
Kraanwater is uw meest gecontroleerde drankje
24 uur per dag, 365 dagen per jaar leveren wij betrouwbaar drinkwater bij u thuis. 

Daar gaat een intensief proces van zuivering, distributie en nauwkeurige controle 

aan vooraf. Want, de kwaliteit moet altijd goed zijn! Maar hoe meten we die? Een 

gespecialiseerd onafhankelijk laboratorium neemt dagelijks op diverse plekken, 

van bron tot tap, watermonsters die ze analyseert. Dat zijn er zo’n 43.000 per jaar. 

Kraanwater voldoet aan de strenge normen van de Drinkwaterwet. Het is 

daarmee het meest gecontroleerde drankje van ons land.

Vorst?! Voorkom lekkage en overlast

Het weer laat zich niet altijd voorspellen. Maar… bij vorst is ons 

advies: sluit buitenkranen en bescherm de watermeter! Zo 

voorkomt u bevriezing en daarmee lekkages, overlast en hoge 

kosten.

Kijk mee met waterlaborant Richard

Bekijk ons advies

Nieuwe drinkwatertarieven 2019

In 2019 veranderen de drinkwatertarieven. De tarieven zijn direct 

gebaseerd op de vaste en variabele kosten die Evides maakt. Wilt u 

weten wat er verandert?

Lees meer

Water: daar zit duurzame energie in!
Korter douchen, de wasmachine alleen laten draaien als hij vol is: het is een 

kleine moeite om te besparen op water en energie. Het scheelt in uw 

portemonnee én het is beter voor het milieu. Alle kleine beetjes helpen. Ook 

Evides draagt graag haar steentje bij om de energietransitie te ondersteunen 

en te versnellen.

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

3006 HC Rotterdam. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u klant bent bij Evides of 

omdat u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. 

Lees hoe wij verduurzamen

Uw eigen account in “Mijn Evides”

Maak hier uw eigen account in ‘Mijn Evides’ en u heeft altijd inzicht in uw 

waterverbruik, facturen en gegevens.
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