
Regel uw zaken 24/7 vanuit huis
Binnen een korte tijd zijn wij met elkaar in een hele andere wereld terecht 

gekomen door COVID-19. Bij Evides Waterbedrijf volgen we de richtlijnen van 

het RIVM op om onze omgeving, klanten en medewerkers te beschermen. 

Waar mogelijk werken wij thuis en niet urgente werkzaamheden bij klanten 

stellen we uit. Uiteraard blijven we ons dagelijks inzetten om u te voorzien van 

schoon drinkwater. Daarnaast kunt u dag en nacht uw waterzaken online 

regelen vanuit huis.

Uitstel van betaling mogelijk

Iedereen betaalt voor het drinkwaterverbruik. Lukt dit niet op tijd, 

dan volgt er een zorgvuldig incassoproces. Ook in deze onzekere 

tijd bieden we (reguliere) mogelijkheden voor uitstel van betaling. 

De bestaande betalingsverplichtingen, incasso- en/of 

schuldhulpverleningstrajecten blijven daarbij gelden. Uitstel van 

betaling is aan te vragen via Mijn Evides.

Wijzigingen dienstverlening

Ga naar Mijn Evides

Kraanwaterrecepten

Kraanwater is gezond, maar ook binnen handbereik, lekker en duurzaam. Om 

het een extra smaakje te geven, hebben we vier kraanwaterrecepten 

samengesteld. Het enige wat u nodig heeft, is een waterkaraf, wat fruit en 

groenten en water uit uw kraan. Deze drankjes zijn caloriearm en heerlijk van 

smaak. Probeer ze alle vier!

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.

Bekijk de receptvideo’s
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Waterproefjes en quiz

Wist u dat u ook binnenshuis met kinderen leuke spelletjes kunt 

doen met kraanwater? Denk bijvoorbeeld aan muziek maken en 

het droog houden van papier onder water. Leuk en nog leerzaam 

ook! Ontdek de proefjes, speel de waterquiz of download onze 

kleurplaten.

Bekijk de spelletjes
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