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Na de installatie van een stoomketel bij 

de Cleanlease-vestiging in Zoetermeer 

realiseerde Eco recent een groot pro-

ject in Koudekerk aan den Rijn. 

Rob Snelders, verantwoordelijk voor 

sales en engineering, vertelt: “Het betrof 

de vervanging van een defecte ketel. 

Op basis van de gewenste stoomcapa-

citeit en de specifieke kenmerken van 

het proces hebben we een oplossing 

Continuïteit gegarandeerd
Eco Steam and Heating biedt oplossingen  

op maat bij storing en vervanging

op maat ontworpen. Het gaat om een stoomketel met een capaciteit van 4.000 kg/h 

en een rookkastcondensor. De ketel biedt een hoog rendement en is voorzien van 

een economiser die zorgt voor een energiezuinige productie. Cleanlease wilde dat 

de levering aan haar klanten tijdens het vervangingsproces op de vertrouwde 

manier kon verlopen. Dat is tekenend voor de organisatie: klanten mochten geen 

enkele hinder ondervinden.”

MEEDENKEN
Om de continuïteit te waarborgen is het proces tijdens de installatieperiode door-

gegaan met twee huurketels. “De combinatie van verkoop en verhuur biedt klanten 

veel zekerheid”, zegt Natasja Leijser, operationeel directeur bij Eco. “Processen 

kunnen op ieder moment gewoon doorgaan. Wij zorgen ervoor dat klanten zich 

zoveel mogelijk met hun corebusiness bezig kunnen houden. Om alles zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat inderdaad geen onderbreking 

plaatsvindt, is intensief contact belangrijk. Onze medewerkers hebben zich verdiept 

in het proces bij Cleanlease en dachten mee over logistieke kwesties. Samen zorg-

den we er op die manier voor dat de eindklant continu kon rekenen op de juiste 

levering.”

Als specialist in verhuur en verkoop van stoom-, heetwater- en warmwaterinstalla-

ties is Eco Steam and Heating een partner voor bedrijven in de meest uiteenlopen-

de sectoren. De divisie Eco Ketelservice 

Verhuur bv verhuurt installaties met 

alle gewenste toebehoren. Bedrijven 

kunnen daarmee de periode van een 

reparatiestop, onderhoudsstop of 

turn around overbruggen. Eco Steam 

Trading & Consultancy bv verkoopt 

het volledige productassortiment van 

Bosch Thermotechnik. 

De klant staat voorop bij Cleanlease. Dat betekent dat 

processen altijd door moeten gaan, ook wanneer een 

ketel aan vervanging toe is of wanneer onverhoopt een 

defect optreedt. In dergelijke situaties kan Cleanlease 

rekenen op partner Eco Steam and Heating, die niet 

alleen tijdelijke oplossingen verzorgt, maar ook nieuwe 

ketelinstallaties op maat levert.

“DE COMBINATIE VAN VERKOOP EN VERHUUR 

BIEDT KLANTEN VEEL ZEKERHEID.”




