
 

 

TUI ONDERSTEUNT 'WATERINHETBUITENLAND.NL' VAN VITENS 

Rijswijk 29 juni 2017 – Kun je op je vakantiebestemming het water nu wel of niet uit de 

kraan drinken? Op die vraag geeft de website ‘www.Waterinhetbuitenland.nl’ van 

drinkwaterbedrijf Vitens antwoord. Vitens is voor deze website een samenwerking 

aangegaan met reisorganisatie TUI. Alle vakantiebestemmingen die TUI aanbiedt zijn 

opgenomen op de site. En de site wordt geïntegreerd in de TUI Cloud, het digitale 

entertainmentsysteem aan boord van de vliegtuigen van TUI dat passagiers via hun 
tablet of smartphone kunnen benaderen. 

Water uit de kraan  

Vrijwel alle Nederlanders drinken thuis water uit de kraan, maar op vakantie wordt dit 

een stuk minder gedaan. Meer dan de helft geeft aan zelden of nooit kraanwater op 

vakantie te drinken, ongeacht waar ze naar toe gaan. En dat is zonde, want er zijn 

landen waar het kraanwater juist wel goed drinkbaar is. Ook wordt er dan onnodig geld 

uitgegeven aan het kopen van flessen water. Met de website 

‘www.Waterinhetbuitenland.nl’ informeert Vitens de vakantieganger in welke landen 

water drinken uit de kraan veilig is en waar niet. Ron Jong, waterspecialist bij Vitens “Uit 

eerder onderzoek van Vitens blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders aangeeft op vakantie 

weleens ziek te zijn geworden van het lokale kraanwater. Dat is natuurlijk zonde; 

vakantie moet tenslotte een moment zijn van ontspanning en rust. Met behulp van de 

website kunnen vakantiegangers goed voorbereid op vakantie.” TUI omarmt deze zomer 

dit initiatief van Vitens. Melvin Mak, Manager Sustainability TUI Benelux: “Omdat alle 

TUI-bestemmingen zijn opgenomen op de website is het voor onze reizigers heel 

eenvoudig na te gaan of ze op hun bestemming kraanwater kunnen drinken. Daarnaast 

geeft de site antwoord op veel gestelde vragen en lees je de ervaringen van andere 

reizigers met het kraanwater in de verschillende landen. Het is een nuttige bron van 

informatie die wij graag met onze reizigers delen en die ook nog eens een steentje 
bijdraagt aan ons duurzaamheidsbeleid.” 

Minder plastic flessen  

Door het delen van deze informatie kopen mensen op hun vakantiebestemming wellicht 

minder plastic flessen water. En dat helpt de reisorganisatie in haar streven om 

vakantiebestemmingen duurzaam te ontwikkelen, met respect voor mens, dier en 

natuur. Duurzaam toerisme is een belangrijke pijler voor TUI. Begin dit jaar lanceerde 

TUI Benelux, de clusterorganisatie van TUI Nederland en TUI België, de 

Duurzaamheidsstrategie 2020: ‘Better Holidays Better World’. Met deze gezamenlijke 

strategie borduurt de organisatie voort op al behaalde resultaten en zet het de lijnen uit 

voor de duurzame ontwikkeling van het bedrijf, de keten en de toerismebranche in de 
komende jaren. 
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Noot voor de redactie 

Reisorganisatie TUI Nederland opereert onder de reismerken TUI en Kras. Naast 

een eigen luchtvaartmaatschappij, TUI fly, heeft TUI 130 eigen reisbureaus en 

110 mobiele reisadviseurs. TUI verzorgt jaarlijks voor 1,8 miljoen reizigers een 

vakantie en is daarmee in Nederland marktleider op het gebied van 

georganiseerde vakanties. TUI Nederland is onderdeel van de 

internationale TUI Group. Het hoofdkantoor van TUI Group is gevestigd in 

Hannover. Binnen TUI Group werken ruim 150 reisorganisaties in twintig landen 

samen onder de naam TUI. 

Voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de 

afdeling Communicatie van TUI Nederland, te bereiken via telefoon: +31 70 

3266120 of per e-mail: pers@tui.nl. Post kan worden gericht aan: TUI 

Nederland, afdeling Communicatie, Postbus 157, 2280 AD te Rijswijk. Meer 

informatie vindt u op www.tui.nl/corporate. 

Vitens                                                                                                           

Voor meer informatie over Vitens kunt u 24 uur per dag contact opnemen met 

Lisa Simons, woordvoerder a.i. van Vitens, te bereiken via 06 – 12407103, 

lisa.simons@vitens.nl of via twitter @WoordvVitensJZ 
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