
                                                                                                                                                
Betreft:  EB5KG geen omruil bij flessen uit de keur 

Beste, 

Veel dealers van Primagaz zijn al sinds 2017 actief bezig met het omzetten van de EasyBlue 

5kg flessen naar EasyBlue PLUS of XL. Om dit transitieproces te ondersteunen bieden wij al 

jaren € 4,85 korting per fles aan als u een EasyBlue 5kg klant laat overstappen naar de 

EasyBlue PLUS. Dit zetten we komend jaar gewoon voort. Omdat we de EasyBlue Plus willen 

promoten hebben we daarnaast het beleid ingevoerd dat er niet meer flessen EasyBlue5kg 

kunnen worden afgenomen dan bij ons worden ingeleverd. 

Klanten met een eigen flessen vulinstallatie 

Aangezien u beschikt over een eigen vulinstallatie, informeren wij u graag over het feit dat 

wij EasyBlue 5kg flessen die uit de keur zijn niet langer zullen omruilen én dat u vanaf 

1/4/2021 geen flessen EasyBlue 5kg meer bij ons kunt kopen.  

De reden hiervoor is o.a dat het heel vaak voorkomt dat de EasyBlue 5kg flessen niet door 

Primagaz zelf maar door derde partijen worden gevuld. Aangezien Primagaz heeft 

geïnvesteerd in deze EasyBlue 5kg fles, lijdt Primagaz hierdoor aanzienlijke schade. Primagaz 

kan bovendien niet instaan voor de veiligheid van de flessen indien sprake is van een 

hervulling door een ander dan Primagaz. Nu de EasyBlue 5kg fles wel een duidelijke 

Primagaz branding heeft, is deze situatie ook daarom onwenselijk. Vandaar dat het beleid 

van Primagaz in de hiervoor genoemde zin is aangepast.  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij 

het uiteraard graag. 

Het perfecte alternatief 

De EasyBlue Plus of XL is het perfecte alternatief op de markt. Deze fles geeft uw klant de 

volgende voordelen: 

• Duurzaam & uniek: Als enige geleverd met echt biopropaan, dus veel beter voor het 
milieu! 

• Klantvriendelijk: Eenvoudig omruilen door het simpele statiegeldsysteem. 

• Handzaam: Met ergonomische handgreep, dus makkelijker te tillen. 

• Licht & veilig: Zo licht als kunststof gasflessen maar met de veiligheid van staal en 
daarenboven een overdrukventiel op de fles. 

• Slim: Door de handige inhoudsmeter-app direct op de hoogte van de inhoud én de 
dichtstbijzijnde Primagaz dealer. 

Motiveer daarom uw klant om zo snel mogelijk de overstap te maken. Meer informatie over 

de overstapactie vindt u op www.doedewissel.nl. 

Met vriendelijke groeten, 


