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Met trots presenteren we al weer de 
tweede editie van ons toiletservice 
magazine. Speciaal geschreven voor 
en over de toiletservice specialisten 
in Nederland en ver daarbuiten. 

U kunt leuke en leerzame artikelen 
verwachten over de toilettenbranche. 
Een dynamische branche en ook 
ROM draagt hieraan haar steentje 
bij. De afgelopen jaren heeft de 
focus bij ROM gelegen op service en 
productontwikkeling.  
Onze nieuwste service unit, de 
FLEXI 1000/400, is daar een van 
de resultaten van. Een uiterst 
effectieve machine die in korte tijd 
is uitgegroeid tot een favoriete 
machine onder onze klanten.  
Daarnaast hebben we onze 
onderdelenwebshop  
rompartsshop.com geopend. U kunt 
zo makkelijk en snel onderdelen voor 
uw service unit bestellen. 

We stellen in het magazine ook weer 
een aantal buitenlandse klanten en 
(service)partners voor. We kijken 
terug op onze deelname aan diverse 
toilettenbeurzen en geven weer 
antwoord op servicevragen over 
onderhoud aan uw machines. 

Ik wens u veel leesplezier en mocht 
u na het lezen van dit magazine nog 
vragen of opmerkingen hebben, 
neem dan gerust contact met ons op. 

Eugène Plompen 
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De FLEXI 1000/400 heeft een 1000 liter 
vacuümtank en een 400 liter schoonwater 
tank in basalt grijs uitgevoerd. Deze 
grijze kleur vermindert algvorming door 
UV-straling. Het leeggewicht is slechts 
380 kg. Ondanks de grote capaciteiten 
is de machine lichtgewicht en compact. 
Zelfs met volle tanks is een 3,5 tons 
voertuig nooit overladen. Dat is precies 
waarom Gary Mead van Euroloo dit jaar 
al zes FLEXI 1000’s gekocht heeft. “We 
willen geen grotere machines, omdat 
we dan ook grotere voertuigen moeten. 
Met de FLEXI op een aanhanger kunnen 
we daarnaast nog 4 cabines meenemen. 
Er is geen groot rijbewijs voor nodig wat 
het vinden van goed personeel een stuk 
makkelijker maakt.”

“De machines zijn erg fijn om mee te 
werken”, zegt Mead. “Als je kwaliteit wilt, 
dan kies je voor ROM. De machines zijn 
makkelijk in gebruik en ze gaan lang 
mee. De eerste unit die ik bij ROM kocht, 
is inmiddels meer dan 10 jaar oud en hij 
wordt nog steeds gebruikt als back-up. 
Voor ons geen tweedehands machines 
meer die vaak kapot gaan, maar nieuwe 
ROM units. Onderdelen zijn op voorraad 
en zo in huis. Mede daardoor heb ik in 
18 maanden tijd geen stilstand gehad 
en dat willen we graag zo houden.” 

Ook bij onze relatie Johnny Servis zijn 
ze uitermate tevreden over de FLEXI 
1000/400. Het bedrijf uit Baroen in 
Tsjechië is een echte ROM-ambassadeur 

want ze hebben een indrukwekkend 
aantal van maar liefst 13 FLEXI 1000’s in 
de vloot. Eigenaar en oprichter Matthew 
Duras vertelt: “De FLEXI 1000/400 
is voor ons een slimme investering. 
Qua aanschafprijs is deze machine 
interessant. Maar nog veel belangrijker 
is dat de machine betrouwbaar is.  
Ik kan er op vertrouwen dat de machine 
doet wat ‘ie moet doen. Zonder 
problemen. We kunnen elke dag aan het 
werk en hoeven geen klanten teleur te 
stellen. Daar komt het uiteindelijk toch 
op neer: gewoon je werk kunnen doen 
en je geld verdienen.” 

De FLEXI 1000/400 is de nieuwste toevoeging aan de ROM FLEXI lijn. Pas sinds 2015 

op de markt en hij blijkt erg succesvol, want de ene na de andere order verlaat onze 

showroom. Twee gebruikers van de FLEXI 1000/400, het Engelse EUROLOO en het 

Tsjechische Johnny Servis vertellen waarom ze zo graag met de machine werken.

ROM FLEXI 1000/400

Boven 
verwachting 
succesvol
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Ieder jaar vinden er vakbeurzen plaats 
voor de mobiele toilettenbranche. De 
belangrijkste hiervan zijn de EUROTOI 
in Duitsland en de PSE en Showman’s 
Show in het Verenigd Koninkrijk. Deze 
vakbeurzen zijn een mooie manier om 
de nieuwste ontwikkelingen van ROM 
zelf te zien en te ervaren. Onder het 
genot van een lekker koud biertje is het 
ook leuk om elkaar eens onder andere 
omstandigheden dan tijdens het werk 

te spreken. Voor het Europese vasteland 
is de EUROTOI, die plaatsvond op het 
circuit van de Nürburgring in Duitsland, 
dé beurs waar alles te zien was op het 
gebied van mobiele toiletten. Dit jaar 
vond de beurs plaats in maart en ROM 
liet een aantal machines zien zoals een 
mooie nieuwe machine voor onze klant 
Boels Verhuur. De Hi-Vac zuigslangen 
kregen extra aandacht dit jaar door een 
stevige beursactie. 

De Showman’s Show is voor de Britse 
eilanden de toonaangevende beurs. 
Onze FLEXI 1000/400 en de TYPE 2 
werden er tentoongesteld en met succes 
want al tijdens de beurs werden de 
eerste machines verkocht. Ook dit jaar 
vindt de Showman’s Show in oktober 
weer plaats, en ROM is dan zeker weer 
van de partij. 

Niet in de gelegenheid om 
de beurs te bezoeken?

• Bezoek onze Showroom
 Harselaarseweg 63 
 3771 MA Barneveld

• Vrijblijvende demo op locatie?
 Neem contact met ons op:
 Bel +31 (0)342 49 04 17

ROM AANWEZIG OP DIVERSE VAKBEURZEN

De nieuwste 
ontwikkelingen en 
beursacties zien

  BEURSAGENDA
.............................................................

10 EN 11 MAART 2017

EUROTOI
.............................................................

18 EN 19 OKTOBER 2017

SHOWMAN’S SHOW

rombv rombv@rombvrombvrompartsshop.comrombv.com

  Nieuws
Op de hoogte blijven van de laatste 
events en gebeurtenissen? Schrijf 
u in voor de email nieuwsbrief via 
info@rombv.com en volg ons op 
social media.
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Mick Bowman is de eigenaar van 
Toilets+ dat gevestigd is in Wymondham 
in het oosten van Engeland. “Ik ken 
ROM sinds de Showman’s Show beurs 
in oktober 2015, dus nog niet eens zo 
lang. Ik was al langere tijd op zoek naar 
een machine die ik zelf op de wagens 
kon zetten en er weer vanaf halen. Ik 
had bij verschillende machinebouwers 
mijn wensen duidelijk gemaakt, maar ze 
konden niet leveren wat ik wil. En op de 

Showman’s Show bleek dat ROM dat wel 
kan,” legt Bowman uit. 

Na de eerste gesprekken tussen ROM 
en Bowman volgt al snel de eerste 
bestelling voor een TYPE 2 800/200. En 
dat het werken met een ROM bevalt, dat 
is wel duidelijk, want sinds november 
2015 heeft Toilets+ al negen ROM 
machines besteld. “De mogelijkheid om 
de machines van voertuig te kunnen 

laten wisselen is geweldig. Bovendien 
is de service en kwaliteit van ROM erg 
goed. Ik heb nu acht wagens rondrijden 
met daarop een TYPE 2 en één als 
reserve mocht het nodig zijn. Doordat 
ik meerdere depots heb kan ik nu heel 
Zuidoost Engeland van toiletten en 
service met een ROM machine voorzien”. 

ROM VEROVERT DE BRITSE MARKT

‘Jullie maken wat ik wil’

De toiletten business is een vak apart in Groot Brittannië. Waar we op het Europese 

vasteland graag met hogedruk werken, gebruiken ze daar juist graag lage druk. Toch 

wordt de invloed van ROM ook op de Britse markt groter. Volgens Mick Bowman van 

Toilets+ is de reden daarvoor duidelijk: “jullie maken wat ik wil”. 
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ROM produceert al meer dan 35 jaar machines die mobiele toiletten 

kunnen leegzuigen en reinigen. Vaak zijn dit standaard machines die 

overal ter wereld inzetbaar zijn. Maar een tijdje geleden werden we 

benaderd voor een heel bijzonder project: het ontwikkelen van een 

machine voor het legen en reinigen van latrines in ontwikkelingslanden. 

Speciaal daarvoor ontwikkelden we de ROM Mobile Desludging Unit. 

6 ROMBV.COM
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Ordinary vacuum trucks are unable to effectively and efficiently empty the hard sludge usually found in pit latrines,  
so the emptying is often done using manual means that are dangerous for both the operators and the environment.  
WASTE, The Netherlands Red Cross and ROM bv got together to meet this challenge. The ROM Mobile Desludging 
Unit is a service unit which is specially developed for emptying and cleaning pit latrines, even those with hard 
sludge. It is designed and engineered for development aid and emergency aid. The unit includes all proven 
ROM technology in order to ensure reliability and durability. The low weight of the unit makes it well suited for 
placement on light vehicles or trailers. You can even transport the unit in the trunk of a common pick-up vehicle. 

FOR EMPTYING AND CLEANING PIT LATRINES
The ROM Mobile Desludging Unit is ideal for safely emptying and cleaning pit latrines in a very simple and economical manner.  
The unit has been designed to be easy to operate without danger to the environment or operators. This unit contributes to a higher 
standard and more durable sanitation systems in developing countries. The unit has proven to be reliable and easy to use in  
development settings. All common international safety requirements are fully met and features included an emergency stop,  
over pressure and under pressure safety valves.

FOR EMERGENCY SANITATION
Hygiene and sanitation is very important in case of emergency situations. Especially after natural disasters such as earthquakes, 
tsunami’s and hurricanes. In those situations there is an increased risk of epidemics. An adequate level of sanitation can help to 
prevent an outbreak of communicable diseases. The ROM Mobile Desludging Unit makes it possible to maintain hygienic sanitation 
and prolong the lifespan of sanitation structures such as pit latrines, elevated or mobile latrines and septic tanks, 
even in the most demanding situations. The unit is equipped with a high pressure pump, a lance and specially  
developed nozzles. This allows the unit to fluidise and pump old sludge with minimum amounts of water. With 
high quality and functionality, the ROM Mobile Desludging Unit is very reliable, and easy to operate... exactly 
what you need in an emergency situation.

SEVERAL CONFIGURATIONS 
The desludging unit is available in two configurations: 

• 800 liter vacuum tank - 200 liter clean water tank

• 1000 liter vacuum tank - 400 liter clean water tank

ROM bv • Harselaarseweg 63 • 3771 MA Barneveld • The Netherlands • Tel. +31 (0)342 49 04 17 • Fax +31 (0)342 49 28 00 • www.rombv.com

Mobile Desludging unit  

A Co-Creation of  

Waste Foundation,  

The Netherlands Red Cross 

& ROM bv

Managing Director Eugène Plompen 
vertelt over het project: “We zijn 
benaderd door Het Nederlandse Rode 
Kruis en de organisatie “WASTE”. Zij 
zijn al jaren bezig met een project 
waarbij hulporganisaties zoals het 
Rode Kruis containerunits hebben 
klaarstaan die meteen ingezet kunnen 
worden bij internationale rampen zoals 
overstromingen en aardbevingen. Elke 
containerunit heeft een specifieke 
functie, zoals medische zorg of sanitaire 
voorzieningen. Voor dat laatste zijn wij 
benaderd”, vertelt Plompen. “Er was 
behoefte aan een machine die latrines 
schoon kan maken. Vooral tijdens 
noodsituaties is het van uiterst belang 
dat de sanitaire voorzieningen goed 
zijn. Doordat onze machine latrines 
leegzuigt en fecaliën afvoert, worden 
zo uitbraken van allerlei ziektes zoals 
cholera voorkomen.”

LATRINES 
“Eerder werden latrines niet of nauwelijks 
gereinigd. Als er meerdere mensen daar 

hun behoefte doen, kun je je makkelijk 
voorstellen hoe onhygiënisch dat is. Na 
een poosje is zo’n latrine vol en werd 
de boel met een lading zand bedekt 
en even verderop werd er dan een 
nieuw gat voor een latrine gegraven. 
Door de ROM Mobile Desluding Unit 
is het niet meer nodig om die latrines 
dicht te gooien, omdat ze nu geleegd 
en schoongemaakt kunnen worden. 
De levensduur van de latrines wordt 
zo dus verlengd. En, misschien nog wel 
meer van belang, door onze machine 
verbetert de hygiëne zodanig dat het 
overbrengen van ziektes voorkomen 
kan worden,” vertelt Plompen. 

MAATWERK 
Het ontwikkelen van een machine voor 
zo’n specifieke markt is maatwerk. 
“De machine die we ontwikkeld 
hebben is geen toilettenunit zoals we 
normaal gesproken bouwen. Zoiets 
zou in ontwikkelingslanden gewoon 
niet werken”, legt Plompen uit. “Wij 
zijn hier in Nederland verwend met 

een overvloed aan water. Dat is in 
bijvoorbeeld Afrikaanse landen lang 
niet altijd het geval. We hebben de 
machine zo gebouwd dat ‘ie met weinig 
water toch goed kan functioneren. De 
vacuümunit zuigt de latrine leeg en 
met de bijbehorende spuitlans wordt 
de latrine dan schoongespoten. En de 
machine is ook nog eens zo duurzaam 
dat hij moeiteloos kan werken onder 
zware condities zoals in woestijnzand.” 
 
Inmiddels zijn er al zeven mobile 
desludging units actief. Onder andere 
in Mzuzu in Malawi. De eerste Mobile 
Desludging Unit werkt al een tijdje tot 
volle tevredenheid in Malawi, Afrika. 
“We horen niets dan positieve geluiden 
over het werken met deze machine. 
We hebben er inmiddels al zeven 
geproduceerd en ik ben er zeker van 
dat er nog vele zullen volgen”, besluit 
Plompen.
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HYRTOALETTEN NIEUWE ROM PARTNER IN SCANDINAVIË

‘We zijn er trots op om ROM  te vertegenwoordigen’

Sinds 2015 is het Zweedse 

bedrijf Hyrtoaletten officieel 

dealer van ROM in Zweden. 

Eigenaresse Pia Arvidsson 

vertelt met verve over haar 

bedrijf. “Hyrtoaletten is in 1993 

opgestart in Göteborg en nog 

steeds in handen  

van een van de oprichters. 
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“We begonnen als een klein familiebedrijf 
met slechts twee medewerkers en enkel 
met werk tussen april en september. De 
kern van onze activiteiten was in het 
begin het verhuren van toiletten voor 
evenementen en recreatiegebieden 
zoals golfbanen”, vertelt Pia Arvidsson. 
“In 1995 kregen we de kans om 
uit te breiden door te starten met 
franchising omdat de vraag behoorlijk 
was toegenomen. Een paar jaar later 
begonnen de eerste franchisers en 
twee van hen werken nog steeds met 
ons. We hebben nu twaalf mensen in 
dienst op ons hoofdkantoor in Göteborg 

en in totaal ongeveer dertig in alle 22 
vestigingen. In totaal hebben we rond 
de 3000 cabines staan in heel Zweden, 
waarvan 510 in Göteborg.”

Het gaat goed met het bedrijf en daar 
is Arvidsson met recht trots op. “Onze 
kern van activiteiten is veel breder 
tegenwoordig. We richten ons op 
verhuur, franchise, verkoop en service. 
Dit doen we naast andere merken ook 
voor ROM, we hebben meerdere ROM 
machines in ons bezit. We hebben ook 
ons eigen merk zeep en zijn retailer voor 
Abena toiletpapier.

BLIK OP DE TOEKOMST
“We verzorgen voor Zweden service 
vanuit Jokkmokk in het noorden tot 
Ystad in het zuiden. We hebben twintig 
depots in Zweden. In Noorwegen 
hebben we er twee, in Kongsvinger en 
Oslo. In Finland werken we samen met 
een partner. Maar voor de toekomst  
willen we meer”, aldus Arvidsson. 

“We willen binnen Zweden nog 
een groter gebied kunnen servicen. 
Daarnaast zoeken we een verhuur 
partner in Denemarken. Zo kunnen 
we in heel Scandinavië onze diensten 
aanbieden. We zijn ook continu op 
zoek naar nieuwe en goede producten 
voor ons en onze franchisers. En het 
is ook een uitdaging om handel en 
diensten te vinden zodat we ook in 
de wintermaanden ons geld kunnen 
verdienen.”

HYRTOALETTEN NIEUWE ROM PARTNER IN SCANDINAVIË

‘We zijn er trots op om ROM  te vertegenwoordigen’
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Geen wonder dus dat je bij Boels ook 
terecht kunt voor een mobiel toilet. 
Of beter gezegd toiletten. Want met 
ruim 10.000 ‘Bio Boxen’, zoals Boels 
hun tijdelijk sanitair noemt, hoeft geen 
tuinfeestje, bouwplaats of evenement 
zonder te staan. En of je nou losgaat 
op snerpende gitaren tijdens Pinkpop 
of opgaat in de housebeats van 
Tomorrowland, grote kans dat je daar 
een bezoek brengt aan een toilet van 
Boels.  

Natuurlijk moeten al die duizenden 
toiletten ook weer worden opgehaald 
en schoongemaakt. En daarvoor 
gebruikt Boels al ruim twintig jaar 
de toiletservicemachines van ROM. 
Inmiddels zijn diverse types de revue 
gepasseerd. Geheel naar tevredenheid 

want onlangs heeft ROM voor Boels zelfs 
een exclusief model geproduceerd. 

“We wilden een toiletservicewagen die 
functioneel is maar ook de kwaliteit 
uitstraalt die bij Boels past. Vaak wordt 
een toiletservicewagen geassocieerd 
met vies werk. Helemaal als ze er ook 
nog eens niet fris uitzien. Zowel bij onze 
klanten als onze chauffeurs wilden we 
dit negatieve beeld wegnemen omdat 
we het niet bij Boels vinden passen. 
Daarom was naast functionaliteit een 
van de eisen dat de machine een fraaie 
uitstraling zou krijgen”, aldus Rob 
Koevoets, Manager Sanitation Services 
bij Boels. 

Dus kwam wagenparkbeheerder Jos 
Leentjes van Boels bij ROM met een 

idee voor een ombouw zodat de wagen 
minder op een toiletservicewagen zou 
lijken. Voor ROM, als fabrikant van deze 
machines, geen alledaags verzoek. Maar 
met 35 jaar ervaring is de Barneveldse 
machinebouwer niet voor één gat te 
vangen en ging de uitdaging graag aan. 
Voor ROM begon daarmee een 
samenspel met de bekende verhuurder 
om tot een perfect eindresultaat te 
komen. Vele gesprekken volgden tussen 
producent en klant. Liters koffie, diverse 
tekeningen en een aantal schorre 
stemmen verder stond het definitieve 
ontwerp op papier en kon de productie 
in gang worden gezet. 

“Dankzij de flexibiliteit en kennis van 
ROM staat er een model waar we trots 
op zijn. Waarmee we met een gerust hart 

BIJZONDER VERZOEK VAN VERHUURDER BOELS

‘We willen een toiletservice wagen 
die niet op een toiletservice wagen lijkt’

Zeg je verhuur, dan zeg je al gauw Boels. Met bijna 3.000 medewerkers en meer 

dan 350 vestigingen in tien Europese landen is Boels inmiddels een van de grootste 

verhuurbedrijven van Europa. Of je nou op zoek bent naar een boormachine of een 

complete graafmachine, Boels heeft het. Niet voor niets was hun slogan jarenlang  

‘Boels verhuurt bijna alles’.

10 ROMBV.COM



bij onze klanten kunnen aankomen en 
waar onze chauffeurs met plezier mee 
werken”, aldus Koevoets.  

Inmiddels rijden er ruim twintig 
gloednieuwe oranje Boels-wagens 
door heel Nederland. Van feestje 
tot bouwplaats. Toiletten plaatsen, 
ophalen en reinigen. Dag in, dag uit. 
Boels vindt het dan ook belangrijk dat 
ze blind op hun toiletservicewagens 
kunnen vertrouwen. Want stilstand kost 
simpelweg geld. 

Gelukkig zitten ze bij ROM goed. 
“Vanwege de kwaliteit en de goede 
service”, zo meent Koevoets. “Want als je 
dagelijks duizenden toiletten verhuurt 
die ook weer schoon moeten dan moet 
je kunnen vertrouwen op de machine. 

Daarom werken we al zolang met ROM. 
We weten dat het goed zit.”

Boels werkt naast de nieuwe units 
ook nog steeds met oudere ROM-
machines. “Die werken nog steeds 
perfect. We zorgen ook dat ze goed 
worden onderhouden. Want regelmatig 
onderhoud voorkomt stilstand. We 
hebben dan ook servicecontracten 
afgesloten voor onze nieuwe machines 
zodat we zeker zijn van tijdig onderhoud. 
Zo geeft ROM ons een seintje als een 
machine onderhoud nodig heeft. Wel 
zo prettig en we hebben er zelf geen 
omkijken meer naar”, legt Koevoets uit.  

Dat Boels en ROM een schot in de roos 
hebben met dit exclusieve ontwerp 
bleek wel uit de enthousiaste reacties 

onlangs op de EUROTOI, dé beurs 
voor de toiletservice-industrie. “We 
waren vereerd om te zien dat onze 
toiletservicewagen op de EUROTOI 
werd gepresenteerd en dat 
er meteen enthousiaste 
reacties waren. We zijn 
zelf net zo enthousiast 
namelijk en gaan nog een 
order van zestien stuks 
plaatsen. Hopelijk zijn 
ze van het voorjaar klaar 
zodat ze meteen tijdens 
het festivalseizoen kunnen 
meedraaien.” 

Rob Koevoets 
Manager
Sanitation
Services

‘We willen een toiletservice wagen 
die niet op een toiletservice wagen lijkt’
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Bijzonder om te zien hoe ROM units wereldwijd worden ingezet. Niet alleen tijdens 

gewone evenementen zoals een festival, maar ook voor speciale projecten worden 

ROM machines ingezet. Om deze FLEXI 1900/1100 is een hijsframe gebouwd met 

lekbak en gecertificeerde hijsogen zodat de unit bij offshore activiteiten gebruikt 

kan worden. De FLEXI  wordt nu gebruikt om de toiletten leeg te zuigen bij een groot 

project op de Kaspische Zee in Centraal Europa. 

BIJZONDERE PROJECTEN

ROM op Kaspische Zee
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Peter Melkert
Aftersales
Manager
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Aftersales

Niet (goed) onderhouden servicewagens brengen op de lange duur meer kosten
met zich mee dan de onderhoudskosten zelf. Als u uw machine niet kunt inzetten
mist u niet alleen de inkomsten, maar u loopt ook nog eens de kans dat uw 
goede relatie met uw klanten in gevaar komt. En dat is wel het laatste wat u 
wilt. Neem daarom nu het seizoen er weer op zit contact met ons op en plan uw 
onderhoudsbeurt bij ROM of een van onze partners bij u in de buurt.

Hiernaast kunt u lezen wat onze tips zijn om lekkages en storingen te voorkomen 
door zelf te controleren. Kleine handelingen die niet veel tijd vergen, maar veel 
ellende kunnen besparen. 

     Bekijk onze onderhouds- 
                                 instructievideo’s op

                                      YouTube

rombv

DAGELIJKS UITVOEREN
• De olie-opvangpot moet elke dag geleegd

worden. Als deze controle overgeslagen
wordt loopt u kans op lekkage. Bovendien
voorkomt u hiermee klachten van klanten
over olielekkage.

WEKELIJKS UITVOEREN
• Het niveau van motorolie controleren

en als het nodig is olie bijvullen.
•   Waterfilter controleren en reinigen.

Veel problemen komen door een
verstopt waterfilter.

 
      Geen druk op je spuitlans?
      Maak het waterfilter schoon!

• Het vocht uit de vochtvanger halen. Als
de vochtvanger te vol is dan zorgt dit voor
storingen en stopt de machine met zuigen.

MAANDELIJKS UITVOEREN
• Het niveau van de hydrauliektank

controleren. Dit gaat heel makkelijk door
het niveauglas op de tank. Dit geldt alleen
voor PTO-aangedreven machines.

• Doorsmeren van de zuigslanghaspel.
• Doorsmeren van de smeernippels. Deze vindt 

u aan de as-zijdes van de vacuümpomp.

Een ROM machine is een hoogwaardige, betrouw-

bare unit die ontworpen is om te presteren en vooral 

te blijven presteren. U moet altijd en overal op uw 

machine kunnen vertrouwen. Het onderhouden van uw 

ROM toiletservice unit verdient daarom alle aandacht.
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Chassis cabineopbouw

Pick-up

NIEUW!

Compact, lichtgewicht en scherp geprijsd zijn de basiskenmerken van de ROM toilet 

service units. Onze units zijn geschikt voor opbouw op een pick-up truck, open laadbak 

of chassis, die slechts een bescheiden investering vragen. Dankzij het lage eigengewicht 

(vanaf 360kg) houdt u maximaal laadvermogen over. U kunt zo meer schoon- en vuilwater 

meenemen. Hoeveel cabines wilt u per dag reinigen en legen? Welke rijbewijzen hebben 

uw medewerkers? ROM heeft een passende unit voor uw situatie. 

FLEXI 1200/800 PTO

FLEXI 1000/400TYPE 2

MEER INFORMATIE?

+31 (0)342 49 04 17

info@rombv.com

14 ROMBV.COM



FLEXI 1200/800 FLEXI 1900/1100

TYPE T PTO

Maximaal rendement 
behaalt u met een ROM!
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Verlengde laadplateaus: dankzij 
deze optie heeft u ruimte voor de 
machine en 6 toiletcabines, door twee 
laadplateaus voor 4 toiletcabines en een 
uitklapbaar laadplateau voor twee extra 
toiletcabines.

Met de onderhoudskit voor periodiek 
onderhoud aan een toiletservice unit 
heeft u alle benodigde onderdelen 
binnen handbereik.

Tegelijkertijd hogedruk en vacuüm 
gebruiken? Dat kan uitkomst bieden! U 
werkt sneller en efficiënter door middel 
van een schakelaar. 

De stalen omkasting om de 
motorpompcombinatie beschermt 
de essentiële onderdelen van de 
machine tegen weersomstandigheden. 
Bovendien biedt het een extra plek 
voor reclame-uitingen. De deuren en 
een beluchtingsrooster voorkomen 
oververhitting. 

Met onze longlifekits bent u helemaal 
klaar voor het festivalseizoen. Deze 
longlife kits bevatten onder andere 
kevlar-versterkte lamellen. Uitermate 
geschikt voor evenementen of langdurig 
aan één stuk draaien van uw unit.

Onderdelen 
shop
Bestel vanaf nu eenvoudig onderdelen 
en accessoires voor uw ROM toilet 
service unit via ROMpartsshop.com. Van 
vacuümslangen, vochtvangers, kranen 
tot onderdelen voor hogedrukpompen: 
we hebben alle onderdelen en 
accessoires die u nodig heeft om uw 
werk te doen.

Met een handig keuzemenu, een 
slimme zoekfunctie en een helder 
overzicht van onderdelen per machine 
is het juiste onderdeel zo gevonden. 
ROM onderdelen staan voor kwaliteit, 
garantie en een langere levensduur. En 
niet onbelangrijk, we leveren ze tegen 
concurrerende prijzen. 

Veel voorkomende onderdelen zijn in 
het magazijn aanwezig. Hierdoor zijn wij 
in staat het door u bestelde onderdeel 
snel te leveren.

WWW.ROMPARTSSHOP.COM

Nieuwe opties 
voor uw ROM
ROM blijft continu innoveren. Wij luisteren daarbij naar de 

feedback die onze klanten ons geven. Mede dankzij die 

feedback biedt ROM nu een aantal nieuwe opties voor uw 

toiletservice unit.
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Powerliften niet nodig

Kijkje achter de schermen
De medewerkers van ROM doen elke 
dag weer hun best om voor u klaar te 
staan. Dat doen ze onder andere door 
uw machine te bouwen, onderdelen te 
versturen of door u telefonisch te woord 
te staan bij uw vragen. En bij vragen 
over toiletservice units kom je al snel 
terecht bij onze toiletservice-expert 
Ronald van den Broek. Een kijkje achter 
de schermen.

Ronald werkt al bijna 10 jaar bij ROM. 
Op het gebied van toiletservice is hij 
een echte expert. Er is geen machine die 
hij niet kent, geen beurs waar hij niet 

geweest is en waarschijnlijk is er geen 
klant die hij nooit gesproken heeft.  Het 
werk dat hij bij ROM doet, is heel divers. 
Geen dag is hetzelfde! 
“Het ene moment ben ik in de showroom 
om klanten te helpen, het andere zit ik 
aan de telefoon om een probleem op te 
lossen. Of om erachter te komen welk 
onderdeel de klant nou precies nodig 
heeft. Maar de puzzels worden altijd 
opgelost, of het nou  in het Nederlands, 
Duits, Engels of Frans is. Die uitdaging 
is wat het ook zo leuk maakt. Zelfs na 
10 jaar rij ik nog elke dag fluitend naar 
Barneveld.”

ROM machines zijn prettig om mee te werken. Maar er is een aantal opties die het 
werken nóg makkelijker maken. Een daarvan is de optie toiletcabine liften. Met de 
cabineliften tilt u makkelijk en snel cabines op voor transport. Zonder lichamelijke 
ongemakken. Veilig en ergonomisch werken staat voorop bij ROM.

Eén van de klanten die zijn units heeft uitgerust met cabineliften is Forma-Rent uit het 
Belgische Maldegem. Leen Foré vertelt waarom Forma-Rent kiest voor de cabineliften. 

“Het werken in deze branche is natuurlijk best wel zwaar. Het is een fysiek beroep en dat 
vergt veel van je lijf. In het belang van onze medewerkers kiezen wij voor cabineliften. 
Wanneer je niet meer hoeft te tillen scheelt dat behoorlijk in de belasting voor je 
lichaam. We willen echt niet meer zonder.” 

DE VOORDELEN 
VOOR U OP EEN RIJ

• Voorkomt veel voorkomende 
rugklachten en andere ARBO-
problemen.

• Verhoogt de arbeidsproductiviteit en 
vermindert de kans op blessures en 
ziekteverzuim. Een lastenverlichting, 
letterlijk en figuurlijk.

• Door de lage fysieke belasting de hele 
dag snel en efficiënt werken.

• Verbetert gezondheid, inzetbaarheid  
en productiviteit van uw medewerkers

• Zeer gebruiksvriendelijk: bediening via 
één handige hendel.

• Aan de zijkant gemonteerd zodat er 
ruimte overblijft voor montage van 
AdBlue tanks onderaan het frame.
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Vanaf nu ook de TYPE 2 
geleverd met grijze tanks!*

Actie Hi-Vac vacuümslang
Hi-Vac actie: Is uw Hi-Vac vacuümslang toe aan 

vervanging? Profiteer dan nu van onze aantrekkelijke 

aanbieding. U ontvangt maar liefst 35% korting op 

de Hi-Vac slangen. Het zijn de meest duurzame 

en flexibele slangen ter wereld. Bestel direct en 

bespaar tot maar liefst €166 per slang.

Hi-Vac 2’’x 9.15 meter  €170
Hi-Vac 2’’x 12.15 meter  €215
Hi-Vac 2’’x 15.20 meter  €260
Hi-Vac 2’’x 18.30 meter  €299

*Leverbaar medio 2017
DE VOORDELEN 

• De donkere kleur vermindert algvorming door UV-licht
• De tank blijft langer mooi.
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ROM Servicecenter

Zelf onderhoud uitvoeren? Bestel onze handige 

onderhoudskits voor uw toilet service unit.

WWW.ROMPARTSSHOP.COM

Een ROM machine is een hoogwaardige, betrouwbare installatie die
ontworpen is om te presteren en vooral te blijven presteren. U moet altijd 
en overal blindelings op uw machine kunnen vertrouwen. Het onderhoud 
van uw unit verdient daarom alle aandacht. Graag staan wij voor u klaar voor 
deskundig advies, service en onderhoud.

Een professioneel serviceteam in de binnen- en buitendienst staat voor u klaar. 
Bij deze mannen is uw machine in goede handen. ROM biedt u zo zekerheid en 
tevredenheid. Wel zo’n geruststellende gedachte!
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NIEUW: 
LEASE nu uw 
toiletservice 
unit!

Als ondernemer bent u gewend de zaken zelf in de hand te 
hebben. Daarom bieden wij Financial Lease aan tegen een 
verrassend laag tarief. Zo leaset u al een ROM TYPE 2 vanaf 
€139  per maand. Vanaf de eerste dag bent u economisch 
eigenaar en houdt u toch geld over om te kunnen 
ondernemen of een financiële buffer op te bouwen.

BENIEUWD? BEL OF MAIL
We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. 
+31 (0)342 49 04 17 | info@rombv.com

VOORDELEN FINANCIAL LEASE

 U bent vanaf dag 1 economisch eigenaar

 Lage maandlasten: bepaal zelf de looptijd  
(12 tot 60 maanden) en uw restsom

 Gespreide betaling: behoud geld om te 
ondernemen óf om een buffer op te bouwen 

 Fiscaal voordeel: rente en investeringsaftrek én 
de btw kan teruggevorderd worden

 Weten waar u aan toe bent: betaal een vast 
bedrag per maand gedurende de looptijd

 Inruil van uw huidige machine is mogelijk en 
kan gebruikt worden als aanbetaling

 Onze producten zijn altijd voorzien van 
volledige garantie

 Apparatuur wordt na het uitdienen van uw 
leasecontract uw eigendom


