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Fam. Loor

Tevreden

Fa. Dijkman

Heeft geen huidproblemen meer, water is zo zacht

Fam. Werkema

Kalk lost goed op , tevreden

Fam. Boven

Werkt uitstekend , tevreden

Fam. Blaauw

Tevreden

Mw. Star

Vindt het water lekkerder smaken , tevreden

Dhr. Janzsen

Waterkoker en koffiezetapparaat gelukkig kalkaanslagvrij nu

Fam. Deegmulder

Bevalt goed

Fam. Rauweda

Prima, helemaal geweldig

Mw. Koopman

Zeker tevreden , ook haar dochter heeft het aangeschaft

Fam. Schans

Was eerst sceptisch, nu heel tevreden

Fam. Hemmes

Werkt inderdaad geweldig

FAm. Tap

Werkt prima, zeer tevreden

Fam. Vos

Geen kalkaanslag meer , Cooker geeft ook sneller warmer water

Fam. Griede

Water is veel zachter, nieuw apparatuur geen kalk te zien

Mw. Pijper

Is tevreden

Fam. Reitsema

Ja, heel tevreden, waterkoker, douche, kranen, TOP

Fam. De Vries

Kalk bij de kranen lost op !

Mw. Hoeksema

Super tevreden, het oude kalk lost op

Fa. Boekema

Bevalt prima, ziet super resultaten

Fam. Koning

Apparaat werkt prima

Fam. Krijgsheld

Scalewatcher bevalt uitstekend

Fam. Schriemer

Echt tevreden

Fam. Klein

Is er zeer tevreden over

Fam. Bosman

Super tevreden over de Scalewatcher

Fam Koert

Merkt groot verschil, zeer tevreden. Ouders hadden 10 jaar gelden ook
zoiets wat absoluut niet werkte

Fam. v/d Vliet

Heel tevreden , zelfs nieuwe klant aangebracht

Fam. Lockhorn

Alles mooi schoon

Fam. Akkerman

Tevreden, kalklaag in de douche is nu weg

Fam de Jong

Zeer tevreden

Fam van Veen

Heel blij met de Scalewatcher

Fam de Braak

Zeer tevreden, zachter water, - handdoeken, enz.

Mw. Bustin

Erg tevreden, haar man ook

Fam. Geut

Tevreden

Fam. Reitsema

Water is veel zachter geworden

Fam. Bolhuis

Is zeker tevreden, gaat stoppen met waterfilter

Mw. Boxem

Geen rode vlekken meer tijdens het douchen

Fam Duintjer

Heerlijk zacht water, smaakt veel beter, zeer tevreden

Fa. de Haan

Werkt prima

Mw. Rehwinkel

Zeer tevreden, water veel zachter, waterkoker geen kalk meer

Fam. Seip

Zachter water en smaakt ook veel beter, tevreden

Fam. Tunteler

Zeer tevreden, steeds minder kalkaanslag, alles wordt steeds schoner

Fam. De Klerk

Helemaal tevreden, waterleidingen tikken niet meer, water zachter

Mw. Kuipers

Duidelijk dat apparaat goed werkt, douche vele malen schoner

Fa. Doddema

Is super tevreden , raad de Scalewatcher zeker aan

Fam. van Dijk

Merkt zeker dat er wat veranderd in positieve zin

Fam. De Wit

Merkt groot verschil bij koffiezet apparaat, heel erg tevreden

Fam. Pastoor

Merkt dat het begint te werken, douchewand en vloer veel schoner, huid,
beter, haar losser en zachter, voor het eerst geen barst meer in zijn duim.

Fam. Meijer

Helemaal tevreden

Mw. Bakker

Kalk opgelost uit douchekop, tevreden

