
                                                                                                                                   

            
 

Persbericht: 
 

Madaeen Al Doha Group tekent joint venture 
overeenkomst met MTD Group in duurzaamheid en 
tijdelijke waterinfrastructuren in het Midden-Oosten 
 
Doha, Qatar – 15 februari 2021: Madaeen Al Doha Group, een toonaangevende business group actief in 
de sectoren bouw, dienstverlening, sport, media, entertainment, technologie en voedsel- en 
drankvoorziening, richt samen met MTD Group een joint venture op: MTD Middle East Central Trading & 
Contracting LLC. 
 
MTD is een internationaal opererend bedrijf dat klanten voorziet van tijdelijke wateroplossingen. Het 
bedrijf biedt on-site watervoorziening en waterbehandeling voor veilig drink- en afvalwater voor klanten 
in de evenementensector, en de expo- en industriële markten.  
 
De beschikbaarheid van betaalbaar en bruikbaar water is een groot thema in het Midden-Oosten. MTD 
MEC T&C besteedt aandacht aan dit thema door duurzaamheidsinitiatieven door te voeren met als doel 
de waterbalans in het Midden-Oosten te verbeteren. 
 
De overeenkomst voor het opzetten van de joint venture werd onlangs in Doha ondertekend door de 
voorzitter van de Madaeen Al Doha Group, Sheikh Faisal Bin Jassim Al-Thani en de directeur van MTD 
Group, Hans Verhoeven. 
 
In reactie op de overeenkomst zei Sheikh Faisal Bin Jassim Al-Thani: “We zijn zeer vereerd om de eerste 
joint venture-partner van MTD te zijn in het Midden-Oosten en zijn zeer optimistisch over de 
duurzaamheidsinitiatieven die een uniek bedrijf zoals MTD naar Qatar en de regio kan brengen. Ons land 
gaat de komende jaren internationale sportevenementen organiseren en samen met MTD gaan we zorgen 
voor onvergetelijke ervaringen. Ook andere sectoren zoals de olie, gas en de publieke sector kunnen 
profiteren van de unieke wateroplossingen die MTD biedt.” 

 



        
       

                         Hans Verhoeven, Algemeen Directeur                                  Kassem Ajineh Polanco, General Manager  
                                               MTD Group                                                                           Madaeen Al Doha Group 
 

Hans Verhoeven, Algemeen Directeur van MTD Group, sprak zijn enthousiasme uit: “Voor MTD is dit onze 
eerste entiteit in het Midden-Oosten. Al vanaf 2006, voor de Asian Games, werkt MTD regelmatig in Qatar, 
waaronder voor de FIFA Club World Cup 2021. Nu is het tijd voor ons om de volgende stap te zetten en 
onze eigen MTD-entiteit op te richten met een kantoor en depot om ons groeiende internationale 
klantenportfolio te bedienen. We verwachten een duurzame groei voor onze joint venture MTD MEC T&C 
LLC, zowel voor de aankomende evenementen zoals de FIFA ARAB Cup en FIFA World Cup, als voor andere 
sectoren zoals de publieke sector, tijdelijke accommodaties en offshore.” 

 
Richard van Klinken, Operations Directeur van MTD Group zei: "We zijn erg blij dat Konstantin Peunov, 
Operations Directeur Middle East, en Janco Berkens, Operations Manager Qatar, aan de slag gaan om de 
MTD-activiteiten in Qatar te laten groeien. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk gebruik te maken van 
lokale middelen en mensen voor onze producten en diensten en daarnaast om nieuw lokaal talent te 
werven voor ons kantoor. We willen jong talent de juiste opleiding bieden zodat zij ook zelf de tijdelijke 
waterinfrastructuren en waterbehandelingsunits kunnen installeren en onderhouden. " 
 
Kassem Ajineh Polanco, General Manager van de Madaeen Al Doha Group zei: “We zijn trots dat MTD 
onze groep heeft gekozen voor de joint venture, het is een genoegen om samen te werken met 
Nederlandse bedrijven. We zullen met ons uitgebreide netwerk en contacten in Qatar steun bieden aan 
het lokale MTD-team en zo bijdragen aan een succesvolle joint venture.” 
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Over MTD: 
 

Met meer dan 35 jaar ervaring biedt MTD haar klanten tijdelijke waterinfrastructuren voor veilig 
drinkwater- en afvalwaterbehandeling. Het bedrijf gaat elke uitdaging op het gebied van water aan op de 
meest duurzame en efficiënte manier en draagt bij aan initiatieven die water besparen, de waterbalans 
verbeteren en de C02-voetafdruk verkleinen.  
 
MTD is een wereldwijd opererend bedrijf waarvan het hoofdkantoor in Tilburg, Nederland is gevestigd en 
heeft daarnaast kantoren in Europa, Amerika, Azië en nu dan ook het Midden-Oosten. MTD wordt erkend 
als een waterpartner die jaarlijks zo’n 1500 projecten uitvoert op evenementen, expo's en industriële 
markten. MTD draagt zorg voor de ontwerp-, implementatie-, onderhouds- en demontagefasen van een 
installatie. Haar intelligente systemen, innovaties en snelle service zorgen ervoor dat het MTD-team in 
elke fase van een project het verschil kan maken door de klant adequaat te voorzien van 
wateroplossingen. 
 
Media contact for MTD Group: Communicatiemanager, karen.grewal@mtd.net +31 88 77 55 000 
 
Over Madaeen Al Doha Group: 
 

Madaeen Al Doha is een familiebedrijf dat sinds 2009 in Qatar gevestigd is. Tegenwoordig is de MDoha-
Group actief in de sectoren bouw, dienstverlening, sport, media, entertainment, technologie, voedsel- en 
drankvoorziening. Met haar netwerk en multicultureel team speelt dit bedrijf een rol bij het vervullen van 
de vraag naar wateroplossingen en het verbinden van Qatar met andere landen via haar multisectoriële 
aanpak. 
 
Media contact: Public Relations Director, samar@ladifferencepr.com + 974 33974506 
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