
Contactloze bottle filling stations
Fris, schoon drinkwater

Minder 
plastic 
afval



 Waarom een bottle filling station? 

•	 Je eigen duurzame fles blijven vullen

•	 Gefilterd & gekoeld water, 24/7

•	 Geen kosten en opslag meer voor wegwerpflessen

•	 In 1 x van je plastic afval af

Altijd fris drinkwater
Contactloos = geen besmetting

Veilig voor gebruikers: beperk het aantal oppervlaktes dat door iedereen 
aangeraakt wordt en verlaag zo het besmettingsrisico.  
 
Veilig voor het milieu: een waterstation is een slim alternatief voor dure en 
vervuilende plastic wegwerpflessen of dispensers.   

Onze oplossing: een waterstation aan je muur
Gebruik je eigen, hervulbare fles zo vaak je wilt met fris en schoon water. Dankzij 
de Everpure filters heeft het drinkwater van een waterstation een optimale smaak, 
kleur en geur; nog schoner dan de gebottelde variant!   
 



•	 Een plastic fles doet er 450 jaar over om op te lossen
•	 Er worden wereldwijd iedere minuut een miljoen 

plastic flessen verkocht
•	 80% van ons plastic wordt niet gerecycled
•	 In het huidige tempo zal de hoeveelheid plastic in 

ons water in 2050 groter zijn dan de hoeveelheid 
vissen. 

•	 Het bottelen en verschepen van flessen is de meest 
energieverslindende manier van waterconsumptie. 

Minder kosten voor aanschaf en verwerking 
Waterstations gebruiken water dat in de werkomgeving 
voorhanden is; een veel goedkopere oplossing dan 
plastic flessen of dispensers. De slimme overstap naar 
een bottle filling station zal dan ook onmiddelijk een 
einde maken aan de investeringen in dure, in plastic 
verpakte watervoorziening. 
 
Think Green!  
Naar verwachting zullen wij in 2021 met zijn allen op 
een jaarverbruik komen van een half biljoen plastic 
flessen. Dat is veel meer dan onze recyclingfaciliteiten 
aankunnen en een serieuze bedreiging van de oceanen, 
kusten en natuurgebieden. Help deze vervuiling terug te 
dringen met de aanschaf van een bottle filling station.

De impact 
van de plastic 
wegwerpfles



HATENBOER-WATER 
Rotterdam | Singapore | Dubai | Houston 

E  info@hatenboer-water.com
I   www.hatenboer-water.com

Hervulbare waterflessen, robuust en duurzaam
•	 RVS flessen, 500ml
•	 Gepoedercoat en vaatwasserbestendig 
•	 Vrij van BPA & goedgekeurd door FDA
•	 Dubbele isolatielaag houdt je water tot 12 uur koud
•	 Optioneel: eigen logo en huisstijlkleur 

•	 Efficient	en	betaalbaar

•	 Altijd	fris,	gekoeld	water

•	 Betrouwbaar	en	veilig

•	 Meteen	economisch	voordeel	

•	 Minder	plastic	afval	


