Dunea’s openbare tapkraan

Duurzaam, betaalbaar
en betrouwbaar
Dunea heeft al sinds jaar en dag openbare tapkranen staan op plaatsen waar in de directe omgeving
geen drinkwater voor handen is, zoals in de duinen. Mede dankzij het tapkranen programma van
Dunea, is het aantal tapkranen in ons leveringsgebied sterk uitgebreid. Samen met u breiden we dit
aantal graag verder uit.

Wat biedt Dunea?

Gaat uw gemeente, uw school of uw sportvereniging een duurzame
samenwerking aan met Dunea, dan worden de volgende afspraken
contractueel vastgelegd.
U betaalt voor een tapkraan in uw gemeente, of op uw school of
sportvereniging eenmalig een aansluitbijdrage van € 3.180 (volgens de
geldige tarieven). Voor dit bedrag bent u verzekerd van:
• Plaatsing van een tapkraan op een locatie die in overleg met u wordt
bepaald (met oog voor de belangen van de lokale horeca en voor de
aansluitmogelijkheden van Dunea);
• Gratis kraanwater: 24 uur per dag, 7 dagen in de week van 1 april tot
en met 1 november;
• Dunea sluit de tapkraan af voorafgaand aan de vorstperiode om bevriezing van leidingen te voorkomen en sluit deze in het voorjaar weer aan;
• Voor het onderhoud en beheer wordt per tapkraan/gemeente een
Samenwerkingsovereenkomst afgesloten
• Onderhoud van en beheer aan de tapkraan door de onderhoudsmonteurs van Dunea. Daarvoor vragen wij een bijdrage van € 235 per jaar.
Scholen en sportverenigingen ontvangen 50% korting op onderhouden beheerkosten;
• Het verhelpen van mogelijke storingen door de onderhoudsdienst
van Dunea;
• Een betrouwbare partner;
• Een duurzaam product. Onze tapkranen worden volgens de hoogste
kwaliteitsnormen in eigen werkplaats gemaakt.

In opdracht van de Consumentenbond is onderzoek gedaan naar
de impact van kraanwater en flessenwater op het milieu. Daaruit is
gebleken dat een liter bronwater in een petfles (van 0,5 en 0,75 liter)
maar liefst 500 keer meer CO2-uitstoot veroorzaakt dan een liter
kraanwater. Er valt dus veel CO2 te besparen als mensen niet langer
flesjes water kopen en vervolgens weggooien, maar recyclebare
flesjes bij een watertappunt steeds opnieuw vullen met koel, lekker
én gezond drinkwater. Een besparing die per tapkraan zomaar kan
oplopen tot 5.000 kilo CO2 per jaar. Dat staat gelijk aan 1.000 uur
douchen. Ook uw gemeente, school of sportvereniging kan daar nu
een begin mee maken, samen met Dunea die tapkranen volgens de
hoogste kwaliteitsnormen in eigen werkplaats maakt.

De tapkranenkaart

De afgelopen jaren zijn er al veel tapkranen geplaatst. Op onze website
vindt u een overzicht van alle tapkranen op de tapkranenkaart. De
locatie van een nieuw te plaatsen tapkraan wordt in overleg met u
gedaan. Daarbij houden we rekening met de aansluitmogelijkheden en
de (mogelijke) belangen van horeca in de directe omgeving. Een Dunea
tapkraan is duurzaam en betrouwbaar. Alle materialen die in aanraking
komen met het drinkwater zijn Kiwa gecertificeerd. Dit betekent dat de
tapkraan aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid voldoet.
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Meer informatie
Officiële opening van een tapkraan bij basisschool ’t Palet in Den Haag

Postbus 756, 2700 AT Zoetermeer
www.dunea.nl/tapkranen

Wilt u meer weten over de tapkranen van Dunea? Of wilt u een
tapkraan aanvragen? Kijk dan op dunea.nl/tapkranen of neem
contact op via 088 347 47 47.
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Verduurzaam uw omgeving

