
Drinkwatertarieven 2021

Geeft u deze kerst kraanwater cadeau?

De drinkwatertarieven voor huishoudens stijgen in 2021 licht met 1%. Benieuwd 

naar de nieuwe tarieven?

“Ik ben Lina Tovela en woon samen met mijn man en kinderen in Xai-Xai in 

Mozambique. Elke dag haal ik water om te drinken, koken en wassen bij een 

stroompje in de buurt of uit een met de hand gegraven put, waarin we regenwater 

opvangen. Ik weet dat dit water vervuild is, maar ander water is er niet.”

Vanaf € 0,05 per dag kunt u al helpen. Met uw bijdrage leggen wij in Xai-Xai in 

Mozambique 15 kilometer waterleiding aan en bouwt Water for Life tien 

openbare watertappunten, zodat Lina en haar buurtgenoten straks allemaal 

toegang hebben tot schoon en veilig kraanwater. Helpt u mee?

Waar wilt u meer over lezen?

Elk kwartaal sturen we u onze klantennieuwsbrief met uiteenlopende 

onderwerpen waarin we ook uw vragen behandelen. In de laatste editie kwam 

bijvoorbeeld aan bod waarom we drinkwater gebruiken om het toilet door te 

spoelen en las u meer over de hardheid van ons drinkwater. Ook in 2021 gaan 

we graag in op de onderwerpen die uw aandacht hebben. Waar wilt u meer over 

lezen?

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.

Deel uw ideeën

Klantenservice          Mijn Evides          Waterstoringen          www.evides.nl

Bekijk de tarieven

Geef kraanwater cadeau

Vorst? Zo voorkomt u schade!

In de winterperiode bestaat de kans op bevriezing van 

buitenkranen, watermeters en hoofdkranen. Voorkom lekkages en 

hoge kosten. Wij geven u advies om dit op een gemakkelijke 

manier tegen te gaan.

Lees ons advies

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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