Alsjeblieft!
12 stijlvolle
karaffen

Dunea’s
kraanwater
rechtstreeks uit
Nationaal Park
Hollandse
Duinen

Dunea
duinwater:
duurzaam
verfrissend

Vers getapt:
de kortste
weg van duin
naar glas

Of je water nu ‘solo’ serveert of als
begeleider van een goed glas wijn:
water verfrist altijd. Dat geldt zeker
voor Duinwater. Waarom? Omdat het
wordt gewonnen in Nationaal Park
Hollandse Duinen. Omdat het na een
uniek, natuurlijk zuiveringsproces de
kraan uit stroomt. Omdat er geen
vrachtwagen of plastic aan te pas
komt. En omdat je het vanaf nu kunt
serveren in één van de stijlvolle
karaffen die je van ons krijgt.
Kraanwater met klasse dus.

Duinwater is een vers product van
hoge kwaliteit. Fris getapt, eventueel
gekoeld met ijsblokjes, is het op z’n
lekkerst. Dat komt omdat ons water via
de leidingen het snelst in het glas is.
Duurzaam uit de duinen

Voor een
klein bedrag
of als service
van de zaak?

Natuurlijk laat
je graag zien dat
je duinwater
schenkt.

Voor een kwaliteitsproduct willen
klanten best wat betalen. Zeker als je
het stijlvol presenteert. Maar je kunt
een karaf Duinwater natuurlijk ook
aanbieden als ‘service van de zaak’.
Zo toon je dat je een groot hart voor
duurzaamheid hebt.

Laat gasten zien dat jouw onder
neming Duinwater schenkt. Wijs
gasten bijvoorbeeld via de menukaart
op deze verfrissende service. Als je
dat doet, vermelden wij jouw horeca
gelegenheid op onze website. Dat
jij Duinwater schenkt, mag iedereen
weten!

Onze suggestie voor op het menu:
Vers duinwater, fris uit de kraan.
Duurzaam en rechtstreeks uit Nationaal
Park Hollandse Duinen.

Extra karaffen
nodig? Geen
probleem!

De duinen
zorgen voor
ons water.
Wij zorgen voor
de duinen.

Zijn jouw gasten zo enthousiast over
Duinwater dat je karaffen tekort komt?
Je kunt ze altijd nabestellen tegen
kostprijs. Een doos met zes exempla
ren kost € 52, inclusief verzendkosten.
En voor dat geld worden ze ook nog
eens met liefde in duurzame inpak
chips gewikkeld die je zo in de groenbak mag storten. Meteen bestellen?
Kijk snel op
www.dunea.nl/duinwateroptafel.

De duinen tussen Monster en Katwijk
zijn van groot belang voor de productie
van ons drinkwater. Het is een prachtig
natuurgebied dat ons helpt om
iedereen het beste water te geven.
Dat heeft te maken met de speciale
manier waarop wij ons water zuiveren.
Uniek in de wereld! We gebruiken
de reinigende kracht van de natuur.
En daarom zorgen we goed voor dit
gebied. Zodat het schoon, zuiver en
veerkrachtig blijft.

Ontdek meer op www.dunea.nl/duinwateroptafel

