VERDIEN TOT € 220 PER JAAR
BESPAAR TOT € 331 PER JAAR
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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 recycling 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.

TEST-AANKOOP

‘Aan één drank mag u zich

helemaal te buiten gaan:
leidingwater. Dat is nog steeds
volkomen veilig, zo blijkt uit ons
onderzoek. En goedkoop:
flessenwater is 200 maal
duurder en niet altijd gezonder.’
Test-Aankoop maart 2016

VERDIEN TOT € 220 PER JAAR
door lekker, fris en gezond kraantjeswater te drinken!

Waarom nog flessenwater drinken
als er kraantjeswater is?
Beter voor je portemonnee
Een consument die overschakelt van flessenwater naar kraantjeswater
bespaart, bij een verbruik van één liter per dag, tussen de € 100 en de
€ 200,- per jaar.

Voor een gezin met 2 kinderen kan deze besparing tot € 880 oplopen.
Beter voor het milieu, en je rug
Kraantjeswater wordt verpakkingsvrij aan huis geleverd, je hoeft geen
zware sixpacks meer aan te sleuren.
Altijd beschikbaar
Dag en nacht stroomt er gezond en fris water uit je kraan.
Gezond
Kraantjeswater is minstens even gezond als flessenwater.

BESPAAR TOT € 331 PER JAAR
jaar
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TOILET MET SPAARKNOP

SPAARDOUCHEKOP

Installeer een toilet met spaarknop. De spaarknop
bespaart de helft van het water. Gebruik daarom
zoveel mogelijk de kleine knop. Een traditioneel toilet
verbruikt 10 liter, een toilet met spaarknop 6 liter.

Installeer een waterbesparende douchekop. Een
normale douchekop verbruikt 60 liter, een spaardouchekop 30 liter.
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DOUCHE IN PLAATS VAN BAD

TANDENPOETSEN

Neem een douche in plaats van een bad. Een douche
verbruikt 30 liter, een bad 120 liter.

Gebruik een beker als je je tanden poetst. Als je de
kraan gewoon laat lopen verbruik je 10 liter water per
poetsbeurt. Een beker, 2 maal vullen, is slechts 0,5 liter.
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Hebt u nog vragen?
Neem dan een kijkje op onze website of contacteer ons via www.water-link.be/contact.

M1.131 - november 2022

jaar

