
Prijslijst 2021

• Levertijd van 5 werkdagen (na akkoord artwork).
• Een 100% duurzaam product én productieproces.
• Scherpste prijzen in de markt!
• Order intake al vanaf 36 stuks (500ml.).
• 14 verschillende kleuren schroefdop
• 7 verschillende kleuren sportdop
• Alle prijzen all-in. Geen verborgen additionele kosten.
• Een gegarandeerde topservice.

Prijslijst 2022



Beste relatie,

Met gepaste trots presenteren wij onze nieuwe prijscatalogus 2022.

ProDrink is, met ruim 21 jaar ervaring, dé producent van promotionele private label drinks. Of het nu een bruiloft 
betreft, een productpresentatie, een beurs of een event, de drinks van ProDrink gelden altijd als een frisse 
toevoeging. De flesjes zijn al vanaf 48 stuks (330ml.) leverbaar in een geheel eigen full colour uitvoering en worden 
binnen 5 werkdagen, na akkoord artwork, geleverd op elk gewenst adres binnen Nederland. 

DUURZAAMHEID!
Wie wil werken aan duurzaamheid en verduurzaming als ondernemer vindt in de circulaire economie de beste 
oplossing. In de circulaire economie werken we volgens een systeem dat ernaar streeft om producten en 
grondstoffen oneindig te hergebruiken zonder verlies van kwaliteit.

Daarom was ProDrink één van de allereerste producenten in Nederland die besloot om alleen nog maar R-PET 
flesjes te leveren welke voor 100% gemaakt zijn uit gerecycled PET. Deze flesjes zijn niet alleen helemaal 
vervaardigd van gerecycled materiaal maar ze zijn, na gebruik, nogmaals te recyclen. Daarnaast is er ook nog 
eens 70% (!) minder energie nodig om deze R-PET flesjes te produceren.

STATIEGELD:
Vanaf 01 juli 2021 geldt er in Nederland een statiegeldplicht op alle PET flessen. Dat betekent dat er ook dit jaar 
weer op alle R-PET flesjes die wij verkopen binnen Nederland € 0,15 per flesje bijkomt. Dit geldt niet voor onze 
glazen flessen of de blikjes EnergyDrink. Het goede nieuws is dat hiermee uiteindelijk veel meer (90%) flesjes 
gerecycled zullen worden. De flesjes kunnen na gebruik bij alle innamepunten (supermarkten, benzinestations en 
OV locaties) aangeboden worden.

Wat heeft ProDrink in 2022 allemaal te bieden:
• Levertijd van 5 werkdagen (na akkoord artwork).
• Een 100% duurzaam product én een duurzaam productieproces.
• Scherpste prijzen in de markt, (ondanks de vele prijsstijgingen van grondstoffen).
• Order intake al vanaf 36 stuks (500ml.) en 48 stuks bij de 330ml. 
• 14 verschillende kleuren schroefdop en 7 kleuren sportdop.
• Alle prijzen all-in. Geen verborgen start- en of transportkosten.
• Een gegarandeerde topservice waar ProDrink om bekend staat.

Een flesje water met je eigen label is altijd een goed idee!
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Kleur dop PMS C M Y K

Transparant wit

Wit 0 0 0 0

Geel 116 2 11 100 0

Oranje 1585 0 68 91 0

Rood 186 11 100 81 3

Roze 183 0 52 13 0

Paars 259 69 100 12 3

Lichtblauw 2727 79 49 0 0

Lichtblauw 
(sportdop) 2925 77 24 0 0

Blauw 286 100 79 16 3

Lime groen 362 73 13 100 1

Groen 342 95 32 78 26

Goud 871 0 15 55 50

Zilver 877 47 35 35 15

Diepzwart 0 0 0 100
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Kleurwaarden (PMS & CMYK) van de (sport)doppen:

12  |  Mineraalwater in een 750ml. fles

13  |  Energydrink in een aluminium blikje

Water met uw eigen etiket?
• Levertijd van 5 werkdagen (na akkoord artwork). • 14 verschillende kleuren schroefdop
• Een 100% duurzaam product én productieproces. • 7 verschillende kleuren sportdop
• Scherpste prijzen in de markt! • Alle prijzen all-in. Geen verborgen additionele kosten.
• Order intake al vanaf 36 stuks (500ml.). • Een gegarandeerde topservice.

Your own message on a 100% green bottle!

04 | Mineraalwater in een 330ml. fles met een gekleurde schroefdop

05 | Mineraalwater in een 330ml. fles met een gekleurde sportdop

06 | Licht bruisend mineraalwater in een 330ml. fles met een gekleurde schroefdop

07 | Mineraalwater in een 330ml. glazen fles met een zilverkleurige schroefdop

08 | Mineraalwater in een 500ml. gladde fles met een gekleurde schroefdop

09 | Mineraalwater in een 500ml. ribbel fles met een gekleurde schroefdop

10 | Mineraalwater in een 500ml. ribbel fles met een gekleurde sportdop

11 | Licht bruisend mineraalwater in een 500ml. gladde fles met een gekleurde schroefdop

04  |  Mineraalwater in een 330ml. fles

08  |  Mineraalwater in een 500ml. fles



Mineraalwater in een 100% gerecyclede fles! 
Een 330ml. ECO fl esje dat voor de volle 100% bestaat uit 

gerecycled PET met een gekleurde schroefdop
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Keuze uit 14 verschillende kleuren schroefdop:

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

48 stuks € 2,69
96 stuks € 1,89

144 stuks € 1,45
192 stuks € 1,35
240 stuks € 1,25

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

360 stuks € 1,15
504 stuks € 1,05
768 stuks € 0,95

1.008 stuks € 0,89
1.728 stuks € 0,85
2.400 stuks € 0,79
3.600 stuks € 0,75
4.800 stuks € 0,69

Artikelcode : ECO330PD (transparante fl es)
Label formaat : 205 x 65 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :   CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur schroefdop : keuze uit 14 verschillende kleuren schroefdop.
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 24 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  deze fl es is volledig gemaakt van gerecycled 

PET en daarmee 100% duurzaam. Zo dragen 
wij ons steentje bij aan een schonere en 
duurzamere planeet.

100%
GERECYCLEDGERECYCLED

PLASTIC!PLASTIC!
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland. 
Let wel: de prijzen zijn 
exclusief € 0,15 statiegeld per fl esje!



Mineraalwater in een 100% gerecyclede fles! 
Een 330ml. ECO fl esje dat voor de volle 100% bestaat uit 

gerecycled PET met een gekleurde sportdop

02 09 05 03 01 04

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

48 stuks € 2,71
96 stuks € 1,91

144 stuks € 1,47
192 stuks € 1,37
240 stuks € 1,27

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

360 stuks € 1,18
504 stuks € 1,07
768 stuks € 0,97

1.008 stuks € 0,91
1.548 stuks € 0,87
2.160 stuks € 0,81
3.240 stuks € 0,77
4.320 stuks € 0,71

100%
GERECYCLEDGERECYCLED

PLASTIC!PLASTIC!
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Keuze uit 7 verschillende kleuren sportdop:
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Artikelcode : ECO330SD (transparante fl es)
Label formaat : 205 x 65 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :   CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur sportdop : keuze uit 7 verschillende kleuren sportdop.
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 24 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  deze fl es is volledig gemaakt van gerecycled 

PET en daarmee 100% duurzaam. Zo dragen 
wij ons steentje bij aan een schonere en 
duurzamere planeet.

*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland. 
Let wel: de prijzen zijn 
exclusief € 0,15 statiegeld per fl esje!
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Keuze uit 3 verschillende kleuren schroefdop:

Licht bruisend mineraalwater in een PET fles! 
Een 330ml. PET fl esje gevuld met licht bruisend mineraalwater

met een gekleurde schroefdop.

01 04

Artikelcode : WLW330PDS
Label formaat : 205 x 65 mm
Bedrukking : standaard inclusief full colour bedrukking.
Type label : CleanFlake™ afwasbaar etiket etc etc
Kleur schroefdop : keuze uit 3 verschillende kleuren schroefdop
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 24 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  in tegenstelling tot de andere fl essen binnen ons 

assortiment zijn de fl essen met koolzuurhoudend 
(licht bruisend) water niet gemaakt van 
gerecycled PET. Wel zijn deze fl essen 
100% recyclebaar en daarom toch duurzaam.

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

48 stuks € 2,69
96 stuks € 1,89

144 stuks € 1,45
192 stuks € 1,35
240 stuks € 1,25

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

360 stuks € 1,15
504 stuks € 1,05
768 stuks € 0,95

1.008 stuks € 0,89
1.728 stuks € 0,85
2.400 stuks € 0,79
3.600 stuks € 0,75
4.800 stuks € 0,69

*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland. 
Let wel: de prijzen zijn 
exclusief € 0,15 statiegeld per fl esje!
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland.

Op dit product zit geen statiegeld!

Artikelcode : GLAS330PZD
Label formaat : 205 x 65 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :   CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur schroefdop : zilver
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 18 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

108 stuks € 1,99
180 stuks € 1,70
252 stuks € 1,45
360 stuks € 1,30
504 stuks € 1,22
774 stuks € 1,10

1.008 stuks € 0,99
1.512 stuks € 0,95
2.520 stuks € 0,89
3.024 stuks € 0,82

Mineraalwater in een glazen fles! 
Een 330ml. glazen fl es met een zilverkleurige schroefdop.



Mineraalwater in een 100% gerecyclede fles! 
Een 500ml. gladde ECO fl es die voor de volle 100% bestaat uit 

gerecycled PET met een gekleurde schroefdop
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11 01 14 07 13 12 04

Keuze uit 14 verschillende kleuren schroefdop:

Artikelcode : ECO500PD
Label formaat : 205 x 65 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :   CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur schroefdop : keuze uit 14 verschillende kleuren schroefdop.
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 18 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  deze fl es is volledig gemaakt van gerecycled 

PET en daarmee 100% duurzaam. Zo dragen 
wij ons steentje bij aan een schonere en 
duurzamere planeet.
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland. 
Let wel: de prijzen zijn 
exclusief € 0,15 statiegeld per fl esje!

100%
GERECYCLEDGERECYCLED

PLASTIC!PLASTIC!

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

36 stuks € 2,79
72 stuks € 2,05

108 stuks € 1,60
144 stuks € 1,49
180 stuks € 1,40

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

252 stuks € 1,25
504 stuks € 1,10
774 stuks € 0,99

1.008 stuks € 0,95
1.872 stuks € 0,89
2.808 stuks € 0,85
3.744 stuks € 0,79



02 09 06 05 03 10 08
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Keuze uit 14 verschillende kleuren schroefdop:

Artikelcode : ECORIB500PD
Label formaat : 205 x 65 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :   CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur schroefdop : keuze uit 14 verschillende kleuren schroefdop.
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 18 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  deze fl es is volledig gemaakt van gerecycled 

PET en daarmee 100% duurzaam. Zo dragen 
wij ons steentje bij aan een schonere en 
duurzamere planeet.
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland. 
Let wel: de prijzen zijn 
exclusief € 0,15 statiegeld per fl esje!

100%
GERECYCLEDGERECYCLED

PLASTIC!PLASTIC!

Mineraalwater in een 100% gerecyclede fles! 
Een 500ml. geribbelde ECO fl es die voor de volle 100% bestaat uit 

gerecycled PET met een gekleurde schroefdop

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

36 stuks € 2,79
72 stuks € 2,05

108 stuks € 1,60
144 stuks € 1,49
180 stuks € 1,40

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

252 stuks € 1,25
504 stuks € 1,10
774 stuks € 0,99

1.008 stuks € 0,95
1.872 stuks € 0,89
2.808 stuks € 0,85
3.744 stuks € 0,79



Artikelcode : ECORIB500SD (transparante fl es)
Label formaat : 205 x 65 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :   CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur sportdop : keuze uit 7 verschillende kleuren sportdop.
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 18 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  deze fl es is volledig gemaakt van gerecycled 

PET en daarmee 100% duurzaam. Zo dragen 
wij ons steentje bij aan een schonere en 
duurzamere planeet.
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland. 
Let wel: de prijzen zijn 
exclusief € 0,15 statiegeld per fl esje!

Mineraalwater in een 100% gerecyclede fles! 
Een 500ml. geribbelde ECO fl es die voor de volle 100% bestaat uit 

gerecycled PET met een gekleurde sportdop

02 09 05 03 01 04

100%
GERECYCLEDGERECYCLED

PLASTIC!PLASTIC!

Keuze uit 7 verschillende kleuren sportdop:
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Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

36 stuks € 2,83
72 stuks € 2,10

108 stuks € 1,65
144 stuks € 1,55
180 stuks € 1,45

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

252 stuks € 1,30
504 stuks € 1,15
774 stuks € 1,05

1.008 stuks € 0,99
1.638 stuks € 0,95
2.448 stuks € 0,89
3.276 stuks € 0,83
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland. 
Let wel: de prijzen zijn 
exclusief € 0,15 statiegeld per fl esje!

Keuze uit 2 verschillende kleuren schroefdop:

Artikelcode : WLW500PDS
Label formaat : 205 x 65 mm
Bedrukking : standaard inclusief full colour bedrukking.
Type label :  CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur schroefdop : keuze uit 2 verschillende kleuren schroefdop
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 18 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  in tegenstelling tot de andere fl essen binnen ons 

assortiment zijn de fl essen met koolzuurhoudend 
(licht bruisend) water niet gemaakt 
van gerecycled PET. Wel zijn deze fl essen 
100% recyclebaar en daarom toch duurzaam.04

Licht bruisend mineraalwater in een PET fles! 
Een 500ml. PET fl esje gevuld met licht bruisend mineraalwater

met een gekleurde schroefdop.

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

36 stuks € 2,79
72 stuks € 2,05

108 stuks € 1,60
144 stuks € 1,49
180 stuks € 1,40

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

252 stuks € 1,25
504 stuks € 1,10
774 stuks € 0,99

1.008 stuks € 0,95
1.872 stuks € 0,89
2.808 stuks € 0,85
3.744 stuks € 0,79
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland.

Op dit product zit geen statiegeld!

Artikelcode : GLAS750PZD
Label formaat : 205 x 65 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :  CleanFlake™ afwasbaar etiket dat PET-recycling 

vereenvoudigt. Transparant label (no-labellook) 
zonder meerprijs leverbaar.

Kleur schroefdop : zilver
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 6 stuks in een milieuvriendelijke kartonnen doos.
Extra info :  Sterk in prijs verlaagd d.m.v. een nieuw formaat 

label. Vanwege dit nieuwe formaat label adviseren 
wij gebruik te maken van de ‘no-label look’ versie, 
oftewel een transparant etiket.

Mineraalwater in een glazen fles! 
Een 750ml. glazen fl es met een zilverkleurige schroefdop

Afname
aantal

Prijs 
per fl esje*

102 stuks € 2,55
168 stuks € 2,10
252 stuks € 1,90
504 stuks € 1,70
750 stuks € 1,59

1.002 stuks € 1,55
1.500 stuks € 1,45
2.004 stuks € 1,39
3.000 stuks € 1,30
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*  Alle prijzen zijn all-in, 
d.w.z. inclusief startkosten 
en Franco huis geleverd op 
één adres binnen Nederland.

Op dit product zit geen statiegeld!

Artikelcode : EDC250
Label formaat : 172 x 120 mm. 
Bedrukking : standaard inclusief een fullcolour bedrukking.
Type label :   Kunststof (PP) label. Transparant label 

(no-labellook) zonder meerprijs leverbaar.
Levertijd : binnen 5 werkdagen na goedkeuring artwork.
Verpakking : per 24 stuks gekrompen op een kartonnen tray

Energydrink in een aluminium blikje!
de enige echte EnergyDrink met taurine en cafeïne

in een slim line 250ml. aluminium blikje
Afname

aantal
Prijs 

per blikje*
48 stuks € 3,45
96 stuks € 3,15

144 stuks € 2,05
192 stuks € 1,85
240 stuks € 1,60

Bovenstaande staffels dienen 
exact aangehouden te worden!

504 stuks € 1,40
1.008 stuks € 1,25
1.560 stuks € 1,15
2.064 stuks € 1,10
2.472 stuks € 1,05
2.880 stuks € 0,99

Op deze prijslijst zijn prijswijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden.
Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle vermelde prijzen uit deze prijslijst zijn exclusief BTW.

Op alle aanbiedingen, offertes en leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Versie: Januari 2022


