
PEP is Ecover
Laat de regen maar komen en de modder dus ook. Laat vooral het zweet gutsen. PEP geeft
nette shirts, frisse lijven en proper afvalwater. Because PEP gives a f*ck. PEP? Het nieuwe
schoonmaakmiddel met speed? Nee. PEP is Privileged Environmental Partner. PEP is
Ecover, partner van Rock Werchter. Of Rock Werchter wil het ecologisch aanpakken en
Ecover geeft daarvoor de beste oplossing.  

PEP is ambitieus
Of wat had u anders verwacht? De tienduizenden liters afvalwater, die de honderd-
duizenden festivalhangers produceren, zijn aanzienlijk kikkervriendelijker en minder
schadelijk voor het milieu omdat Rock Werchter met Ecover producten werkt, i.p.v. met
conventionele was- en reinigingsmiddelen. Ecover producten zijn gebaseerd op
plantaardige ingrediënten en mineralen, die snel en volledig biologisch afbreekbaar zijn.
Daarom is Ecover overal present: stap in de douche en daar staat Ecover douchegel. De
catering standhouders doen de afwas met Ecover afwasmiddel en zelfs het podium wordt
geschrobd met Ecover. Wie zegt dat festivallers moeten stinken? De Ecover Launderette
wast modderige, bezwete of ketchupbekladde shirts… Gratis for people who give a f*ck.

PEP is muzikaal
Pieter Embrechts (El Tattoo del Tigre) schraapt zijn keel en draait zijn sex-appeal rond de
Werchtersong. Want het oor wil ook wel wat PEP-talk om een diep bewustzijn wakker te
schudden. Back to basics met stevige rock. Voor de kikkers en de grassprieten op de wei,
nu. Voor de volgende bewoners van deze planeet, later. For people who give a f*ck!
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Uw voordelen
★ uitstekend wasresultaat
★ veilig voor u, uw familie en de natuur
★ mild voor uw huid dankzij plantaardige

ingrediënten
★ plantaardige geurstoffen
★ geen chemische resten op uw huid 

en vaat
★ NIET duurder dan de gangbare merken

Milieu voordelen
★ niet getest op dieren
★ hoogst mogelijke biologische 

afbreekbaarheid
★ minimale belasting voor het watermilieu
★ gebaseerd op plantaardige ingrediënten

en mineralen
★ geproduceerd in dé unieke ecologische

fabriek

Mijn prijs/kwaliteit,
OK!

Ik ben niet getest 

op dieren!!

Ik ben gebaseerd op 
plantaardige ingredienten 

en mineralen!

Ik was perfect.

..


