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Grondwater is onmisbaar in Nederland. Ongeveer zestig procent  

van het Nederlandse drinkwater wordt gewonnen uit onze  

ondergrond, net als het overgrote deel van het water dat gebruikt 

wordt voor irrigatie en industrie. Grondwater wordt bovendien 

steeds vaker ingezet als bluswater en als middel voor koeling  

en verwarming. 

Omdat de Nederlandse ondergrond complex en kwetsbaar is,  

zijn de winning en het gebruik van grondwater aan strikte regels 

gebonden. Alleen door de inzet van vakkundig personeel, de 

juiste technieken en hoogwaardige materialen kunnen we immers  

de kwaliteit van onze bodem en ons grondwater waarborgen. 

Verhoeven-Drunen BV verzorgt al meer dan honderd jaar water-

voorzieningen voor opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren.  

De combinatie van uitgebreide vakkennis en meer dan een eeuw 

ervaring maakt Verhoeven-Drunen BV dé partner in watertechniek.

Uw partner in grondboringen, 
grondwatertechniek en bodemenergie
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Uw partner in watertechniek
Verhoeven-Drunen BV is totaalleverancier van complete  

installaties voor grondwaterwinning, bluswatervoorzieningen 

met grondwater en open grondwatersystemen voor bodem-

energie. Uiteraard behoren ook het ontwerp en onderhoud van 

deze installaties tot onze werkzaamheden. Bovendien kunt u bij 

ons terecht voor assistentie bij het doorlopen van vergunnings-

trajecten en voor het optimaliseren, saneren of buiten gebruik 

stellen van verouderde installaties conform de geldende wet-  

en regelgeving.

Kwalitatief, duurzaam en veilig 

Onze opdrachtgevers variëren van waterleidingbedrijven,  

agrarische bedrijven en overheidsinstellingen tot energie-

maatschappijen, aannemingsbedrijven en industriële onder- 

nemingen. Wat deze bedrijven met elkaar gemeen hebben, 

is een behoefte aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.  

Gecertificeerd 

Verhoeven-Drunen BV beschikt over de vereiste certificaten voor 

het boren van bronnen en aanleggen van grondwaterinstallaties, 

zoals BRL2100 (protocol 2101), BRL11000 (protocol 11001), VCA 

en NEN-EN-ISO 9001. Daarnaast is Verhoeven-Drunen BV lid  

van de brancheorganisaties BodemenergieNL en UNETO-VNI.

Wilt u weten wat Verhoeven-Drunen BV voor u kan betekenen? 

Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Verhoeven-Drunen BV
Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
F 0416 373 659
E info@verhoeven-drunen.nl


