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Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de “Algemene 

Voorwaarden Evides Waterbedrijf” (de algemene voorwaarden), is de volgende 

regeling voor het gebruik van openbare tappunten vastgesteld. 

 

 Begripsomschrijvingen 1

De begripsomschrijvingen zoals vermeld in artikel 1 van de algemene 

voorwaarden zijn, voor zover noodzakelijk, van toepassing op deze regeling; in 

aanvulling daarop wordt in deze regeling verstaan onder: 

1.1 bedrijf: Evides Drinkwater B.V., gevestigd te Rotterdam. Evides 

Drinkwater B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Evides N.V., 

gevestigd te Rotterdam. Indien de aanvrager/verbruiker echter een 

overeenkomst tot levering van drinkwater heeft met Evides N.V., wordt 

onder bedrijf verstaan Evides N.V.; 

1.2 gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van een 

openbaar tappunt. Waar nodig dient voor de in de algemene 

voorwaarden omschreven begrippen “aanvrager” of “verbruiker” voor 

deze regeling te worden gelezen: “gebruiker”; 

1.3 hulpmiddelen: alle werktuigen, gereedschappen, transportmiddelen 

(zo nodig een voorraadtank), hulpwerktuigen en andere middelen van 

gebruiker die nodig zijn voor de afname van drinkwater van een 

openbaar tappunt; 

1.4 mobiele gebruiker: gebruiker die water uit een openbaar tappunt 

direct in een voertuig brengt dat geschikt en bestemd is voor het 

vervoer van water, een en ander te beoordelen door het bedrijf; 

1.5 openbaar tappunt: een aan de openbare weg gelegen, in een 

roestvast stalen kast gelegen regulier afnamepunt voor drinkwater ten 

behoeve van gebruikers. Het tappunt is voorzien van een logo van het 

bedrijf; 

1.6 sleutel: een door of vanwege het bedrijf verstrekte gecertificeerde 

sleutel, waarmee toegang kan worden verkregen tot de standpijp van 

de openbare tappunten; zowel de kasten als de sleutels zijn eigendom 

van het bedrijf. 
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 Algemene bepaling 2

2.1 Gelet op het gevaar van verontreiniging van het drinkwater ten gevolge 

van of in verband met het gebruik van zogenaamde “opzetstukken” 

voor de afname van water, is het voor derden c.q. onbevoegden 

verboden om zonder toezicht van het bedrijf opzetstukken te (doen) 

plaatsen. Plaatsing van opzetstukken door het bedrijf zelf is wel 

mogelijk, overeenkomstig de “Regeling voor de levering van drinkwater 

via opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden”. 

2.2 Het bedrijf heeft met het oog op diegenen die voorheen gebruik 

maakten van opzetstukken en thans op vergelijkbare wijze zelfstandig 

water wensen af te nemen, openbare tappunten geplaatst. De locaties 

van de openbare tappunten zijn bepaald door het bedrijf in 

samenspraak met de betrokken gemeenten. Een actuele lijst van de 

locaties waar een openbaar tappunt is geplaatst is bij het bedrijf 

verkrijgbaar. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op grond van 

haar moverende redenen, zoals te geringe afname bij het tappunt of 

vandalisme, een openbaar tappunt te verplaatsen of op te heffen. 

 

 De gebruiksovereenkomst 3

3.1 Een verzoek om toestemming voor het gebruik van een openbaar 

tappunt dient schriftelijk en minimaal 3 werkdagen vooraf ingediend te 

worden bij: Evides, Schaardijk 150, 3063 MH Rotterdam, t.a.v. Afdeling 

KCC of per email naar bkc@evides.nl. 

3.2 Het gebruik van een openbaar tappunt en de daaraan verbonden 

levering van water vindt plaats op grond van een daartoe geregelde 

“overeenkomst tot het gebruik van openbare tappunten”. Deze 

overeenkomst dient vóór de overhandiging van het overeengekomen 

aantal sleutels door de gebruiker of een door hem hiertoe gemachtigde 

persoon, en het bedrijf te worden ondertekend. 

3.3 Het bedrijf zal na voldoening van het Vastrecht en de Sleutelhuur voor 

de contract periode en na de tekening voor ontvangst van de sleutels 

het overeengekomen aantal sleutels overhandigen. 

3.4 De overeenkomst gaat in op datum van ondertekening door beide 

partijen en duurt tot 31 december van dat kalenderjaar. Tenzij de 

overeenkomst tijdig voor de einddatum of de verlengde einddatum door 

een van de partijen is opgezegd wordt de overeenkomst stilzwijgend 

telkens met één jaar verlengd. 
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3.5 De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door een van 

beide partijen. In aanvulling en afwijking van art. 6 van de algemene 

voorwaarden is het bedrijf gerechtigd om de overeenkomst per direct 

op te zeggen indien: 

a. surseance van betaling van verbruiker wordt uitgesproken of 

aangevraagd; 

b. het faillissement van gebruiker wordt uitgesproken of 

aangevraagd; 

c. de onderneming van gebruiker nagenoeg alle activiteiten staakt of 

wordt geliquideerd; 

d. het bedrijf anderszins niet langer in staat moet worden geacht 

moet worden de verplichtingen krachtens deze overeenkomst na te 

kunnen komen. 

In andere gevallen gelden de opzegtermijnen e.d. van art. 6 van de 

algemene voorwaarden. 

3.6 Bij beëindiging van de overeenkomst op welke wijze dan ook staat 

gebruiker ervoor in dat de sleutels binnen drie dagen na het eerste 

verzoek van het bedrijf worden geretourneerd. Het bedrijf bevestigd 

schriftelijk de ontvangst van de sleutels. Gebruiker verbeurt een direct 

opeisbare, niet verrekenbare boete per sleutel per dag zoals genoemd 

in artikel 5 van de geldende Tarievenregeling (Sleuteltappunten) dat 

deze termijn wordt overschreden. 

3.7 Het is de gebruiker nadrukkelijk verboden de aan hem in gebruik 

gegeven sleutels aan derden ter beschikking te stellen of door derden 

te laten gebruiken; de gebruiker verplicht zich te allen tijde te 

voorkomen, dat derden zonder toestemming van het bedrijf van het 

openbare tappunt gebruik maken of kunnen maken. De gebruiker staat 

er voor in dat de sleutels tegen verlies en diefstal worden beschermd. 

3.8 Bij vermissing of diefstal van een sleutel moet de gebruiker hiervan 

direct melding doen aan het bedrijf, alsmede hiervan aangifte doen bij 

de politie. In dit geval zal de Sleutelhuur van het lopende contractjaar 

niet worden gerestitueerd. Voor een vervangende sleutel zal eenmalig 

een bedrag genoemd in artikel 5 van de geldende Tarievenregeling 

(Sleuteltappunten) in rekening worden gebracht. 
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 Bepalingen voor het gebruik van het tappunt 4

4.1 Ten Afname van drinkwater door middel van een openbaar tappunt mag 

slechts plaatsvinden door middel van de sleutel. 

4.2 Het staat gebruiker vrij te bepalen hoe vaak hij water van het openbare 

tappunt afneemt. Het staat gebruiker vrij om - in redelijkheid - te 

bepalen hoeveel water hij afneemt, mits hij het afgenomen water voor 

eigen gebruik aanwendt. Gebruiker dient zelf voor de beschikbaarheid 

van de hulpmiddelen te zorgen. Tijdens onderhoud, periodieke 

controles en controles als bedoeld in lid vier van dit artikel is het 

tappunt korte tijd uit dienst. 

4.3 De gebruiker staat er voor in dat het gebruik van het openbare tappunt 

volgens de door het bedrijf te verstrekken instructies geschiedt. Dit 

betekent dat het gebruik van het openbare tappunt geschiedt volgens 

een door het bedrijf te verstrekken principeschets. Meer in het 

bijzonder staat gebruiker er voor in dat de afname zal geschieden via 

een voorraadtank, die niet direct vanuit het openbare tappunt van de 

onderzijde wordt gevuld. Deze voorraadtank zal via de bovenzijde 

worden gevuld. Hiervan kan slechts na schriftelijke goedkeuring van het 

bedrijf worden afgeweken. De afname van water geschiedt uitsluitend 

via een in het openbare tappunt geplaatste zogenaamde storz-

koppeling met een nokafstand van 81 mm waarop de hulpmiddelen van 

gebruiken worden aangesloten. 

4.4 Ter voorkoming van verontreiniging van het water dienen de 

hulpmiddelen van gebruiker vrij te zijn van iedere vorm van 

verontreiniging. Het bedrijf is gerechtig de hulpmiddelen van gebruiker 

te controleren op deugdelijkheid en reinheid en indien deze naar het 

oordeel van het bedrijf onvoldoende zijn, is het bedrijf gerechtigd om 

het gebruik van openbare tappunten en de hulpmiddelen te verbieden. 

 

 Tarieven 5

5.1 Voor de tarieven behorend bij deze Regeling wordt verwezen naar de 

geldende Tarievenregeling, artikel 5 – Sleuteltappunten. 

 

 Slotbepaling 6

6.1 De algemene voorwaarden en de daarop gebaseerde Tarievenregeling 

voor de levering van drinkwater zijn mede op de gebruiksovereenkomst 
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voor openbare tappunten van toepassing. Bij strijdigheid van de 

bepalingen prevaleert de overeenkomst, daarna die van de onderhavige 

regeling, daarna die van de Tarievenregeling tenslotte die van de 

algemene voorwaarden. 

6.2 Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 

6.3 Met ingang van bovengenoemd tijdstip vervalt de “Regeling voor de 

levering van drinkwater via openbare tappunten” van december 2004. 

6.4 Deze Regeling kan worden aangehaald onder de titel “Regeling voor de 

levering van water via openbare tappunten”. 

6.5 Deze Regeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam en ligt bij het bedrijf ter inzage en is aldaar op aanvraag 

kosteloos verkrijgbaar. Tevens kan deze regeling en de 

Tarievenregeling worden ingezien op en gedownload van de website 

van het bedrijf: www.evides.nl. 

 

Rotterdam, december 2014,  

De directie van Evides
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