
Kraantjeswater. 
Ons lievelingswater.

Lekker én goedkoop. 
Een echte

kampioenendrank.

Water 
zonder dop. 

Da’s top.

Met pure kwaliteit 
scoor je altijd.

Hou je kraan proper.

Voeg een schijfje citroen toe aan 
een karaf drinkwater.

Zet de karaf even in de koelkast.

Of voeg er gewoon een paar
ijsblokjes aan toe.

Zin in nog meer informatie 
over water uit je kraan?

www.drinkraantjeswater.be
of www.dewatergroep.be

Voor meer info over je
wateraansluiting of je waterfactuur: 

02 238 96 99

Enkele tips om voluit
van je kraantjeswater 
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Kies ook jij voor
kraantjeswater?

Het is 
• goedkoop en lekker
• goed voor het milieu
• van zuivere kwaliteit

Maar ook
• streng gecontroleerd
• altijd beschikbaar
• gezond
• zonder verpakking
• altijd fris 
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‘Verwonderd dat kraantjeswater 
m’n lievelingsdrank is? Ik vind water uit de kraan

ook echt een wonder. 24 uur per dag krijg je 
het goedkoopste en lekkerste water thuis geleverd. 

Zo’n kampioenendrank, daar kan 
zelfs m’n chocomelk niet tegen op!’

Herman Verbruggen
Alias ‘Markske’ van 
F.C. De Kampioenen

‘Ik ga voor kwaliteit. In alles wat ik doe. 
Daarom kies ik voluit voor kraantjeswater. 
Wist je dat water uit je kraan de strengst
gecontroleerde drank is? En dat zuivere 

drankje kan je zomaar bij je thuis tappen. 
Zeg nu zelf, met zo’n pure kwaliteit 

scoor je toch altijd.’

Leo Van der Elst
Ex-profvoetballer

Thuis geleverd voor een prikje

• Kraantjeswater is de goedkoopste manier om 
je dorst te lessen.

• Door kraantjeswater te drinken in plaats van 
flessenwater bespaar je tussen 100 en 274 euro 
per persoon per jaar.

Topkwaliteit uit je kraan

• Water uit de kraan voldoet aan de hoogste kwaliteits- 
en gezondheidsnormen.

• Het wordt op meer dan 60 punten gecontroleerd.
• Kraantjeswater is een bron van mineralen zoals

magnesium, ijzer en calcium. 
• Kraantjeswater is het strengst gecontroleerde voedingsmiddel.

‘Als wrapster beweeg ik veel. En daar krijg
je dorst van. Gelukkig is m’n lievelingsdrank
wel altijd ergens in de buurt. Welk merk dat is?

Kraantjeswater met de grote K. 
Want water zonder dop, da’s top. 
Voor jou, voor mij én het milieu.’

Charlotte Leysen
Ketnetwrapster

Vers getapt zonder verpakking

• Kraantjeswater is een product van én voor de natuur.
• Kraantjeswater wordt zonder verpakking en transport

bij jou thuis geleverd.
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