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Duurzaam met de PWN Watertap 



In 2012 heeft PWN haar eerste tappunten geplaatst. Er is grote belangstelling vanuit 

diverse gemeentes en bedrijven, maar ook lokale partnerships zijn mogelijk. Ook andere 

waterleidingbedrijven hebben serieuze belangstelling in de PWN Watertap of gebruiken 

de watertap al.

Redenen hiervoor zijn:

• verzekerd van een betrouwbaar product en een deskundige partner

• zichtbare bijdrage aan de duurzaamheiddoelstellingen van uw gemeente of bedrijf

• het bieden van een sympathieke, extra service aan inwoners, bezoekers,

medewerkers en scholieren

• het moment van onthullen aangrijpen om duurzaamheid onder de aandacht te

brengen bij inwoners, medewerkers en publiek

• mogelijkheid tot plaatsen van uw eigen logo of advertentie of toepassen van uw

eigen ontwerp

Ontwikkelingshulp

De komende jaren lopen er bij PWN meerdere projecten in Rwanda waarbij watertap-

punten geplaatst worden. U kunt hieraan meewerken in de vorm van een bijdrage. Op 

die manier kunt u via uw lokale watertap een bijdrage leveren aan ontwikkelingshulp! 

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze afdeling 

zakelijk. 

Duurzaam met de PWN Watertap 
Kraanwater in Nederland is duurzaam en van topkwaliteit. Het behoort 

zelfs tot de beste van Europa. Met de PWN Watertap wordt het drinken van 

kraanwater ook mogelijk op openbare plekken. Zo voorziet u bezoekers en 

inwoners van uw gemeente of instelling, medewerkers of scholieren van 

gratis drinkwater voor onderweg. Daarnaast levert u met de PWN Water-

tap niet alleen een bijdrage aan een schoner milieu, maar biedt u ook een 

gezond alternatief.

Dagelijks worden in ons land vijfhonderdduizend plastic flesjes weggegooid. Met de 

watertappunten wil PWN het gebruik van plastic wegwerpflessen tegengaan en daar-

mee het drinken van kraanwater stimuleren. Onze PWN watertappunten willen wij 

graag met partners zoals gemeenten, scholen en bedrijven verder op de kaart zetten 

in Noord-Holland. 

Wat biedt PWN?

• een duurzame samenwerking waarbij PWN u zoveel mogelijk ontzorgt

• zorgt voor het beheer en onderhoud

• garandeert de waterkwaliteit

• gratis kraanwater; 24 uur per dag, 7 dagen in de week

• verwijdert indien nodig de watertap tijdens de vorstperiode

• plaatst de watertap op een locatie die in overleg wordt bepaald

(met oog voor hygiëne en de belangen van de lokale middenstand)

• PWN storingsmonteurs 24/7 bereikbaar

PWN Watertap

De modern vormgegeven Watertap van PWN heeft in oktober 

2012 het certificaat ‘Goed Industrieel Ontwerp’ gekregen van de 

GIO Erkenningen, georganiseerd door Designlink.
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Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de 

afdeling zakelijk, te bereiken op telefoonnummer 0900-40 60 700 of u kunt een e-mail 

sturen naar zakelijk@pwn.nl


