
Impact maken met KRNWTR+

Verminder afval

Iedere dag worden er in Nederland
ruim 1 miljoen waterflesjes verkocht. 

Een groot deel hiervan beland in onze zee.

Verlaag je CO2 uitstoot

Een bedrijf van 25 personen
bespaart met een KRNWTR+ tappunt 
gemiddeld 1.000kg CO2 per jaar. Dat is 
8x vliegen van Amsterdam naar Londen.

Draag bij aan de SDG’s

We dragen actief bij aan
7 Sustainable Development Goals van

de United Nations, waaronder:
Verantwoorde consumptie en productie, 

schoon water en sanitair en klimaatactie.

Bespaar kosten

Bij 25 personen bespaar je +/-
€4.000 ,- per jaar.

Een liter KRNWTR+ bruisend kost 
€0,13 en een liter Spa rood € 0.99 
(ruim 700% meer).

Slechts 20% van de plastic 
flesjes wordt gerecycled

Gemiddeld leggen flessen-
water 577 km af voordat ze 

bij jou zijn

33% van al het plastic wordt 
slechts 1 x gebruikt

Wereldwijd worden er elke 
minuut 1 miljoen plastic 
flesjes geconsumeerd

Jaarlijks komt 9 miljoen ton 
plastic de oceanen binnen 
en tegen 2050 zal er naar 

schatting meer plastic in de 
oceaan zijn dan vis

Elk jaar doodt plastic 
100.000 zeedieren en een 

miljoen vogels

Het duurt 450 jaar voordat 
een PET-fles op natuurlijke 

wijze is afgebroken

1 Bag-in-Box (5L) KRNWTR+ siroop 
bespaart het transport en afval van: 
50 liter aan PET-flessen.

Frisdrank bestaat vaak voor meer dan 
80% uit water. Lokaal bottelen scheelt 
flink wat vrachtwagenkilometers.

Gemaakt in Amsterdam met verse en
natuurlijke producten van de beste 
leveranciers. Zonder kunstmatige kleur-
stoffen, smaakstoffen of conserverings-
middellen en minder suiker. 

Handgemaakt

Het tappunt is een ambachtsproduct 
en wordt met passie gemaakt door 
onze meubelsmakers in Amsterdam.

Duurzame materialen

Het tappunt is gemaakt van duurzame 
en goed te recyclen materialelen zoals 
RVS en CO2-neutraal bamboe.

Energiezuinig

Om het water te koelen maken wij 
gebruik van de energiezuinigste 
waterkoeler van Nederland met
energielabel A+++.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Check krnwtr.nl

Lokaal water

Ons tappunt is aangelosten op de 
waterleiding. Zo tap je lokaal extra 
gefilterd, gekoeld en/of bruisend 
water.

Over ons tappunt

Vervang je frisdrank door KRNWTR+ siropen 

KRNWTR+ plaatst watertappunten als duurzaam

alternatief voor flessenwater. Dit zorgt ervoor dat er geen

plastic verpakkingen en vrachtwagenkilometers meer nodig zijn

om aan gefilterd, gekoeld en/of bruisend water te komen. 

Het gebruik van single-use (plastic) waterflesjes
stoppen om zo de plasticsoep te verminderen

Onze missie sinds 2010:


