
#STOPMETPLASTICPREMIE
10 weken lang € 100 korting op een Home Water Station®

Lekkerder drinkwater met de 
kwaliteit van premium flessenwater 

Intenser smaakgenot van uw koffie, thee 
of met Genius Water bereide gerechten 

Beter voor uw lichaam, zacht voor uw 
huid en teder voor het haar 

Zacht voor je sanitair zonder kalk in 
uw badkamer of op elke andere kraan 

Gedaan met het sleuren 
van zware waterflessen

Beter voor het milieu & minder
verspilling, stop de plastic (flessen) afval

Uit goede gewoonte de juiste reflex 
naar een healthy lifestyle

Stukken gezonder zonder 
zware metalen, ...

Tot 500x goedkoper 
dan flessenwater

Exclusief drinkwater dat u zelf 
creëert voor u en uw gasten 
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10 redenen om voor 
Genius Water te kiezen

U kan er deze dagen niet onderuit, overal 
in de actualiteit en media worden er 
verschillende initiatieven opgezet om 
het plastic afval in de wereld drastisch 
te verminderen. (Kijk naar meiplasticvrij, 
plastic attacks, ...) Daarnaast willen we 
met z'n allen een  gezondere manier van 
leven en een en happy healthy lifestyle. 

En u?
Ook u kan helpen stop te zeggen tegen plastic afval.

Hoe? Simpel.
Dankzij onze Home Water Station creëert  uw zelf uw eigen 
exclusieve drinkwater met de kwaliteit van premium flessen 
water. Geen plastic flessen meer en de afvalberg vermindert !
Bovendien stroomt er dan Genius Water, lekker drinkwater uit 
elke kraan in huis. 

Wanneer schakelt u over?

Overtuigd? We geven nog een extra reden

#STOPMETPLASTICPREMIE

*Actie geldig voor aankoopbewijzen (van de consument)
tussen 18 juni 2018 en 25 augustus 2018 (10 weken). 
Actie enkel geldig op de Home Water Station 1000, 2000 of 3000.
Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties.

Wij trakteren u op een 
#stopmetplasticpremie 

van 100€ bij de aankoop 
van een Home Water Station.



Zacht, zuiver en lekker water komt voortaan uit elke kraan.

Drinken, eten, wassen, baden… Water is essentieel voor onze 
levenskwaliteit. Daarom is alleen het beste goed genoeg. 

Watergenius® optimaliseert leidingwater tot het de verfijnde 
kwaliteit van premium flessenwater heeft. Heerlijk om te drinken. 
Streelzacht voor de smaakpapillen.  Fluwelig voor de huid. 
Watergenius® creëert Genius Water®, een juweel van een water.

De Home Water Stations® zijn beschikbaar in drie uitvoeringen:
1000, 2000 en 3000. Alle drie produceren ze Genius Water®

Meer info op www.watergenius.eu

Watergenius nv  |  Beringenbaan 104  |  3290 Diest - België
tel 013 35 20 50   |   genius@watergenius.eu  |  www.watergenius.eu

Home Water Station®
make your water genius.

Bestel vandaag nog uw Home Water Station en ontvang een #stopmetplasticpremie van 100€
Hoe? In 4 simpele stappen.

 
 1. Bezorg uw aankoopbewijs aan Watergenius 
  • via post tav GWA - Beringenbaan 104, 3290 Diest 
  • Laad een foto of scan op via www.mywatergenius.be/nl/ik-wil-mijn-stop-met-plastic-premie
 2. Watergenius stuurt u een cheque twv 100€ “stop met plastic premie”.
 3. Vul deze cheque in en geef hem af bij de indienststelling door de Watergenius Engineer    
  • Vergeet zeker het serienummer van het toestel niet in te vullen.
 4. Daarna zal u van Watergenius 100€ op uw rekening terug gestort krijgen. 

#stopmetplasticpremie

Meer info kan u vinden op 

www.mywatergenius.be/nl/ik-wil-mijn-stop-met-plastic-premie 


