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Drinkwaterbedrijf laat klanten tot 58 % besparen met Reni

Met de campagne ‘Iedereen de pot op’ liet FARYS, operator
van waterbedrijf TMVW, tijdens de Gentse Feesten een
breed publiek op een leuke manier kennis maken met
regenwaterrecuperatie. ‘Reni’ is de toepasselijke naam van
een nieuwe dienstverlening, die duurzaam watergebruik
concreet maakt.
Duurzaam watergebruik is inderdaad aan een opmars
bezig. Consumenten gaan bewuster om met leidingwater,
mede door de wetgeving die een stuk strenger is geworden:
wie (ver)bouwt, moet het hemelwater zoveel mogelijk
vasthouden waar het neervalt en zo min mogelijk afvoeren
via het rioleringsstelsel. Dit kan door het hemelwater te
gebruiken en/of te infiltreren.
Reni levert all-in-one regenwaterpakketten
Het aanbod gaat van een design regenton tot een complete regenwaterinstallatie die aan alle
hedendaagse normen en eisen voldoet. De pakketten kunnen eenvoudig online besteld
worden en worden geleverd met of zonder plaatsing door een vakman. FARYS-klanten die een
Reni-pakket bestellen inclusief plaatsing, genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 %, ook bij
nieuwbouw.
Online tool wijst de weg
Op www.reni.be kunnen klanten kiezen uit zeven basispakketten voor regenwaterrecuperatie,
zowel bovengronds als ondergronds, met alle toebehoren (filter, pomp, put/tank) en in
verschillende uitvoeringen.
Hiervoor is geen technische kennis vereist: een online tool leidt geïnteresseerden via enkele
eenvoudige maar gerichte vragen naar het juiste regenwaterpakket, dat rekening houdt met
(ver)bouwplannen, persoonlijke voorkeur en wetgeving.
Persoonlijk advies in toonzaal
Reni heeft ook een toonzaal voor klanten die liever eerst zien wat ze kopen en graag
persoonlijk advies hebben. In het centrale kantoor van FARYS in Gent staan enkele
regenwaterinstallaties van Ecobeton Water Technologies opgesteld.
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FARYS en TMVW promoten duurzaam watergebruik niet langer uitsluitend via
mediacampagnes en folders. Reni helpt daadwerkelijk. “Wij geven graag info rond
hergebruik en infiltratie van regenwater, maar willen nog liever dat klanten zelf aan de
slag gaan. Met een interactieve website en een uitgebreid aanbod helpen wij ze
onmiddellijk op weg. Bovendien kunnen zowel consument, architect als bedrijf rekenen
op de extra zekerheid van een publieke partner: Het systeem werkt en alle wettelijke
verplichtingen worden nagekomen.”
Dat FARYS hierdoor minder leidingwater verkoopt is geen punt. Klanten die thuis
regenwater opvangen, zorgen er immers voor dat dit niet rechtstreeks in de riolen komt,
wat het zuiveringsproces ten goede komt. Afvalwater verdund met regenwater is immers
moeilijker te saneren in de waterzuiveringsstations. Voeg nog toe dat klanten die
regenwater opvangen de wateroverlast bij zware regen helpen verminderen en de
rekening is snel gemaakt.
Contact
Bruno Pessendorffer - woordvoerder T +32 9 240 05 45 • M +32 473 5 61 52
Toonzaal
Stropstraat 1, 9000 Gent
Open elke werkdag op afspraak
078 35 35 99
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