
 

Disclaimer: Pure Water is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten (op welke wijze dan ook), onvolledigheden en/of 

prijswijzigingen. Dit overzicht dient slechts gezien te worden als indicatie voor het volledige aanbod van onthardingszout in 

Nederland. Raadpleeg voor meer informatie en de meest recente prijzen de website van de winkelketen / online aanbieder. 

 

 

 

Aanbod onthardingszout reguliere winkels en internet. 

Er zijn nog steeds klanten die tussendoor met spoed onthardingszout nodig hebben en dit 
dan bij Pure Water bestellen via de mail of telefonisch. 

Dit neemt echter zo’n extreme vormen aan dat wij helaas genoodzaakt zijn daar een 
werkprocedure onder te leggen: 
Klanten die onderhoud laten uitvoeren aan de waterontharder krijgen daarbij standaard altijd 
15 kg zout geleverd, wilt u op dat moment extra zout dan kan dit gelijk mee geleverd worden. 
Wilt u tussendoor zout bestellen dan kan dit, maar wel tegen de volgende tarieven:  
Voorrij- of bezorgkosten: € 70,00 
Kosten onthardingszout per zak van 15 kg: € 10,50 
Vind u dit niet acceptabel dan hebben wij een aantal alternatieven voor u op een rijtje gezet 
welke u hieronder aantreft. 
In dit overzicht treft u voorbeelden van winkels en online aanbieders waar onthardingszout 
verkrijgbaar is, plus de bijbehorende prijzen.  
Het overzicht is gebaseerd op onderzoek op het internet (februari 2020).  

Winkelketen Website Merk 
onthardingszout 

Gewicht  
(kg)  

Prijs –  
incl. btw (€) 

Welkoop https://www.welkoop.nl/ Regenit 25 12.95 

Gamma https://www.gamma.nl/ Isifix 25 9.49 

Makro https://www.makro.nl/ Broxo 25 8.89 

Wildkamp https://www.wildkamp.nl/ Regenit 25 13.88 

Online Website Merk 
onthardingszout 

Gewicht 
(kg) 

Prijs –  
incl. btw (€) 

Tuindirect https://www.tuindirect.com/ Regenit 25 10.45 

  Axal Pro 25 17.95 

  Broxo 10 7.95 

  Broxo 25 18.95 

Nederlandse 
Zouthandel 

https://www.nederlandsezouthandel.nl/  Broxo 100 
(4x25) 

68,24 

  Regenit 100 
(4x25) 

66,79 

  Axal Pro 100 
(4x25) 

72,36 

Strooizout Gigant https://www.strooizoutgigant.nl/ Broxo 25 22,39 

  Salina 25 21,18  

De Boer https://www.deboerdrachten.nl/ Regenit 25 10,51 

  Salina 25 9,30 

Webstunter https://webstunter.com/ Broxo 25 10,06 

Prokoeling https://www.prokoeling.nl/ Hendi 25 11,13 

  Merkloos 15 14,40 

Sanitairwinkel.nl https://www.sanitairwinkel.nl/ AquaStar 25 17,98 

Result Service https://www.result-service.nl/ Lubron Puro Sel 100 
(4x25) 

115,00 

  Lubron Puro Sel 40 
(4x10) 

95,00 

BKM-Shop https://www.bkm-shop.nl/ AquaStar 25 12,95 

Viawww.nl https://www.viawww.nl/ Topzout 25 13,50 

  BWC 25 17,50 

  Broxo 25 20,28 

  BWT 25 12,50 

Installatievakwinkel https://www.installatievakwinkel.nl/ Broxo 10 11.98 

  Broxo 25 24,00 

  AquaStar 25 16,98 
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Overzicht spreiding winkelketens 

Wildkamp     Welkoop   

 

   Gamma     Makro 

 

 


