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Bewust met ons drinkwater: bespaart u al?
We gebruiken in Nederland elke dag gemiddeld 120 liter water per persoon. Een 

beetje minder kan makkelijk en is beter voor het milieu. Er zijn veel manieren om 

bewust om te gaan met ons drinkwater en het begint allemaal bij onszelf. Om 

ervoor te zorgen dat we meer besef hebben van ons verbruik bieden we u een tool 

om uw eigen verbruik in te zien. Plus vijftien tips om gemakkelijk te besparen. Zo 

makkelijk is het!

Waarom gebruikt Evides 
monsternamekasten?

Heeft u ze ook wel eens zien staan op straat? De witte kastjes van 

Evides waar doorlopend een kleine hoeveelheid water 

doorstroomt? Na werkzaamheden aan onze drinkwaterleidingen 

controleren we met deze monsternamekasten altijd zorgvuldig de 

drinkwaterkwaliteit als de leiding weer in gebruik wordt genomen. 

Ook gebruiken we de kastjes voor langer durend 

waterkwaliteitsonderzoek. Deze zogenaamde monsternamekasten 

worden ingezet voor zowel korte als langere duur. Sinds kort zijn ze 

voorzien van een sticker met een QR-code voor meer informatie.

Lees meer

Deze e-mail is gestuurd door Evides Waterbedrijf KvK 24170650, postbus 44135, 3006 HC 

Rotterdam naar <<Email Address>>. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u klant bent bij 

Evides of omdat u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief niet meer 

ontvangen? Dan kunt u hier afmelden.
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Waarom is het doorgeven van mijn 
meterstand belangrijk?

Eén keer per jaar vragen wij om uw watermeterstand. Dat doen we 

door u een e-mail of brief te sturen. Als u de correcte 

watermeterstand doorgeeft, betaalt u precies wat u heeft 

verbruikt. Ontvangen we geen meterstand, dan moeten we een 

schatting maken. Het kan zijn dat u dan meer betaalt dan nodig is. 

Het doorgeven van de meterstand doet u .gemakkelijk online

Bekijk de instructie

Les je dorst

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om na een bewogen jaar te 

genieten van een aantal weken welverdiende rust. We kijken ondertussen al 

wel vooruit naar het nieuwe schooljaar met ons vernieuwde educatieplatform 

. Met het gratis digitale programma kan uw (klein)kind 

kennismaken met de wondere wereld van kraanwater. Leuk om tijdens een 

rustig moment in de vakantie eens te bekijken.

Les je dorst

Terug van vakantie? Spoel de kraan door!

Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat in uw leidingen, wordt de kwaliteit 

van het water minder. Komt u thuis van vakantie? Zet dan direct bij 

thuiskomst al uw kranen 1 minuut open om de leidingen goed door te 

spoelen. Daarna krijgt u weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit! 

Vang het water dat u doorspoelt op in bijvoorbeeld een emmer en gebruik 

het in en om het huis. Win-win!

Zelf uw gegevens bekijken en wijzigen?
Wilt u iets wijzigen in uw gegevens, zoals uw e-mailadres, telefoon- of 
banknummer? Dat kan via Mijn Evides. Heeft u nog geen account? 
Maak dan hier een nieuw account aan.
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