
Samen tegen de zinloze verspilling
en transport van single-use

waterflessen

KRNWTR
- meld (verpakt) flessenwater -

Waarom water drinken 
dat verpakt en vervoerd moet 

worden, Met KRNWTR tap je overal 
extra gefilterd, gekoeld en 

bruisend kraanwater. Minstens net 
zo lekker, met minder gedoe, afval 
en CO2. En dat is beter voor ons 
milieu! Help jij mee Nederland te 

verduurzamen?



Meld flessenwater
KRNWTR is op zoek naar bedrijven die graag mee willen 
verduurzamen in de strijd tegen single-use plastic. Ken jij 
bedrijven waar nog veel verpakt flessenwater wordt 
gedronken (zoals water voorverpakt in flessen of tonnen)? En 
waar een KRNWTR-tappunt zou zorgen voor minder afval, 
kosten en logistiek? Laat het ons weten!

KRNWTR doet graag meer dan je verwacht. Al helemaal 
wanneer we dankzij jou een KRNWTR-tappunt kunnen 
plaatsen. Als dank voor je tip met naam van de 
contactpersoon, hebben wij voor jou een gegarandeerd 
passend cadeau. Want je mag het zelf uitkiezen bij de 
grootste webwinkel van Nederland. En breng je op een later 
moment weer een nieuwe klant aan? Dan doen we het gewoon 
weer.

Iedere tip die leidt tot een nieuwe relatie* van KRNWTR 
belonen wij met een bol.com digitale cadeaubon t.w.v.  € 100,-

Voorwaarden tip actie
ü E-mail de naam en de gegevens van jouw contactpersoon 

(van het desbetreffende bedrijf)  naar sales@krnwtr.nl
ü Het bedrijf is nog geen relatie van KRNWTR*

* Een nieuwe relatie is een bedrijf waar KRNWTR tot op heden geen 
contractuele afspraken mee heeft en/of aan heeft gefactureerd de 
afgelopen 3 jaar en die besluit om minimaal één KRNWTR-tappunt te 
kopen of te huren. Indien wij meerdere tips voor hetzelfde bedrijf 
ontvangen is de volgorde van ontvangst via e-mail naar sales@krnwtr.nl
doorslaggevend.
* Je ontvangt de cadeaubon 3 maanden, nadat KRNWTR B.V. de betaling 
van klant heeft ontvangen.

GOEDKOPER DAN 
VERPAKT FLESSENWATER

MINDER AFVAL & CO2

GEFILTERD, GEKOELD
& BRUISEND

MOOI DUTCH DESIGN

LEKKER, LOKAAL EN
DUURZAAM

MINDER VOORRAAD
EN HANDLING

5%
van jouw omzet 

wordt geïnvesteerd 
in initiatieven die 
de plastic soep 
verminderen!



Heb je nog 
vragen? Wij 

denken graag 
met je mee! 
Mail of bel ons

sales@krnwtr.nl
020 80 88 400



glaswerk relatiepakketten

rvs waterflessen limonadesiropen
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