
Waarom gebruiken we drinkwater om ons 
toilet mee door te spoelen? Is dat niet 
zonde?

Hoe zit het met de hardheid van mijn water?

In de vorige nieuwsbrief vroegen we wat u van ons wilt weten. Een van de meest 

gestelde vragen wordt in deze video beantwoord. Benieuwd waarom we 

drinkwater gebruiken om het toilet mee door te spoelen en onze was mee te 

doen? Onze expert geeft antwoord!

Ook kregen we via de vorige nieuwsbrief veel vragen over de hardheid van het 

drinkwater. Het kraanwater in Nederland behoort tot de top van de wereld. Het 

is gezond en betrouwbaar om te drinken voor jong en oud. Wilt u weten wat de 

hardheid van uw drinkwater is? En waar het vandaan komt? Vul uw postcode in 

en kom erachter.

Steeds bewuster met drinkwater, het hele 
jaar door

Nationale Kraanwaterdag 2020

Afgelopen zomer deelde u massaal uw tips met ons om bewust met drinkwater 

om te gaan. Deze tips maken het een stuk gemakkelijker om verstandig met 

water om te gaan. Bedankt daarvoor! Wat ook helpt, is weten hoeveel water u 

verbruikt en waaraan; dat kan nu via een digitale tool.

Op 23 september vierden ruim 200.000 kinderen in heel het land Nationale 

Kraanwaterdag. Deze dag stond in het teken van verstandig omgaan met 

kraanwater. Minister Cora van Nieuwenhuizen en Evides directeur Annette 

Ottolini gaven officieel het startsein voor deze dag via een van onze openbare 

tappunten. Benieuwd hoe die feestelijke aftrap eruitzag?

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.

Lees meer

Bekijk de aftermovie

Klantenservice          Mijn Evides          Waterstoringen          www.evides.nl

Ontdek het antwoord

Wat is mijn waterkwaliteit?

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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