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Kärcher officiële reinigingspartner van SV Urk 

 

Vele handen én efficiënte 

machines maken licht werk 

 

Made, 5 oktober 2020 – Sportvereniging Urk is in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een grote club binnen het Nederlandse voetbal. Vanaf de 

allereerste wedstrijd in 1932 stonden ‘karakter en doorzettingsvermogen’ 

centraal bij de Urker voetballers. En dat zorgt voor mooie resultaten. 

Uiteraard gaat er dus flink wat aandacht naar het eerste elftal, dat 

intussen een vaste basisplaats heeft verworven in de Hoofdklasse van 

het Amateurvoetbal. Maar daarachter staat ook een legioen aan 

jeugdspelers en clubvrijwilligers. Om de terreinen en accommodaties 

zoals kleedkamers, tribune en kantine tiptop in orde te houden, gaan die 

vrijwilligers aan de slag met professionele reinigingsapparatuur die 

onlangs door Kärcher Center Urk geleverd zijn. Vooral de producten uit 

het nieuwe Battery Power+ accuplatform zullen er voor zorgen dat de 

vrijwilligers naast sneller en efficiënter werken er ook nog eens heel veel 

plezier aan gaan beleven. 

 

Platina sponsorverbintenis 

De nieuwe sponsorverbintenis werd getekend voor de komende vijf jaar, 

het zogenaamde ‘platina pakket’. Die overeenkomst houdt in dat Kärcher 

een totaalpakket aan reinigingsapparatuur levert. Naast een compacte 

schrobzuigmachine zijn er ook een groot aantal producten uit het Kärcher 

Battery+ accuplatform geleverd, waaronder een hogedrukreiniger, 

stofzuigers en bladblazer. Dankzij de samenwerking tussen Kärcher 

Center Urk en SV Urk zullen de vele vrijwilligers vanaf nu de hygiëne 

binnen de club nog beter kunnen waarborgen en bovendien ook nog 

meer plezier hebben in het werk. In ruil voor dit totaalpakket zal Kärcher 

prominent aanwezig zijn rondom de 13 voetbalvelden die SV Urk rijk is. 

 

Sterke lokale verankering 
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“Met dit lokale partnership zetten we Kärcher Center Urk positief in de 

kijker bij alle bedrijven op het eiland en de regio eromheen”, benadrukt 

Luc Gerssen, Vestigings- en Account Manager Professional van het 

Kärcher Center Urk. “SV Urk is een hechte voetbalclub met een groot 

aantal vrijwilligers. Ik ben alvast bijzonder trots op het feit dat wij nu hun 

officiële reinigingspartner zijn. De terreinen zullen er de komende vijf jaar 

tiptop uitzien!” 

 

Benieuwd? Check dan zeker dit filmpje: 
https://youtu.be/1FFF7dWG5U8 
 
 

https://youtu.be/1FFF7dWG5U8

