
samenaankoop

ECOVER producten
Ledenvoordeel

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van kwb. 
Kwb vond in Ecover een geschikte partner voor een 
mooi voordeel. 

Ecover gebruikt milde, natuurlijke parfums zodat je 
telkens kan genieten van een fris geurend én gezond 
huis! Ecover maakt producten die geen schadelijk 
effect hebben wanneer ze terug in de wereld worden 
losgelaten.

Je kan afwasmiddel, handzeep, allesreiniger, 
sanitairreiniger, vloerzeep, wc-reiniger/ontkalker en 
ruitenreiniger aan een zeer voordelige prijs aankopen.

Word lid van kwb

Deze samenaankoop is enkel voor kwb-leden. Wil je je
aansluiten bij kwb? Dat kan. Bij de bestellijst kruis je 
aan dat je lid wil worden. De kwb-afdeling in je buurt 
neemt dan contact met je op. Als je lid bent kan je 
genieten van al onze ledenvoordelen. 

Meer informatie vind je op www.kwb.be/lidworden en 
www.kwb.be/ledenvoordelen.
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Mijn bestelling

Artikel Prijs Aantal

Handzeep 4,10

Wc-reiniger/ontkalker 2,40

Vloerreiniger Floor 6,00

Allesreiniger Interior 6,00

Sanitairreiniger 6,00

Ruitenreiniger 2,80

Afwasmiddel 2,60

Ik ben kwb-lid, mijn lidnr. is:.................................

Ik wil lid worden en ik neem hiervoor contact 
op met mijn plaatselijke kwb-afdeling of via

       www.kwb.be/lidworden

Naam...................................................................................

Voornaam ..........................................................................

Adres......................................................................................

Gemeente ..........................................................................

E-mailadres ........................................................................

Telefoonnummer .............................................................

Samenaankoop praktisch:

1. Maak je keuze uit het aanbod in deze folder.
2. Geef je bestelling door aan je plaatselijke kwb.
3. Kwb zorgt voor je levering, Je ontvangt hiervoor 
vooraf de concrete afspraken.
4. Je betaalt niets op voorhand. De betaling 
gebeurt bij levering.

Bezorg deze strook terug aan de contactpersoon van je
kwb-afdeling. De betaling gebeurt bij levering.

De periodes:
• Bestellen van 01/02 tot 14/03/2012. Levering 31/03/2012
• Bestellen van 01/05 tot 14/06/2012. Levering 30/06/2012
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€4.10

€2.40

€2.80

Ecover vloerreiniger Floor

€6.00

€6.00

€6.00

Exclusief ledenvoordeel

500 ml

1 liter
500 ml

1 liter

1 liter1 liter750 ml

€2.60

Ecover producten zijn gemaakt op basis van hernieuwbare plantaardige grondstoffen en mineralen. Ecover producten 
worden op een ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde wijze geproduceerd, in een unieke ecologische fabriek. 
Eerlijk en open, met respect voor mens, dier en milieu. 

Je lidkaart van kwb is geld waard. Deze samenaankoop is exclusief voor kwb-leden. Wil je 
lid worden? Kruis dit aan op je bestelbon. Wij nemen dan contact met je op.


