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Nederland kent een traditie in het beste kraanwater ter 
wereld. Altijd beschikbaar, goedkoop en van een onberispelijke 
kwaliteit. Waarom dan toch flessenwater drinken? 
WML brengt het Limburgs drinkwater al bij u thuis. Als het 
aan u ligt, straks ook beschikbaar in de openbare ruimte of 
in uw bedrijf. Kies voor een milieuvriendelijk en goedkoop 
alternatief. Kies voor kraanwater via een WML-tap: Limburgs 
drinkwater vers van de tap.
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WML is het drinkwaterbedrijf 
voor de provincie Limburg.
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> Een WML-tap voldoet aan alle  
eisen van kwaliteit en veiligheid

> Modern design, eventueel voorzien 
van uw logo

> Het water uit het tappunt wordt 
periodiek bemonsterd door WML

> Het tappunt wordt periodiek 
gereviseerd door WML

> Aanleg van de aansluiting, 
plaatsing van het tappunt en 
beheer in één hand

> Vermelding op WML website  
die tevens te bezoeken is  
via QR-code op het tappunt

> Limburgs drinkwater via een tap-
punt van een Limburgse leverancier 
voor de inwoners van Limburg

> Locatie wordt bepaald in 
overleg met WML

> Kosten voor de aansluiting, 
tappunt en meterput zijn 
eenmalig. Het beheerpakket 
wordt jaarlijks in rekening 
gebracht

> Aanpassing van het 
design tegen een geringe 
meerprijs (alleen logo of 
gehele aanpassing), dus 
aan te passen aan/binnen 
straatbeeld

> Het tappunt is voorzien van 
waterafvoer

> Het tappunt is zo ontworpen 
dat onjuist gebruik 
ontmoedigd wordt

Waarom kraanwater 
drinken? 

> Het bottelen van water is enorm 
milieubelastend.

> Productie, verpakking en transport van 
verpakt drinkwater zorgt in Nederland 
voor 300 keer meer CO2-uitstoot dan 
dezelfde hoeveelheid kraanwater.

> Nederlanders kopen 500.000 plastic 
waterflesjes per dag. Wereldwijd is 
voor flessen jaarlijks 2,7 miljoen ton 
plastic nodig.

> Naast heel veel olie is voor de 
productie van die flessen heel veel 
water nodig.

> Slechts 20% van alle gebruikte flesjes 
wordt gedeeltelijk recycled, 80% 
belandt bij het afval.

> Kraanwater moet aan meer 
kwaliteitseisen voldoen dan bronwater 
en wordt dus strenger bewaakt. 

De WML-tap is ontworpen met aandacht voor optimale 
veiligheid en betrouwbaarheid. In verband met risico 
op bevriezing verwijdert WML het tappunt voor de 
winter om het begin voorjaar weer terug te plaatsen. 
WML slaat het tappunt in die periode voor u op en 
voert dan ook onderhoud uit.

Bent u geïnteresseerd in een WML-tap? Neem  
dan contact op met team Verkoop van WML:  
043 - 880 85 58 of zakelijk@wml.nl

Voor meer informatie: www.wml.nl/openbaartappunt

De WML-tap wordt geplaatst op een 
speciale meterput. In deze put bevindt 
zich de aansluiting op de waterleiding 
en een watermeter. Het waterverbruik 
is opgenomen in het beheerpakket 

openbaar tappunt (tot 100 m3 per jaar).

De WML-tap: Limburgs drinkwater altijd  
en overal voorhanden 
Met de nieuwe WML-tap kunt u vers Limburgs drinkwater tappen in de 
openbare ruimte. Kraanwater is een prima alternatief voor flessenwater. 
Het is niet alleen duurzamer, maar ook 500 tot 1000 maal goedkoper 
dan flessenwater. Kraanwater is betrouwbaar en gezond. Met bijna 
9000 kilometer aan waterleidingen is kraanwater overal beschikbaar in 
heel Limburg. Met een openbaar drinkwatertappunt toont u zich een 

milieubewuste, duurzame en gezondheidsbewuste gastheer.

De voordelen op een rij:
Met meer dan 85 jaar ervaring in drinkwater zijn wij ervan over-
tuigd dat u met een openbaar drinkwatertappunt van WML de 
juiste en meest betrouwbare keuze maakt. WML biedt u een all-in 
concept, van bron tot tap inclusief aanleg, service en onderhoud.


