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Gebruik de sticker

In deze envelop vindt u een sticker. Plak hem  

op uw voordeur, dan weten uw gasten bij  

binnenkomst direct dat ze bij u gewoon een  

glas kraanwater kunnen bestellen. Dat levert uw 

zaak misschien nóg meer positieve reviews op.

Nog meer  positieve  reviews!

Gefeliciteerd!

Wist u dat uw zaak een of meer positieve  

reviews heeft gekregen op de KRNWTR-app? 

Dat is mooi, want steeds meer horecabezoekers 

gebruiken deze app om het kraanwaterbeleid  

in de horeca te beoordelen. En om te bepalen 

waar ze iets gaan eten of drinken!

Sticker

Ja, wij schenken

Download de app voor kraanwater in de horeca via KRNWTR.nl



is uw kraanwater meer waard
Met 

Vraag het gratis  proefpakket aan.

zet u op 

de kaart



Wat rekent u ervoor?

Veel gasten zijn bereid een redelijk bedrag te 

betalen voor kraanwater. Mits het gekoeld is, 

mooi gepresenteerd wordt en duidelijk op de 

kaart staat. 

U kunt het op de kaart zetten: 

•  als extra service (niet hetzelfde als gratis -  

dit mag ook op de kaart)

•  tegen een redelijk bedrag (bijv. 50 cent voor  

een glas en € 2,- voor een karaf)

•  als ‘onbeperkt kraanwater’ tegen een vast 

bedrag per persoon of per tafel

• gekoppeld aan een goed doel

Maak meer van kraanwater

Waarschijnlijk schenkt u wel eens kraanwater met 

wat ijs of citroen. Maar er zijn veel meer mogelijk-

heden om van kraanwater een bijzonder drankje 

te maken. Denk bijvoorbeeld aan limoen, een takje 

munt of een paar schijfjes komkommer. En wilt  

u er echt iets heel speciaals van maken, kijk dan 

op KRNWTR.nl/recepten voor meer inspiratie.

Zet kraanwater op de kaart, 
gratis of tegen betaling
Wist u dat ruim 90% van uw gasten die om water vragen, kraanwater bedoelen?  

Niet vreemd, als je bedenkt dat het lekker, gezond en duurzaam is. Zet kraanwater  

daarom op de kaart: met KRNWTR. Uw klanten zullen het waarderen.

Kijk voor meer inspiratie op KRNWTR.nl



Met de speciaal voor de horeca ontwikkelde karaffen, beugelflessen en glazen laat u duidelijk  

zien dat u kraanwater schenkt en dat u zo uw steentje bijdraagt aan een beter milieu.  

KRNWTR is in 2012 verkozen tot tweede duurzaamste merk van Nederland.

      , 
water met een boodschap

Uw logo op de karaffen of beugelflessen laten drukken kan vanaf 48 stuks.

Waarom ?

• met KRNWTR geeft u kraanwater meerwaarde

• met KRNWTR wordt kraanwater een bewuste  

 en duurzame keuze

•  KRNWTR producten zijn stijlvol en functioneel 

•  u kunt KRNWTR op de kaart zetten, als extra 

service of tegen betaling

• u bent onderdeel van het KRNWTR netwerk

Meteen een voordelig  

horecapakket bestellen?

Ga naar de webshop op KRNWTR.nl

• 12 karaffen of beugelflessen: € 80,-

• 24 karaffen of beugelflessen: € 150,-

• 24 glazen: € 60,-

Prijzen exclusief verzendkosten, exclusief btw
.

Achterzijde karaf en fles

Gratis kennismakingspakket  
ontvangen? Mail info@ .nl  

of bel 020 572 13 27

Ons kraanwater is lekker, 
 gezond en milieuvriendelijk. 

Met KRNWTR laat je zien 
dat jij hier bewust voor kiest.  

www.krnwtr.nl


