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Packaging conditions

For the delivery of this packaging we charge packaging costs. When you return the 
packaging you are eligible for a refund.

In order to receive the refund, the packaging must meet the following conditions:
• The IBC is completely empty
• The IBC has never been used for any purpose other than dispensing 

demineralised water
• The IBC is clean and undamaged
• The IBC has our original and undamaged label
• The IBC is sealed with the corresponding cap
• The IBC is returned within one year of delivery

We check the IBC after collection. If the conditions have not been met, no refund will 
be given.

You can register your IBC for collection: 
• Belgium: sales@houweling.be or +32 16 50 20 05 
• Other countries: sales@houweling.nl or +31 88 1210 400 

Emballagecondities

Bij het leveren van deze verpakking berekenen wij statiegeld. Bij retournering van de 
verpakking komt u in aanmerking voor een teruggave.

Om de teruggave te ontvangen, moet de verpakking bij retourneren voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
• De IBC is volledig leeg
• De IBC is nooit voor andere doeleinden dan uitgifte van demiwater gebruikt
• De IBC is schoon en onbeschadigd
• De IBC bevat ons originele en onbeschadigde etiket
• De IBC is afgesloten met de bijbehorende dop
• De IBC wordt ingeleverd binnen een jaar na levering

Wij controleren de IBC na inname. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, is er geen 
teruggave.

U kunt uw IBC aanmelden voor inname:
• België: sales@houweling.be of +32 16 50 20 05
• Overige landen: sales@houweling.nl of +31 88 1210 400

Gebruik: In leidingwater zitten doorgaans kleine hoeveelheden zouten. Gedemineraliseerd 
water is technisch zuiver water, waarbij alle zouten zijn verwijderd. Hierdoor is het water 
geschikt voor talloze toepassingen waarbij het gebruik van deze kwaliteit water belangrijk 
is. Gedemineraliseerd water kan bijvoorbeeld gebruikt worden als spoelwater, ketelwater, 
koelwater, testwater of accuwater.

Geleidbaarheid: Demiwater heeft een geleidbaarheid van 0,1 – 1,0 μS/cm.

Dosering: Gebruik de hoeveelheid gedemineraliseerd water die u wenst of die wordt 
geadviseerd door de fabrikant van het apparaat waarin u het gedemineraliseerde water 
gebruikt.

Na gebruik: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. U kunt 
de lege verpakking ook, onder onderstaande voorwaarden, bij ons aanmelden voor inname.

Bewaren: Demiwater kan na het openen bewaard worden in de huidige verpakking indien deze 
goed is afgesloten.

Use: Tap water usually contains small amounts of salt. Demineralised water is technically pure 
water that has all salts removed. This makes the water suitable for numerous applications 
where the use of this quality water is important. Demineralised water can also be used as rinse 
water, boiler water, cooling water, test water and battery water.

Conductivity: Demineralised water has a conductivity of 0.1 – 1.0 μS/cm.

Dosing: Use the amount of demineralised water that you desire or have been advised by the 
manufacturer of the device in which you use the demineralised water.

After use: Process the contents and packaging in accordance with the local regulations. You 
can also register the empty packaging with us for collection under the conditions below.

Storage: After opening, demineralised water can be kept in the original packaging if it has been 
sealed properly.

Gedemineraliseerd water van een goede kwaliteit. Demineralised water of good quality.

Waarschuwing: Demiwater is niet geschikt voor consumptie. Warning: Demineralised water is not suitable for consumption.
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