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U wilt een mobiel toilet of douchecabine huren, privé of op een publieke plaats? Of bent u op zoek naar 
een sanitaire container? Liekens biedt een breed gamma van modellen en hygiënische voorzieningen voor 
elke situatie en voor elk evenement, inclusief een professionele full-service. Bovendien kan u ook op ons 
een beroep doen voor gespecialiseerde klussen zoals ontstoppingen, industriële reinigingen, veegwerken 
en camera inspecties.

U wilt uw septische put laten ledigen? U bent op zoek naar een betrouwbare partner voor het industrieel 
reinigen van pompputten, leidingen, rioleringen of waterputten? Liekens beschikt over een jarenlange 
knowhow, de laatste technologie en gespecialiseerde vrachtwagens: uw garantie voor een weergaloze 
service.

Heeft u nog vragen of twijfels over uw klus? 

Wij staan u graag vrijblijvend te woord en zoeken samen naar een oplossing op maat.
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TOILETTENVERHUUR

UW NR.1 PARTNER VOOR SANITAIR IN DE BOUWSECTOR 

OP PUBLIEKE EN PRIVATE PLAATSEN
Wij brengen uw cabines snel ter plaatse. 
Om het even waar in België:

 · bouwwerven
 · evenementen
 · festivalweides
 · stads- en dorpskernen
 · scholen
 · discotheek- of café-omgevingen
 · caravanterreinen
 · ...

TOILETVERHUUR MET VOLLEDIGE 
DIENSTVERLENING
De volledige dienstverlening is altijd inbegrepen in de 
toiletverhuur. Zo hoeft u geen seconde tijd of energie 
te verliezen aan de follow-up. Uw wc’s krijgen wekelijks 
een opfrisbeurt. Bovendien krijgt u gratis wc-papier.

ONZE TOILETTEN
 · werken autonoom en hygiënisch
 · zijn van hoogstaande kwaliteit
 · hebben geen aansluiting nodig

FULL SERVICE
 · wekelijkse reiniging
 · wekelijks ledigen
 · wekelijks aanvullen met water
 · gratis toiletpapier
 · milieuvriendelijke producten
 · levering & chauffeurs over gans belgië
 · mogelijkheid tot verwarming en extra verlichting
 · regelmatige kwaliteitscontroles
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STANDAARDCABINE MET ZITTOILET EN URINOIR

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Dit mobiele toilet is de meest voordelige oplossing voor 
uw behoefte aan tijdelijk sanitair. De cabine beschikt over 
een comfortabele wc en een apart urinoir voor de heren. 
Het beschikt steeds over een lichtdoorlatend dak, slipvrije 
bodem en een tochtvrije ventilatie. De standaardcabine is 
voorzien van een reservoir, afsluitbaar door een wc-deksel. 

· beschikbaar met hijshaak

TOILETCABINE MET SPOELSYSTEEM EN AFSLUITKLEP

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

De cabine met spoelsysteem en afsluitklep is een solide 
constructie die standaard beschikt over een zittoilet, een 
urinoir, een lichtdoorlatend dak, een tochtvrije ventilatie, 
een slipvrije bodem en een afscheiding tussen toiletbak en 
het opvangreservoir. 

· beschikbaar met hijshaak
· gesloten reservoir, geen inkijk

2,26 x 1,21 x 1,22 meter

2,26 x 1,21 x 1,22 meter

265 liter

265 liter

84 kilogram

84 kilogram
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TOILETCABINE MET SPOELSYSTEEM, 
AFSLUITKLEP & LAVABO 

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Ook dit toilet kunnen we overal plaatsen, want er is geen wa-
teraansluiting of riolering nodig. De cabine beschikt over een 
comfortabele wc, een apart urinoir voor de heren en een lavabo. 
Het toilet heeft een lichtdoorlatend dak en kan worden afge-
sloten met een hangslot. Ook hier zorgt het spoelsysteem met 
de afsluitklep ervoor dat niets zichtbaar blijft. Dit toilet wordt 
aangeraden volgens de normen van het NAVB.

· beschikbaar met hijshaak
· gesloten reservoir, geen inkijk

H²0 CABINE MET SCHOONWATERSPOELING

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Dit toilet heeft geen enkele aansluiting nodig want is zelf 
voorzien van een afgesloten toilettank met waterspoe-
ling door een ingebouwd waterreservoir. Het wordt dus 
steeds gespoeld met vers water, waardoor het toilet op-
timaal schoon en fris blijft. Deze toiletten zijn beschikbaar 
met of zonder lavabo. 

· beschikbaar met hijshaak
· gesloten reservoir, geen inkijk

2,26 x 1,21 x 1,22 meter

2,26 x 1,21 x 1,22 meter

241 liter

241 liter

85 kilogram

85 kilogram
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AANSLUITCABINE

SPECIFICATIES
Aansluiting op water & afvoer

Onze aansluitcabine kan u hetzelfde comfort bieden als uw 
toilet thuis. Door de aansluiting op water en een directe 
afvoer, werkt deze namelijk op dezelfde manier.

LUXE CABINE MET SCHOONWATERSPOELING & LAVABO

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Bent u op zoek naar een luxe uitstraling? Dan is de luxe cabi-
ne uw ideale oplossing. Deze mobiele luxe toilet heeft geen 
aansluitingen nodig en is daarom erg handig te plaatsen op de 
locatie die u wenst. 

· vip-toilet is voorzien van een gesloten reservoir,
  geen inkijk tijdens het gebruik
· schoonwaterspoeling
· handwas-unit
· zeepdispenser en handdoekhouder
· spiegel
· afvalbak

2,29 x 1,68 x 2,22 meter

2,31 x 1,33 x 1,22 meter

-

73 kilogram

333 liter Opvangtank: 200 liter

135 kilogram
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MINDERVALIDE CABINE

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Deze ruime, rolstoelvriendelijke cabine is geschikt voor 
ieder openbaar evenement waar er rekening gehouden 
wordt met iedereen. Een evenement is pas écht toegan-
kelijk voor mensen met een handicap als er ook aangepast 
sanitair is. Met de extra brede ingang en hendels kunnen 
ook mensen met een lichamelijke beperking op een nette 
manier naar de wc.

· voldoet aan de Europese regelgeving en maatvoering voor      
  het mindervalidentoilet

KROS-URINOIR (plaspaal met 4 urinoirs) 

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen 

Deze handige kros-urinoir is de ideale aanvulling op de 
toiletcabines. Dit urinoir zorgt voor een goede oplossing 
tijdens uw evenement of bouwproject zonder extra lasten. 
De vooruitstekende scheidingswanden zorgen voor een 
comfortabele privacy.

U wenst wildplassen te vermijden? 
Kies dan voor dit urinoir!

· beschikbaar met hijshaak

2,29 x 1,68 x 2,22 meter

2,09 x Ø1,20 meter

132 liter

135 kilogram

450 liter

80 kilogram
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PORTA POTTI: CAMPINGTOILET

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Dit draagbare toilet is de perfecte oplossing voor tijdelijk 
sanitair binnenshuis. Door het gewicht en de grootte kunt u 
dit toilet overal plaatsen. Zeer gemakkelijk wanneer u een 
extra toilet nodig heeft in een appartement, bovenwoning 
of zelfs voor caravans en campers!

MINI CABINE 

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen 

Door de aangepaste grootte is dit toilet handig te verplaat-
sen en bv. in de lift te plaatsen naar een andere verdieping. 
Zo hoeven u en uw collega’s geen tijd meer te verliezen.

0,414 x 0,383 x 0,427 meter

1,90 x 0,99 x 0,79 meter

5 kilogram

70 liter (verplaatsbaar voor lediging)

70 kilogram

21 liter Spoelwater tank: 15 liter
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HANDY KROSS

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Het verplaatsbare urinoirzuiltje is echt overal te plaatsen. 
Doordat er wieltjes onder zitten kunt u hem overal naartoe 
rijden. 

RENOVATIE TOILET

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen 

Dit renovatietoilet is geschikt voor iedere gewenste ruimte 
als vervanging van het vaste toilet tijdens een verbouwing. 
Het toilet (zonder huisje) heeft een toiletbril met deksel en 
is voorzien van een 150-literreservoir. Dit toilet is uiterst 
geschikt om te plaatsen op moeilijk bereikbare plaatsen 
zoals verdiepingen op een bouwwerf of voor de inbouw in 
een container. Wij zorgen voor de lediging van het toilet!

0,91 x 0,55 x 0,29 meter

0,70 x 0,55 x 0,59 meter

45 liter

15 kilogram

150 liter (gesloten vuilwatertank)

15 kilogram
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HANDHYGIENE - HANDWASUNIT    

SPECIFICATIES
Vrijstaand, zonder aansluitingen

Bent u van plan om op een werkterrein of op een evenement 
tijdelijk sanitair te plaatsen? Dan kunt u ook een handwas-
unit huren. De mobiele handwasunits zijn voorzien van 2 
wastafels. De unit wordt gevuld met schoon water en heeft 
een apart reservoir voor het afvalwater. De handwasunits 
hebben geen stroomvoorziening en wateraansluiting 
nodig. De voetpomp zorgt voor een handsfree gebruik. De 
mobiele handwasunits zijn tegen elkaar te plaatsen zodat er 
eilanden ontstaan met daarin 4 wastafels. 

HANDHYGIENE - WASGOOT

SPECIFICATIES
Aansluiting op water

De wasgoot is een gemakkelijke en voordelige oplossing
en eenvoudig aan te sluiten met een tuinslang.

1,16 x 1,07 x 0,61 meter

1,10 x 2,00 x 0,47 meter

Capaciteit vers water 163 liter - afvalwater 176 liter

Aansluitingen op water en afvoer

55kg kilogram

24 kilogram
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TOILETCONTAINERS

SANITAIRE CONTAINERS VOOR JONG EN OUD 

Organiseert u een sportmanifestatie of evenement? Of 
bent u verantwoordelijk voor de hygiënische voorzieningen 
op een werf of school? Huur dan sanitaire containers bij 
Liekens NV.

U vindt bij ons alle soorten toiletcontainers. Kies bij-
voorbeeld voor gescheiden of niet-gescheiden com-
partimenten en beslis of u ook urinoirs en lavabo’s wilt 
aanbieden. Wilt u maximale luxe? Wij leveren standaard 
verwarmde sanitaire containers. En heeft u een renova-
tieproject op een kleuterschool? Dan kunnen we kleu-
tertoiletten aanbieden.

Ook op bouwwerven worden de vereisten van de sani-
taire voorzieningen steeds hoger en hoger. Bent u op 
zoek naar meer comfort tijdens uw dagelijks werk of 
dat van uw collega’s? Vraag ons gerust meer info over 
het plaatsen van een sanitaire container!

 · optimale warmte- en geluidsisolering
 · snelle opstelling ter plaatse
 · onmiddellijk inzetbaar
 · robuuste stalen constructie 
 · volledige en comfortabele inrichting 
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KLEINE SANITAIRE CONTAINER 

INDELING

· 2 zittoiletten
· 1 urinoir
· 1 wasgoot met 2 kranen en spiegel 
· 1 verwarmingselement

2,40 x 2,40 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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KLEINE SANITAIRE CONTAINER 2

INDELING

· 2 zittoiletten
· 1 urinoir
· 1 lavabo met spiegel
· 1 verwarmingselement

2,40 x 2,40 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 Har-
de of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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DUOCONTAINER 

INDELING

· 2 zittoiletten
· 2 lavabo’s met spiegel
· 2 verwarmingselementen

2,40 x 1,40 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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SANITAIRE CONTAINER 
MET GESCHEIDEN INGANG M/V

INDELING HEREN
· 2 zittoiletten
· 3 urinoirs
· 2 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

INDELING DAMES
· 3 zittoiletten
· 1 lavabo met spiegel
· 1 verwarmingselement

6,055 x 2,435 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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SANITAIRE CONTAINER 2 
MET GESCHEIDEN INGANG M/V

INDELING HEREN
· 2 zittoiletten
· 2 urinoirs
· 2 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

INDELING DAMES
· 3 zittoiletten
· 2 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

6,055 x 2,435 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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SANITAIRE CONTAINER 
MET 5 ZITTOILETTEN, 4 URINOIRS 

INDELING

· 5 zittoiletten
· 4 urinoirs
· 2 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

2,435 x 6,055 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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SANITAIRE CONTAINER
MET 4 ZITTOILETTEN

INDELING

· 4 zittoiletten
· 2 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

6,055 x 2,435 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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SANITAIRE CONTAINER
MET 6 ZITTOILETTEN

INDELING

· 6 zittoiletten
· 2 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

6,055 x 2,435 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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SANITAIRE CONTAINER MET 
KLEUTERTOILETTEN

INDELING

· 6 kleuter - zittoiletten
· 2 kleuter - urinoirs
· 2 kleuter - lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

6,0 x 2,5 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110. 
Harde of flexibele buis. 
Of aansluiting op septische tank. 
Te huur bij Liekens.
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SEPTISCHE OPVANGTANK 

SPECIFICATIES

· septische opvangtank met een maximum 
  capaciteit van 10m³ of 5m³
· trap wordt steeds door Liekens voorzien
· kan onder een kleine of grote container 
  geplaatst worden. 

Kleine tank: 2,5 x 2,5 x 0,80 meter

Grote tank:  6 x 2,5 x 0,80 meter
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MOBIELE DOUCHES

DOUCHECABINE

Met de mobiele douchecabine kunt u perfect een tijdelijke 
voorziening treffen tijdens een verbouwing van o.a. uw 
badkamer of op uw bouwproject. Voorzien van verlich-
ting en verwarming biedt deze cabine een uitstekend 
alternatief om comfortabel te douchen.

SPECIFICATIES
 · douchecabines met verwarming en verlichting
 · warm watertoevoer d.m.v. twee elektrische boilers
 · overal inzetbaar en gemakkelijk aan te sluiten 
 · gewicht: 115 kg

2,350 x 1,200 x 1,200 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V/16A

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)
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DOUCHECONTAINERS

Liekens is uw aangewezen partner voor de verhuur van alle 
mogelijke sanitaire containers, ook voor deze van douche- 
containers! Wilt u uw gasten dus het nodige douchecomfort 
bieden op uw werf of event? Laat onze vakmensen dan in-
staan voor de plaatsing van uw douche units. 

Wij maken de huur van een douchecontainer als geen ander 
eenvoudig en gemakkelijk. Onze douchecontainers gaan 
van 2 tot 6 douches en lavabo’s en zijn zo een ideaal pakket 
voor uw event of werf. Wij maken voor u graag een voorstel 
op basis van het aantal douches dat u nodig hebt.
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DOUCHECONTAINER MET 2 DOUCHES

INDELING

· 2 douches
· 2 lavabo’s met spiegel
· 2 verwarmingselementen

2,5 x 2,5 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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DOUCHECONTAINER MET 4 DOUCHES

INDELING

· 4 douches
· 4 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

5,0 x 2,5 meter

Aansluiting elektriciteit 380 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens



27

DOUCHECONTAINER MET 6 DOUCHES

INDELING

· 6 douches
· 6 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

6,055 x 2,435 meter

Aansluiting elektriciteit 380 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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KEUKENCONTAINER

INDELING

· 1 fornuis
· 1 wasgoot met 5 kranen
· 1 verwarmingselement

6,055 x 2,435 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110. 
Harde of flexibele buis. 
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SANITAIRE CONTAINER 
MET TOILET & DOUCHE

INDELING

· 1 douche
· 1 zittoilet
· 1 lavabo met spiegel
· 1 verwarmingselement

2,5 x 2,5 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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SANITAIRE CONTAINER
MET TOILET, DOUCHE EN 2 URINOIRS

INDELING

· 1 douche
· 1 zittoilet
· 2 urinoirs
· 3 lavabo’s met spiegel
· 1 verwarmingselement

2,871 x 2,410 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met PVC buis Ø110 
Harde of flexibele buis
Of aansluiting op septische tank
Te huur bij Liekens
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MOBIELE BADKAMER

Is men uw badkamer aan het renoveren? Of hebt 
u voor andere projecten een tijdelijke badkamer 
nodig? Dan is dit uw perfecte oplossing.

INDELING
· 1 douche met douchegordijn
· 1 lavabo
· 1 zittoilet 
· 1 spiegel, kledinghaakje, bankje  
· 1 dakvenster en ontluchting
· 1 verlichtingselement
· 1 verwarmingselement

2,40 x 1,85 x 2,7 meter

Aansluiting elektriciteit 220 V

Aansluiting watertoevoer (GEKA koppeling)

Aansluiting op riolering met vermaalpomp

750 kilogram
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TOILETWAGEN MET GESCHEIDEN INGANG

INDELING INGANG 1

 · 3 damestoiletten
 · 2 lavabo’s

INDELING INGANG 2

 · 3 urinoirs
 · 1 herentoilet
 · 1 lavabo

KLEINE TOILETWAGEN

INDELING INGANG 1

 · 1 damestoilet
 · 1 lavabo

INDELING INGANG 2

 · 1 herentoilet
 · 1 urinoir
 · 1 lavabo

MATERIAALCONTAINER

SPECIFICATIE

   · afmetingen 6,0 x 2,5 meter

DOUCHEWAGEN MET 2 DOUCHES

INDELING

 · 2 douches
 · 1 lavabo

DOUCHEWAGEN MET 4 DOUCHES

INDELING

 · 4 douches
 · 1 lavabo

DOUCHEWAGEN MET 6 DOUCHES

INDELING

 · 6 douches
 · 2 lavabo’s

DOUCHEWAGEN MET 2 DOUCHES 
EN 2 TOILETTEN

INDELING

 · 2 douches
 · 2 toiletten
 · 2 lavabo’s

DIVERS HUURMATERIAAL
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VERMAALPOMP

Als de afvoerput zich op grotere afstand bevindt 
van de toilet- of douchewagen is de vermaal-
pomp een prima uitkomst. De vermaalpomp kan 
een onbeperkte hoeveelheid toiletbezoeken 
verwerken.

De pomp versnijdt het afvalwater uit de toilet- of 
douchewagen en kan dit dan verpompen naar de 
rioolaansluiting.

Voor evenementen met een groot aantal bezoe-
kers of evenementen voor langere tijd is de 
vermaalpomp een prima oplossing. 

HYDROFOORPOMP | WATERTANK

Wanneer u een sanitaire container wenst, maar 
geen water ter beschikking heeft, zoeken we 
een oplossing voor u. Door middel van één of 
meerdere watertanks van 1000 liter met een 
hydrofoorinstallatie kan de toiletwagen voorzien 
worden van water.

Ook kunt u de watertanks inzetten als waterbuf-
fering wanneer de bestaande waterdruk te laag is.

SPECIFICATIES
 · hydrofoorpomp 230 volt
 · zuigslang met terugslagklep
 · watertank 1000 liter 
 

EXTRA TECHNISCHE AANSLUITINGEN
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RUIMINGSDIENST

LEDIGING VAN SEPTISCHE PUTTEN EN STERFPUTTEN 
LAAT UW BEERPUT RUIMEN DOOR VAKMANNEN
Liekens is uw betrouwbare partner in het ledigen van 
uw septische put of sterfput, zowel voor particulieren 
als voor bedrijven. Eén telefoontje naar Liekens en uw 
deel van het werk zit erop. 

GESPECIALISEERDE VRACHTWAGENS LEDIGEN UW 
SEPTISCHE PUT
Schakelt u Liekens in voor het ledigen van uw septi-
sche put? Dan is die klus zó geklaard. Want onze ge-
specialiseerde vrachtwagens doen al het werk. Snel en 
efficiënt. Zo beperken we de overlast of hinder tot een 
minimum.
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ONTSTOPPINGEN

AFVOER VERSTOPT 
LIEKENS LOST HET OP
Zijn er afvoerleidingen of rioleringsbuizen verstopt? 
Dan heeft u de hulp van een specialist nodig. Afvoer-
leidingen slikken heel wat vuiligheid. Etensresten, 
wc-papier, plukken haar, noem maar op. Raakte uw 
afvoer verstopt? Dan snelt een specialist van Liekens 
ernaartoe. Eerst analyseert die de situatie, desnoods 
via camera inspectie van uw leidingen. Daarna gaat hij 
tot de - meest efficiënte! - actie over.

AFVOER ONTSTOPPEN 
MECHANISCH OF MET HOGE DRUK
Hoezeer ze ook dichtgeslibd is: we breken nooit om uw 
afvoer te ontstoppen. Uw vakman vertrekt vanuit de 
bestaande openingen. Ofwel werken we mechanisch, 
ofwel met hoge druk. Daarvoor brengen we gespeci-
aliseerde voertuigen met de modernste ontstoppings-
apparatuur mee.

BEL LIEKENS ZODRA UW RIOOL VERSTOPT GERAAKT
Een goede raad: bel meteen zodra uw afvoer of riool 
verstopt is. Zo verergert het probleem niet en bent u 
zo snel mogelijk geholpen. Want Liekens schiet onmid-
dellijk in actie om uw riool te ontstoppen.
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CAMERA INSPECTIE

RIOOLINSPECTIE MET CAMERA
Een probleem in uw riolering, leiding of put is vaak een 
mysterie. Is er schade? Of kampt u met geuroverlast of 
een lek? En zo ja, waar zit de oorzaak dan? Dankzij de 
rioolinspectie met camera van Liekens ontdekt u snel 
wat er aan de hand is. 

Een kleine camera gaat op onderzoek uit en een vakman 
volgt op een scherm mee. Zo spaart u heel wat kosten 
uit, want hij hoeft niet lang te zoeken naar het pro-
bleem. Integendeel: de camera brengt de situatie in 
beeld en de specialisten van Liekens herstellen of reinigen 
uw riolering meteen.
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RIOLERINGEN

RIOOLHERSTELLINGEN 
ROEP LIEKENS ER TIJDIG BIJ
Is uw riolering aan een onderhoud of herstelling toe? 
Wacht dan niet te lang of u moet na verloop van tijd 
uw hele rioleringsstelsel vervangen. De vakmannen 
van Liekens voeren uw rioolherstelling of -vernieuwing 
deskundig uit en verlengen zo de levensduur van uw 
riolering.

De renovatie vindt altijd plaats na een analyse van de 
situatie. We kiezen de meest geschikte techniek die 
bovendien de minste overlast veroorzaakt. Onze variant 
van ‘goed begonnen is half gewonnen’.

UW RIOLERING 
RENOVATIE MET OF ZONDER GRAVEN
Vertel ons in detail wat er aan de hand is met uw riolering. 

Weet u niet zeker waar het probleem zit? Dan nemen we 
voor de rioolrenovatie een kijkje in uw rioleringsbuizen 
via camera inspectie. Zo weten we vooraf waar we moeten 
ingrijpen en welke techniek vereist is.

Kampt uw riolering met een lek, verstopping of ander 
probleem? Bel dan naar Liekens voor een snelle riool-
renovatie. 
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INDUSTRIELE REINIGINGEN

· reinigen afwateringssystemen 
· schoonmaken pompputten 
· modderopruiming 
· hoge druk reiniging, pistoolwerk en pipe cleaning   
· reinigen septische putten
· reinigen waterputten 
· reinigen leidingen 
· reinigen benzinestations, tankparken 
· reinigen carwashes en carwashputten 
· reinigingen vetputten, vetafscheiders 
· reinigen stookolie- en producttanks 
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VEEGWERKEN

NAUWKEURIG EN OP TIJD
Niet enkel bedrijven en particulieren, maar ook publie-
ke instellingen zoals gemeenten doen vaak een beroep 
op een veegmachine van Liekens. Ons wagenpark is 
voorbereid op alle soorten veegwerk op alle onder-
gronden. Zo vegen we graag de vloer aan met het stof 
en vuil op uw straten of parkeerterreinen.

En u? U bent helemaal gerust. Want onze medewer-
kers volgen het lastenboek tot in de puntjes tijdens de 
openbare veegwerken. Dat verzekert u - én ons - ervan 
dat we elke opdracht juist en volgens de afgesproken 
planning uitvoeren. 



MOBIELE TOILETTEN VERHUUR

MOBIELE DOUCHE VERHUUR

SANITAIRE CONTAINER VERHUUR

RUIMINGSDIENST

ONTSTOPPINGSWERKEN

REINIGINGSWERKEN 

LIEKENS NV

T +32 (0) 3 440 12 86
F +32 (0) 3 569 24 15
E info@liekens.be

WWW.LIEKENS.BE

Door de veranderingen van de markt passen wij ons aanbod 
steeds aan om aan uw wensen tegemoet te komen. Staat uw 
gewenst product niet in deze catalogus? Contacteer ons gerust 
en wij zoeken samen met u een oplossing.


