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BEDRIJFSINFORMATIE 

Hydraloop Systems zet zich in om mensen in staat te stellen water en energie te besparen door slimme en 
betaalbare water recycle producten aan te bieden, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan  
UN SDG6: 'water & sanitation for all’. Decentrale waterrecycling is namelijk de meest effectieve en 
economische manier om leidingwater-verbruik te verminderen zonder verlies van leefcomfort of 
persoonlijke hygiëne. Recyclen geeft ons kostbaarste rijkdom - ons 'blauwe goud' - een tweede leven door 
het twee keer te gebruiken in huis! 
 
De Hydraloop is een (internationaal) bekroond, game changing, wereldproduct; een nieuwe generatie 
water-recycle systemen, dat gebruik maakt van gepatenteerde en baanbrekende technologie en als 
eerste op de markt komt met een kleinschalig water-recycle systeem voor de consument. Het recyclet 85% 
van al het huishoudelijke water; het reinigt en desinfecteert douche-, bad- en wasmachinewater, zodat het 
kan worden hergebruikt voor het spoelen van toiletten, wasmachine, tuin of zwembad. Het systeem is 
compact van formaat, onderhoudsarm, met 24/7 performance monitoring, zelfreinigend, volledig 
automatisch en wordt geleverd met smartphone app. Het onderscheidt zich doordat het een design 
consumentenproduct is met eenvoudige installatie (vergelijkbaar met een wasmachine). De Hydraloop is 
een ‘fit & forget’ oplossing en: 
- Vermindert het waterverbruik met 45% 
- Vermindert de uitstoot van afvalwater met 45% 
- Vermindert de CO2-voetafdruk met >6% 
- Vermindert het energieverbruik met 600kWh* (in landen met koelere winters/*o.b.v. een 4-persoons gezin) 
- Verlaagt de water- en energiekosten 
 
Hydraloop is een handelsmerk, een gepatenteerd systeem en is gecertificeerd voor haar waterkwaliteit.   
 
Hydraloop is te zien in de nieuwe documentaire 'Brave Blue World' met o.a. Matt Damon, die in première 
gaat in nov/dec 2019 in de VS en Europa en laat zien dat het een van de meest hoogtechnologische 
revolutionaire oplossingen is voor consumenten om thuis water te besparen. (https://www.braveblue.world) 
 
De Zwitserse ‘World Alliance for Efficient Solutions’ - op zoek naar 1000 commercieel levensvatbare 
oplossingen die bijdragen aan de UN SDG's - heeft Hydraloop in februari 2019 het kwaliteitslabel 'Efficient 
Solution' toegekend. (https://solarimpulse.com/world-alliance) 
 
Hydraloop Systems is opgestart in 2016 en gevestigd op de WaterCampus in Leeuwarden. Het heeft een 
zeer bekwaam en gedreven team van 10 toegewijde professionals. De productie wordt volledig uitbesteed 
bij partner 'Technologies Added': een ‘shared smart factory’ in Emmen, Nederland. De Hydraloop systemen 
zijn jarenlang met succes getest in verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Zuidelijk Afrika.  
 
Hydraloop Systems is op zoek naar investeerders, internationale partners voor distributie en joint ventures. 
 
Voor het downladen van foto's, persbericht en flyers kunt u terecht op onze website: 
www.hydraloop.com/nl-pers 
 

                                            

                                          

                            


