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Drink u gezond voor 0,006 Euro per glas BasischAktiefWater  

BasischAktiefWater is de meest voordelige en eenvoudige manier om 

uw gezondheid te ondersteunen. We hebben voor u uitgerekend hoe 

duur nu eigenlijk het drinken van basisch water is en hebben het 

vergeleken met de kosten die u kwijt bent voor bijvoorbeeld basische 

druppels of pillen. 

De basiskosten (afschrijving apparaat en de filter)  van  

BasischAktiefWater zijn ongeveer 132,50 Euro per jaar. U kunt 

hiervoor 4000 liter basischwater drinken zonder extra kosten. De 

kosten per glas zijn dan minder dan een eurocent terwijl de kosten van 

basische druppels of pillen al snel ruim 200 Euro per jaar  bedragen hetgeen per glas 6 Eurocent is. 

Uw voordeel kan oplopen tot bijna 900 Euro per jaar! 

Bovendien heeft BasischAktiefWater een aantal voordelen die pillen of 

druppels niet hebben. 

Voordelen van BasischAktiefWater; 

1. Het water is schoon dankzij de ultra moderne 5 staps -  filtertechniek 

2. Het water drinkt gemakkelijker  dankzij de kleinere waterclusters  

3. Het heeft een overschot aan elektronen, meetbaar als een   

  redoxpotentiaal van – 500 dankzij de ionisering. Het helpt   

  vrije radicalen neutraliseren 

4. Het is basisch en helpt op die wijze het lichaam  

5. BasischWater is voordelig en wordt per liter nog voordeliger wanneer meer mensen gebruik maken 

van het apparaat. Uw voordeel kan dan per jaar oplopen tot bijna 900 Euro per jaar. Wanneer u het 

BasischAktiefWater ook gebruikt om bijvoorbeeld koffie te zetten of groente te koken wordt het 

voordeel in vergelijking met druppels of pillen nog groter. 

6. Basischwater is praktisch, u hoeft enkel de kraan open te zetten en gezond en schoon basisch water 

is beschikbaar. 

In het boekje BasischAktiefWater, dat als download aangeboden wordt via de site www.basischwater.nl 

worden de verschillende eigenschappen uitgebreid besproken. In dit 

artikel laat ik u de berekening zien van de kosten. Hoewel de gegevens 

die ik gebruikt heb uit informatie van producten komen geldt de 

berekening  niet specifiek voor een merk. Mocht het lijken op een merk 

dan berust dat op toeval. 

Als u wilt weten hoe groot uw voordeel is van het drinken van 

BasischAktiefWater  in vergelijking  met het gebruik van druppels en 

pillen dan kunt u  uitrekenen hoe groot uw voordeel is in vergelijking 

met het product dat u gebruikt.  

http://www.basischwater.nl/
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Kosten van het drinken van BasischAktiefWater 

De kosten van het drinken van BasischAktiefWater zijn opgebouwd uit de aanschaf, de kosten van het 

vervangen van de filter, de kosten van water en elektriciteit. 

Het IonBron waterapparaat kan 10 jaar mee en de aanschafkosten moeten dus verdeeld worden over 10 

jaar. Ik heb voor u de berekening gemaakt voor de Venus, de Alphion en de Delphi. 

U zult verbaasd zijn hoe laag de kosten van een glas basischwater zijn. 

Aanschaf apparaat 

 Venus

 

Alphion

 

Delphi 

Aanschaf 799 1390 2490 

Kosten per jaar 79,9 139 249 

Kosten per maand 6,60 11,51 20,75 

Kosten per dag 0,22 0,38 0,68 

 

De kosten van het apparaat bedragen per dag tussen de 22 cent en de  68 eurocent per dag. U kunt dan 

kunt zoveel water gebruiken als u wilt. De kosten per dag stijgen niet, of u nu 2 of 20 liter per dag gebruikt! 

Pas bij meer dan 4000 liter moet de filter worden vervangen. 

De kosten van de filter 

De kwalitatief hoogwaardige filters die gebruikt worden in onze apparaten hoeven pas na 4000 liter te 

worden vervangen. Wanneer u minder dan 4000 liter in een jaar gebruikt wordt aangeraden om toch 

jaarlijks de filter te vervangen. De kosten  voor een nieuwe filter bedragen 52,50. 

De kosten per jaar bedragen dus 52,50 Euro. Wanneer u de 4000 liter gebruikt bedragen de kosten per liter 

0,013 Euro, iets meer dan een eurocent. 

Aanschaf 52,50 

Kosten per jaar 52,50 

Kosten per maand 4,37 

Kosten per dag 0,14 

De kosten per liter, er kan 4000 liter worden 
gefilterd 

0,013 

 

De kosten van elektriciteit en water zijn zo gering dat het op de berekening van de kosten geen invloed 

heeft. 
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Conclusie kosten 

1. De kosten van het drinken van BasischAktiefWater 

Wat betekent het nu in de praktijk. Stel u bent alleen en gebruikt het water alleen om te drinken. U drinkt 2 

liter per dag. U drinkt dan ongeveer  730 liter water per jaar. 

De  kosten bedragen:  

 Venus Alphion Delphi 

Kosten per jaar in 
verband met de 
aanschaf 

79,9 139 249 

Kosten filtervervanging 
eenmaal per jaar 

52,50 52,50 52,50 

Totaal per jaar 132,4 191,5 301,5 

Kosten per maand 11 16 25 

Kosten per dag 0,36 0,52 0,82 

voor 1 persoon die twee liter per dag drinkt   

Kosten per liter  0,18 0,26 0,41 

Kosten per glas 0,04 0,05 0,08 

 

Wanneer u alleen bent en ook de enige die gebruik maakt van het apparaat bedragen de kosten dus tussen 

de 4 cent en de 8 cent per glas. Maar wanneer u met zijn tweeën bent, of u serveert dit gezonde water aan 

uw gasten blijven de kosten hetzelfde. De kosten per glas worden steeds minder. 

Wanneer u met zijn vijven bent en dus 10 liter per dag BasischAktiefWater drinkt bedragen de kosten nog 

maar: 

 Venus Alphion Delphi 

Voor 5 personen die in totaal tien liter per dag drinken (2 L per persoon)  

Kosten per liter 0,04 0,052 0,082 

Kosten per glas 0,008 0,01 0,016 

 

 

BasischAktiefWater kunt u ook gebruiken voor het koken van groente en 

aardappelen of het zetten van koffie of thee. 

De groente wordt lekkerder en de thee en de koffie smaken zachter. 

Meer informatie vindt u bijvoorbeeld in het boek van Sang Whang;  ‘de 

weg terug naar de jeugd’. 
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2. De kosten van het drinken van basisch water door pillen of druppels . 

We hebben de gegevens van een willekeurige producent van basische druppels als voorbeeld genomen. 

We zijn uitgegaan van een verpakking van 37 ml, het advies van de leverancier is om per dag vijf glazen 

basisch water te drinken door het basisch te maken met drie druppels per glas. Per dag worden dus 15 

druppels gebruikt. Uitgaande  van het advies van de fabrikant zijn de 37 ml voldoende voor  twee maanden. 

De kosten voor een flesje bedragen 30 Euro. 

Kosten per jaar, 6 flesjes 180 

Kosten per maand 15 

Per dag 0,5 

 

Uw voordeel in het minst gunstige voorbeeld bij het drinken van 

BasischAktiefWater, dus als u de enige bent die gebruik maakt van het 

apparaat en als u het BasischAktiefwater enkel gebruikt voor water 

drinken en niet voor het koken of koffie en thee zetten;  

 0,5 (kosten druppels)- 0,36 (kosten apparaat) = 0,14 per dag.  

Per jaar loop uw voordeel op tot: ruim 51 Euro. 

NB. Zelfs als maar twee liter water per dag wordt gedronken bestaat 

er al een voordeel van meer dan 50 Euro per jaar!  

Het spreekt voor zich dat wanneer de druppels ook gebruikt worden 

bij het koken of om koffie of thee te zetten de kosten oplopen. 

 

 

 

BasischAktiefWater helpt afvalstoffen te verdrijven uit het lichaam, 

het help ontzuren. 

In het boek ‘Het CelHerstelConcept’ kunt u  onder meer  lezen over de 

werking van BasischAktiefWater en de invloed op gezondheid.  
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Het financiële voordeel van het drinken van BasischAktiefWater in Euro’s  
bij gebruik van de Standard Venus. 
 

Uw voordeel loopt wanneer u meer gebruikt. 

De kosten per dag in Euro’s 
 Druppels of pillen BasischAktiefWater Voordeel per dag Voordeel per 

jaar 

1 persoon per dag 
 

0,5 0,36 0,14 51 

2 personen per 
dag 

1,0 0,36 0,64 233 

3 personen per 
dag 

1,5 0,36 1,14 416 

4 personen per 
dag 

2,0 0,36 1,64 598 

5 personen per 
dag 

2,5 0,36 2,14 861 

 

 

In de grafiek ziet u dat het voordeel ten opzichte van het gebruik van druppels kan oplopen tot bijna 900 

Euro per jaar! De aanschaf van een waterapparaat heeft u dan snel terugverdiend. Het voordeel wordt 

groter omdat de vaste kosten van het apparaat en de filter hetzelfde blijven, of u nu 2 liter of 10 liter per 

dag uit uw apparaat tapt. Bij meer dan 4000 liter per jaar moet u de filter vervangen. De kosten per liter 

blijven verder dalen. 
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Het financiële voordeel van het drinken van BasischAktiefWater per glas 
Bij gebruik van de Standard Venus. 
 

De kosten per glas worden lager naarmate u meer gebruikt 

De kosten per glas in Euro’s 

 Druppels of pillen BasischAktiefWater Voordeel per glas Voordeel per liter 

1 persoon  0,1 0,04 0,06 0,3 

2 personen  0,1 0,02 0,08 0,4 

3 personen  0,1 0,013 0,0,087 0,44 

4 personen  0,1 0,01 0,09 0,45 

5 personen  0,1 0,008 0,092 0,46 

 

 

In de bovenstaande tabel ziet u de prijs ontwikkeling per glas. De prijs per glas blijft hetzelfde bij het 

gebruik van druppels maar daalt bij het gebruik van het basischwaterapparaat. Het glas water met de 

druppels kost 0,1  Euro en het glas water uit het ioniseringsapparaat dat bovendien schoon is en kleinere 

clusters heeft, slechts 0,04  Euro. Wanneer 5 personen gebruik maken van het apparaat nog slechts 0,008 

Euro. 

De reden is dat de afschrijving van het waterapparaat kan worden verdeeld over meerdere personen. 

De kosten blijven gelijk maar verdeeld over meerdere. Bij druppels maakt dat natuurlijk niet uit. In ieder 

glas moeten weer opnieuw druppels. 
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