BULKTRANSPORT
GEDEMINERALISEERD
WATER

water-link
Mechelsesteenweg 66
B-2018 Antwerpen
www.water-link.be

ZEKER VAN WATER

WATER-LINK
zeker van water

De wereld kan niet zonder water. Zowel de mens, als zijn
bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken
over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en
in de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden
binnen de veiligheid van weldoordachte infrastructuren voor
aan- en afvoer.
Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie
en reclycling van water. Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze
en werkt aan intelligente oplossingen om iedereen en alles,
altijd, veilig van water te voorzien. Zo wil water-link iedereen
inspireren om de kracht van water écht te benutten.

NOOD AAN EEN SNELLE LEVERING
VAN GEDEMINERALISEERD WATER
Wat is gedemineraliseerd water?
Gedemineraliseerd water is uiterst puur water dat voor een
groot deel ontdaan is van mineralen en zouten. Dit water
is geschikt voor de productie van stoom, de aanmaak van
bepaalde chemische oplossingen en andere zeer specifieke
toepassingen.

Bulktransport
Water-link levert dit water voor bulk toepassingen via leveringen in tankwagens. Eén bulklevering van deminwater via
tankwagens kan tot 28 m³ gaan.
Snelle levering gegarandeerd dankzij onze verschillende
afnamepunten in België. Zo zijn we altijd dicht bij u in de
buurt en blijven de transportkosten beperkt.
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AFHALING
Induss I

Induss II

Inovyn, Scheldelaan 480 te 2040 Antwerpen

Pleitstraat 5 te 9042 Desteldonk

Haven 647

Havennummer 4780A

Prijs demin-water excl BTW

10 €/m³

onbemande afhalingen 24/24 - 7/7
Slechts toegankelijk voor tankwagens met één compartiment.
administratiekost zonder
transport
administratiekost met
transport

€75
€125

Prijs demi-water excl BTW

7 €/m³

onbemande afhalingen 24/24 - 7/7 (cameratoezicht)
administratiekost zonder
transport
administratiekost met
transport

€75
€125

•

Water-link levert desgewenst aan huis.

•

Transporttarieven op aanvraag.

•

Omwille van veiligheidsredenen worden op Induss I (site Inovyn) enkel Nederlandstalige chauffeurs toegelaten.

•

Maximale hoogte vrachtwagen = 3 m 85

Meer weten over deze dienstverlening?
Neem gerust contact op via het nummer +32 3 609 01 60
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