
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

In slechts twee korte vragen kunt u aangeven hoe u door ons geïnformeerd wilt 

worden over ontwikkelingen binnen Evides.

Lees meer

Wereld Water Dag
Op 22 maart 2021 is het Wereld Water Dag. Een internationale dag waarbij we 

wereldwijd stilstaan bij de toegang tot betrouwbaar water. Dit jaar staat Wereld 

Water Dag in het teken van de waarde van water, want water heeft voor iedereen 

een andere betekenis. Hoe is water van invloed op uw (gezins)leven, verzorging, 

gezondheid en omgeving? En hoe kunt u anderen helpen om ook betrouwbaar 

drinkwater te krijgen?

Ontdek de duinen
Kent u de duingebieden bij Ouddorp en Haamstede al? Als u hier 

wandelt, ziet u hoe de duinen een belangrijke rol spelen in het 

maken van drinkwater. Zorg tijdens het bezoek voor elkaar én de 

natuur. Deze gebieden zijn een thuis voor dieren en planten. In 

verband met het broedseizoen vragen we u hier rekening mee te 

houden, door op de aangewezen paden te blijven, honden 

aangelijnd te houden en de gebieden niet meer na zonsondergang 

en voor zonsopgang te betreden.

Ontdek de duinen
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Geen omkijken meer naar uw 
waterfacturen

Met een automatische incasso betaalt u altijd op tijd. Ook weet u 

zeker dat het bedrag naar de juiste rekening wordt overgemaakt. U 

ontvangt geen papieren facturen meer, waardoor u bovendien € 

1,09 (incl. 9% btw) per factuur bespaart. Bij een automatische 

incasso kiest u zelf of u in 10 of 4 keer per jaar betaalt.

Kies voor automatische incasso

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.

Inloggen op Evides

Hoe herkent u fraude / phishing

Tip voor het voorjaar: bouw een insectenhotel

We vinden de veiligheid van onze website en de accounts van onze klanten 

erg belangrijk. Daarom zijn we continu alert op opvallende activiteiten. Steeds 

vaker ontvangen we signalen dat onze klanten te maken krijgen met fraude in 

de vorm van nepbrieven of -mails. We vertellen u graag meer over het 

herkennen van fraude.

Dit weekend begint de lente officieel. En dat betekent voor velen van ons 

weer aan de slag met de tuin, het balkon of het terras. Wilt u thuis met uw 

(klein)kind iets leuks doen én de tuin of het balkon opleuken? Bouw dan 

samen een insectenhotel.

Herken fraude

Bouw een insectenhotel

Geef uw voorkeur door
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