
 

 

 

 

--- PERSBERICHT --- 

 

De eerste en enige KIWA-gekeurde waterontharder  

 

Voor het eerst in de geschiedenis van de waterontharders is een 

fabrikant er in geslaagd om het KIWA-keurmerk te behalen voor een 

aantal van haar waterontharders. Op 17 mei 2022 reikte KIWA 

Nederland het eerste certificaat voor de waterontharders uit aan Delta 

Water Engineering.  

 

Wie zijn we? 

Delta Water Engineering NV is een Belgische fabrikant van waterontharders. Al 25 jaar 

maakt Delta hydraulische ontharders op de productiesite in Mortsel bij Antwerpen. De 

verdeling van de Delta-producten in Nederland gebeurt door Delta Water Softeners 

Nederland BV, gevestigd in Moergestel bij Tilburg. Delta Water Softeners NL beschikt 

als distributeur over een eigen binnendienst, service- en onderhoudsdienst voor heel 

het land. 

 

Onze producten 

Delta Water Softeners verdeelt verschillende producten in Nederland. Zo zijn er 

verschillende modellen huishoudelijke waterontharders voor zowel kleine als zeer 

grote gezinnen (lees 1 – 8 personen), maar ook industriële modellen voor 

grootverbruikers zoals bedrijven, appartementsgebouwen, horeca,… Daarnaast 

behoren ook nog enkele filters tot het assortiment, zoals een sedimentfilter die vuil 

tegenhoudt en een actieve kool-filter die geur, kleur en smaak verwijdert uit 

drinkwater.  

Alle Delta-producten hebben drie gemeenschappelijke kenmerken; ze worden 

allemaal lokaal geproduceerd in een sociale werkplaats (in België), zijn uiterst 

compact én alle Delta-producten werken zonder stroom of batterijen.  

 

  



 

 

 

 

KIWA-keurmerk behaald 

Delta Water Engineering slaagde er als eerste en énige fabrikant ooit in om het KIWA-

keurmerk te behalen voor haar waterontharders, een heuse wereldprimeur! Op 17 

mei jongstleden kreeg Delta de finale bevestiging van KIWA Nederland.  Binnenkort 

zullen dan ook alle Delta Talent ontharders in Nederland als eerste en enige voorzien 

zijn van het KIWA-keurmerk. Dit keurmerk biedt de garantie aan de honderden 

installateurs die voor Delta kiezen, dat ze bij hun klant een veilig en kwalitatief 

apparaat installeren dat voldoet aan alle Nederlandse normen. Tevens bewijst het 

keurmerk dat alle onderdelen en grondstoffen in de Delta ontharders traceerbaar en 

geschikt zijn om in contact te komen met uw drinkwater.  

 

 

Heeft u vragen over de Delta-producten of het behalen van het KIWA-keurmerk, 

aarzel niet om contact met ons op te nemen.  
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Marketing & Events 
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