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HMVT journaal
Het nieuwe jaar is voor HMVT goed van start gegaan! Met een aantal mooie
milieutechnische projecten: naast onze doorlopende
bodemsaneringsprojecten hebben we onder andere een complexe
waterzuiveringsinstallatie in Zuid-Nederland geïnstalleerd en een nieuwe
luchtzuiveringsinstallatie te Tholen in kaart gebracht.

Daarnaast zijn we ook druk bezig geweest met onze communicatie. De
afgelopen tijd hebben we met elkaar hard gewerkt aan een splinternieuwe
website. De oude website had een verouderde look & feel en heeft maar
liefst 10 jaar dienst gedaan. De nieuwe website straalt uit wie wij zijn: uw
betrouwbare partner op het gebied van allround milieutechniek. We zijn best

trots op het eindresultaat!

Op onze vernieuwde website leest u nu alles over onze innovatieve
milieutechnische oplossingen, komt u meer te weten over onze projecten en
stellen onze experts zich graag aan u voor. Neem een kijkje en laat ons
weten wat u er van vindt!
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Regelmatig een update
Bij HMVT verzorgen we jaarlijks prachtige projecten. De ene keer een
bodemsaneringsproject, dan weer een waterzuivering of een dampreiniging.
Om die projecten tot een succes te maken, is kennis van onze experts nodig.
Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar de best passende en
duurzame oplossing voor een schonere wereld. We laten u graag
meebeleven wat wij dagelijks meemaken. Volg daarom ook onze LinkedIn
pagina om up-to-date te blijven!

Remediation Day
De vorige Remediation Day was een groot succes, zo bleek na een
bezoekersevaluatie. Daarom maken we nu alvast de datum bekend van de
volgende editie: donderdag 6 februari 2020.

Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda! In de aanloop naar het event
hoort u via deze nieuwsbrief en via onze social media-kanalen meer over de
thema's, de locatie enzovoort.

Kennisspotlight: PFAS-waterzuivering
PFAS in grond - en proceswater is een groot en actueel probleem. Heel
vaak wordt met PFAS verontreinigd water gezuiverd door middel van actieve
koolfiltratie. Hoe houdt u de kosten voor deze waterzuivering in de hand?
HMVT zocht naar een praktische oplossing en vond een alternatieve
waterzuiveringstechnologie om PFAS/PFOS-houdend water efficiënt te
zuiveren. De eerste projecten zijn intussen met succes uitgevoerd. Lees
meer over deze techniek of neem contact op voor meer informatie.
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