook	  in	  de	  rest	  van	  de	  wereld.	  "We	  zijn	  voortdurend	  
opzoek	  naar	  innovaties	  waarmee	  we	  onze	  klanten	  kunnen	  faciliteren	  op	  het	  gebied	  van	  
verbetering	  van	  de	  velden,	  verlagen	  van	  de	  kosten	  en	  het	  streven	  naar	  een	  duurzaam	  
sportveldbeheer.	  De	  producten	  van	  Magnation	  passen	  naadloos	  in	  deze	  filosofie	  om	  
beregening	  te	  verduurzamen	  en	  het	  verbruik	  van	  schaarse	  bronnen	  zoals	  water	  
drastisch	  te	  verlagen."	  Aquaco	  wil	  zich	  vooral	  bezig	  houden	  met	  de	  eindklanten	  die	  de	  
Magnation	  producten	  op	  hun	  	  beregeningssysteem	  willen	  toepassen.	  
	  
De	  keuze	  van	  MAGLIV	  voor	  Aquaco	  was	  een	  logische.	  "We	  werken	  uitsluitend	  samen	  
met	  gerenommeerde	  bedrijven	  die	  een	  goed	  serviceapparaat	  hebben	  en	  kennis	  van	  de	  
techniek.	  	  Aquaco	  is	  een	  bedrijf	  met	  jarenlange	  ervaring	  en	  streeft	  naar	  vernieuwing	  en	  
verbetering	  van	  de	  effectiviteit	  van	  beregeningswater.	  En	  dat	  past	  perfect	  bij	  ons	  
bedrijf.”	  Aldus	  Piet	  Regnerus,	  directeur	  van	  MAGLIV	  Corporation.	  
	  
Als	  officiële	  partner	  krijgt	  Aquaco	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  Magnation	  producten	  in	  te	  
bouwen	  op	  alle	  bestaande	  en	  nieuwe	  beregeningssystemen	  van	  bestaande	  en	  nieuwe	  
klanten.	  	  Door	  de	  bestaande	  organisatie	  en	  netwerk	  kan	  Aquaco	  snelle	  en	  betrouwbare	  
service	  verlenen	  binnen	  en	  buiten	  Nederland.	  
	  
Kamphuis	  constateert	  dat	  het	  gebruik	  van	  water-‐	  en	  energiebesparende	  apparatuur	  	  
steeds	  belangrijker	  wordt	  in	  o.a.	  de	  sportwereld.	  "Water	  is	  meer	  dan	  alleen	  H2O,	  als	  je	  
aan	  de	  basis	  van	  water	  begint	  te	  sleutelen	  is	  er	  een	  grote	  verbetering	  op	  grasvelden	  en	  
golfbanen	  te	  realiseren	  op	  het	  gebied	  van	  waterbesparing	  en	  een	  sterkere	  grasmat.	  Nu	  
steeds	  meer	  golfbanen	  en	  sportclubs	  dat	  ontdekken	  verwachten	  we	  dat	  behandeling	  van	  
water	  in	  Nederland	  een	  steeds	  bredere	  toepassing	  zal	  krijgen."	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  op	  nemen	  met	  Hans	  Kamphuis,	  directeur	  Aquaco	  
op	  nummer:	  +31653	  557	  130	  of	  mailen	  naar	  info@aquaco.nl	  
	  
Aquaco	  BV	  Sinds	  1978	  ontwerpt,	  installeert	  en	  onderhoudt	  	  Aquaco	  
beregeningsinstallaties,	  stofbestrijdingssystemen,	  fonteinen	  en	  andere	  watertechnische	  
installaties.	  
	  
MAGLIV	  Corporation	  BV	  is	  een	  onderneming	  die	  actief	  is	  op	  het	  gebied	  van	  innovatieve	  
water-‐	  en	  energiebesparing	  voor	  land-‐	  en	  tuinbouw,	  gladheidsbestrijding,	  sport,	  
brandweer,	  overheden	  en	  industrie.	  MAGLIV	  is	  importeur	  van	  het	  Amerikaanse	  
Magnation	  Water	  Technologies	  voor	  Europa	  en	  de	  Rusland-‐regio.	  


