
Bewust omgaan met drinkwater, belangrijk!

Terug van vakantie?

Bewust met drinkwater omgaan en de bronnen voor de productie van 

drinkwater schoon houden is belangrijk. Benieuwd wat uw bijdrage kan zijn? 

Maak kennis met een aantal medewerkers, ontdek hun tips en deel uw eigen tip.

Water for Life is het klantenfonds van een aantal Nederlandse 

drinkwaterbedrijven. Via Water for Life maken we ons sterk voor schoon 

drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden, in arme 

wijken en op scholen. En die hulp is hard nodig!

Waar wilt u meer over lezen?

Elk kwartaal sturen we u onze klantennieuwsbrief met uiteenlopende 

onderwerpen. We hebben genoeg te vertellen, maar zijn nieuwsgierig naar wat 

u wilt lezen. Welk onderwerp moet volgens u meer aandacht krijgen? Laat het 

ons weten!

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

Lees de doorspoelinstructies

Deel tips

Zon op water

Tijdelijk water op twee adressen

Op onze drinkwaterproductielocatie Kralingen in Rotterdam is het 

eerste drijvende zonnepark in gebruik genomen. Dit zonnepark 

draait met de zon mee en wekt daardoor meer stroom op. 

Kralingen is hiermee de tweede drinkwaterproductielocatie waar 

duurzame stroom wordt opgewekt. Zo dragen we bij aan een 

energieneutrale bedrijfsvoering, waarbij een toekomstige hoofdrol 

is weggelegd voor het water.

Als u op twee adressen water nodig heeft - omdat u bijvoorbeeld 

nog aan het klussen bent in uw nieuwe huis - kunt u de nieuwe 

woning aanmelden vanaf het moment dat u de sleutel ontvangt. 

De oude woning meldt u pas af als u de sleutel daarvan 

overdraagt. De verhuizing geeft u gemakkelijk online door, zonder 

in te loggen.

Ontdek het project

Verhuizing doorgeven

Kloppen uw gegevens nog?
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.

Inloggen op Evides
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