
Onze markt
Bij horecabedrijven en in de levensmidde-
lenindustrie is de vetafscheider een 
bekend fenomeen. Het scheiden van 
afvalwater en vet is door de overheid 
namelijk verplicht gesteld. Omdat vet en 
slib zich ophopen, moeten vetafscheiders 
regelmatig worden geleegd.  Teeuwissen 
heeft een landelijk opererende inzamel-
dienst die met eigen tankwagens vetaf-
scheiders en leidingen reinigt bij horeca, 
bedrijven en instellingen. 

Oog voor milieu en kwaliteit
Teeuwissen werkt met oog voor het 
milieu, conform wet- en regelgeving. 
Kwaliteit staat voorop. Onze toegevoegde 
waarde is dat we de vetafscheider na het 
ledigen schoonmaken tot op de bodem. 
Dit is ook het moment om de vetafschei-
der visueel te beoordelen. Eventuele 
gebreken worden direct aan de klant 
gemeld. Het ingezamelde vet-, water- en 
slibmengsel wordt in onze eigen installa-
tie bewerkt, waarna het restproduct 
wordt hergebruikt.
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Hoe het werkt
Vetafscheiders zijn opgebouwd uit verschillende compartimenten, die de verschillende ingrediënten van het afval-
water - slib, vet en water - van elkaar scheiden. Het bewerkte afvalwater wordt uiteindelijk weer geloosd op het 
riool. De tankwagen van Teeuwissen zuigt het opgehoopte vet en slib uit de vetafscheider en reinigt de comparti-
menten met hogedruk. De frequentie voor het ledigen van de vetafscheider is mede te bepalen aan de hand van 
het meten van de slib- en vetlaag.

Alles in één hand
Als ondernemer is het goed om te weten in welke technische staat de vetafscheider verkeert. Niet alleen voor uzelf, 
maar ook omdat de gemeente soms informatie verlangt. Na een uitgebreide inspectie met een capaciteitsberekening 
bent u weer tot in detail op de hoogte. Van Teeuwissen ontvangt u na afloop een inspectierapport met een advies. 
Eventuele reparatie of vervanging van de vetafscheider verzorgen wij graag voor u. 

Op afroep of contract
Ledigen en reinigen van vetafscheidingsinstallaties is mogelijk op afroep, maar ook op contractbasis. Het voordeel 
van het aangaan van een ledigingscontract is dat wij voor u de overeengekomen ledigings frequentie bewaken.  
Een hele zorg minder. Met geavanceerd materieel en goed opgeleid personeel kunnen wij in heel Nederland snel ter 
plaatse zijn. Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar. 

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. We praten graag met u door over de mogelijkheden. 
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