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Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de “Algemene 

Voorwaarden Evides Waterbedrijf”, is de volgende regeling voor het in 

gebruik geven van opzetstukken aan derden vastgesteld. 

 

1 Begripsomschrijvingen 
 
De begripsomschrijvingen zoals vermeld in artikel 1 van de Algemene 

Voorwaarden voor de levering van drinkwater zijn, voor zover noodzakelijk, 

van toepassing op deze regeling; in aanvulling daarop wordt in deze regeling 

verstaan onder: 
 
1.1 bedrijf: Evides N.V., gevestigd te Rotterdam.  
 
1.2 gebruiker: degene (natuurlijk of rechtspersoon) die een opzetstuk van 

het bedrijf voor de afname van drinkwater tegen betaling in gebruik 

heeft of kan hebben. Waar nodig dient voor de in de Algemene 

Voorwaarden omschreven begrippen “aanvrager” of “verbruiker” voor 

deze regeling te worden gelezen “gebruiker”; 
 
1.3 opzetstuk: een mobiele aansluiting met aan- en afsluitkraan en 

watermeter, die direct op (de brandkranen in) het waterleidingnet van 

het bedrijf kan worden aangesloten ten behoeve van de afname van 

drinkwater op een plaats waar geen aansluiting op het waterleidingnet 

voor reguliere waterafname aanwezig is. De opzetstukken zijn 

voorzien van de naam van het bedrijf of bedrijfsonderdeel dat het 

opzetstuk in gebruik geeft (zie daartoe artikel 3 lid 1) alsmede van een 

registratienummer en als zodanig goedgekeurd door het bedrijf. 

 

2 Algemene bepaling 
 
2.1 Gelet op het gevaar van verontreiniging van het drinkwater ten gevolge van 

of in verband met het gebruik van opzetstukken voor de afname van 

drinkwater, is het plaatsen of verwijderen van opzetstukken op (de 

brandkranen op) het waterleidingnet van het bedrijf in beginsel verboden. 

Degenen die, zonder de beschikking te hebben over een vast tappunt voor 

drinkwater, toch drinkwater willen afnemen, kunnen 
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gebruik maken van de “regeling voor de levering van drinkwater 

via openbare tappunten”. 
 
2.2 De afname van drinkwater via een opzetstuk anders dan voor 

brandblusdoeleinden is bedoeld voor evenementen en kan alleen 

plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf. 

Toestemming voor een aanvraag van een opzetstuk voor andere 

gevallen waarbij afname van drinkwater noodzakelijk is, maar waar 

geen aansluiting voor reguliere waterlevering is of mogelijk is, is 

uitsluitend ter beoordeling van het bedrijf. Opzetstukken worden niet 

uitgegeven voor langdurig gebruik en zijn niet bedoeld om te 

gebruiken als bouwaansluitingen en als tijdelijke aanvulling op een al 

aanwezige aansluiting met een te kleine watercapaciteit. Aan het 

gebruik van opzetstukken verbindt het bedrijf stringente 

voorwaarden, die hierna worden vermeld. Gebruiker is verplicht zich 

stipt aan deze voorwaarden te houden. 
 
2.3 Drinkwater geleverd via een opzetstuk is alleen dan geschikt voor 

consumptie als wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld 

in Waterwerkblad 1.4H 'Tijdelijke leidinqwaterinstallaties'. 

Dit werkblad heeft betrekking op de aanleg en beveiliging van de 

tijdelijke leidingwaterinstallatie. Tijdelijke leidingwaterinstallaties 

moeten voldoen aan de NEN 1006. Afwijkingen zijn mogelijk op 

basis van een risicoanalyse in overleg met het waterleidingbedrijf. 

 

3 De gebruikersovereenkomst 
 
3.1 Een verzoek om toestemming voor het gebruik van een opzetstuk 

moet, afhankelijk van de plaats waar het gebruik zal plaatsvinden 

en minimaal drie werkdagen vooraf, worden ingediend bij een van 

de volgende afdelingen: 
 

a. Evides –Ondersteuning Infra (email: 

ondersteuninginfra@evides.nl): voor het gebruik van opzetstukken 

in gemeenten binnen het verzorgingsgebied van het bedrijf in Zuid-

Holland met uitzondering van Goeree-Overflakkee. 
 

b. DNWG (0113-74 11 00): voor het gebruik van opzetstukken in 

gemeenten binnen het verzorgingsgebied van het bedrijf in de 

provincie Zeeland, gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom 

(Halsteren) in West Brabant en Goeree-Overflakkee in Zuid-

Holland. 
 

 

 

Regeling levering drinkwater via opzetstukken (niet brandblusdoeleinden)  

Evides Waterbedrijf 2018 5 van 11 

http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen


3.2 De overeenkomst voor het gebruik van het opzetstuk en de daaraan 

verbonden levering van water vindt plaats op grond van een daartoe 

geregelde “Aanvraag tot waterlevering voor tijdelijke doeleinden 

doormiddel van een opzetstuk”, die vóór aanvang van in gebruik 

nemen van het opzetstuk door de gebruiker of een door hem hiertoe 

gemachtigde persoon dient te worden aangegaan en ondertekend. 
 
3.3 Het gebruik van een opzetstuk wordt voor uiterlijk één dag toegestaan. 

In uitzonderlijke situaties, zulks uitsluitend ter beoordeling van het 

bedrijf, kan het gebruik gedurende een andere periode worden 

overeengekomen; het bedrijf kan hieraan aanvullende voorwaarden 

verbinden. De overeenkomst omvat mede de levering van het door 

middel van het opzetstuk afgenomen water. 
 
3.4 Bij het aangaan van de overeenkomst voor het gebruik van het 

opzetstuk is bij vooruitbetaling een waarborgsom verschuldigd 

conform het tarief in de geldende Tarievenregeling, artikel 6. Dit 

bedrag kan bij het bedrijf op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 

uur worden voldaan. 
 
3.5 De overeenkomst eindigt door terugname van het opzetstuk, met dien 

verstande dat het bedrijf daartoe moet hebben vastgesteld dat de 

gebruiker aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft 

voldaan. 

 

4 Bepalingen voor het gebruik van het opzetstuk 
 
4.1 Afname van drinkwater door middel van een opzetstuk mag slechts 

plaatsvinden door middel van een door het bedrijf beschikbaar gesteld 

opzetstuk. 
 
4.2 Een opzetstuk mag uitsluitend worden aangesloten op of verwijderd 

worden van het drinkwaternet door een daartoe bevoegde 

medewerker van het bedrijf; de levering c.q. afname van drinkwater 

mag slechts worden aangevangen en gehandhaafd indien het 

aansluiten op deze wijze heeft plaatsgevonden. 
 
4.3 Het is de gebruiker nadrukkelijk verboden zelf een opzetstuk aan te 

sluiten op of te verwijderen van het drinkwaternet, onverminderd zijn 

verplichting de instructies tijdens het gebruik stipt te volgen. 
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4.4 De gebruiker staat ervoor in dat hij de door het bedrijf te verstrekken 

c.q. verstrekte instructies en voorwaarden voor het gebruik van 

opzetstukken nauwkeurig opvolgt. De gebruiker staat er tevens voor in 

dat het opzetstuk tijdens het gebruik in voldoende mate en voortdurend 

is beschermd en dat op de aanwezigheid en het juiste gebruik van het 

opzetstuk voortdurend wordt toegezien. 

4.5 Ten behoeve van een effectieve controle en teneinde het gebruik door 

onbevoegden zo veel mogelijk te voorkomen zal het in gebruik gegeven 

opzetstuk uitsluitend voor gebruik in de gemeente c.q. gemeenten als 

bij de ingebruikname door het bedrijf is aangegeven worden toegestaan 

(zie artikel 3.1). 
 
4.6 De gebruiker staat ervoor in dat het gebruik van het opzetstuk voor het 

vullen van verplaatsbare tanks geschiedt volgens een door het bedrijf 

te verstrekken principeschets. 
 
4.7 Het is de gebruiker verboden door middel van het opzetstuk, waarop al 

dan niet een slang is aangesloten, rechtstreeks riolen door te spuiten, 

palen te pulsen dan wel handelingen te verrichten die naar het oordeel 

van het bedrijf verontreinigingen van het leidingnet of lekkage van 

drinkwater kunnen veroorzaken of anderszins gevaar voor het 

drinkwater kunnen opleveren. 
 
4.8 Het is de gebruiker nadrukkelijk verboden het aan hem in gebruik 

gegeven opzetstuk aan derden ter beschikking te stellen of door derden 

te laten gebruiken; de gebruiker verplicht zich te allen tijde te 

voorkomen, dat derden zonder toestemming van het bedrijf van het 

opzetstuk gebruik maken of kunnen maken. 
 
4.9 De gebruiker staat ervoor in dat het opzetstuk, met toebehoren, tegen 

beschadiging, vorst, verlies en diefstal wordt beschermd. De gebruiker 

is aansprakelijk voor de deswege geleden schade of verlies en is 

verplicht de hieruit voortvloeiende reparatie- of vervangingskosten te 

betalen; het bedrijf zal deze kosten rechtstreeks aan de gebruiker in 

rekening brengen en is bevoegd deze kosten te verrekenen met de 

waarborgsom. Indien het opzetstuk beschadigd of defect is moet zulks 

zo spoedig mogelijk na het ontstaan of de ontdekking ervan door de 

gebruiker aan het bedrijf worden gemeld.  
Bij vermissing of diefstal van het opzetstuk moet de gebruiker hiervan 

direct melding doen aan het bedrijf, alsmede hiervan aangifte doen bij 

de politie. 
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4.10 De gebruiker draagt zorg dat een nageschakelde tijdelijke 

leidingwaterinstallatie wordt aangelegd en beveiligd volgens de 

voorwaarden zoals gesteld in Waterwerkblad 1.4H 'Tijdelijke 

leidinqwaterinstallaties'. 

 
 

5 Controle op het gebruik van opzetstukken 
 
5.1 Het bedrijf is te allen tijde bevoegd doch niet verplicht te controleren of 

het opzetstuk dan wel het gebruik daarvan (het beheren dan wel het 

beschermen van het opzetstuk daaronder begrepen) en de 

nageschakelde tijdelijke leidingwaterinstallatie voldoet aan het bepaalde 

in of krachtens deze regeling. Ter uitoefening van toereikend(e) 

toezicht en controle op de opzetstukken dient de gebruiker aan 

werknemers van het bedrijf of aan personen waarvoor het bedrijf 

verantwoordelijk is en die zijn voorzien van een door het bedrijf 

uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging, steeds vrije toegang te 

verlenen tot de plaats waar het opzetstuk wordt gebruikt en de 

nageschakelde tijdelijke leidingwaterinstallatie zich bevindt. 
 
5.2 Indien het opzetstuk onzorgvuldig wordt behandeld en de voorschriften 

als vermeld in of krachtens deze voorwaarden niet worden gevolgd, zal 

het bedrijf de gebruiker aanmanen alsnog de geldende voorwaarden 

stipt op te volgen. Ingeval zulks niet onverwijld of onvoldoende door 

gebruiker wordt nagekomen, is het bedrijf gerechtigd de 

gebruiksovereenkomst met directe ingang te beëindigen en kan het 

opzetstuk terstond worden teruggevorderd c.q. teruggenomen, een en 

ander zonder dat het bedrijf verplicht is tot betaling van enige hieruit 

voortvloeiende schadevergoeding. 
 
5.3 Indien bij controle van een opzetstuk blijkt dat dit opzetstuk dan wel 

het gebruik ervan niet voldoet aan de instructies en voorwaarden als in 

of krachtens deze regeling bepaald, dan is de gebruiker op eerste 

aanzegging door het bedrijf verplicht direct de geconstateerde gebreken 

te herstellen. Ingeval de geconstateerde gebreken niet direct worden 

hersteld dan wel indien gebruiker deze niet direct wenst of kan 

herstellen en het bedrijf van oordeel is dat deze situatie vanwege 

gevaar van lekkage en/of van verontreiniging van het drinkwater niet 

kan worden gedoogd, dan is het bedrijf gerechtigd de levering c.q. de  
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 afname van drinkwater met onmiddellijke ingang te onderbreken, het 

opzetstuk te verwijderen van het drinkwaternet en dit terug te nemen, 

een en ander zonder dat het bedrijf gehouden is eventuele hieruit 

voortvloeiende schade voor gebruiker te vergoeden. 
 
5.4 De kosten welke ontstaan als gevolg van het door het bedrijf onbeheerd 

aantreffen dan wel van het inleveren door derden van het opzetstuk, 

zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht. 

5.5 Indien bij controle of opname van de meterstand of bij de beëindiging 

van de overeenkomst blijkt dat de watermeter defect is, dan wordt 

het waterverbruik naar redelijkheid door het bedrijf geschat, met een 

minimum van 15 m3 en een maximum afhankelijk van de toepassing 

van het opzetstuk. 
 
5.6 Indien de gebruiker toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met deze 

voorwaarden, is het bedrijf bevoegd hem een boete op te leggen 

conform het tarief opgenomen in de geldende Tarievenregeling, artikel 

13 lid 3, onverminderd het recht van het bedrijf op nakoming en/of 

schadevergoeding en/of zijn bevoegdheid het betreffende opzetstuk 

terug te nemen en de verdere afgifte van een opzetstuk aan betrokkene 

tijdelijk dan wel voorgoed te weigeren. 
 
5.7 De gebruiker is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van het bij hem in gebruik zijnde opzetstuk, 

waaronder begrepen schade ten gevolge van daardoor veroorzaakte 

verontreiniging van het drinkwaternet. 

 

6 Tarieven 
 
6.1 Voor de tarieven behorend bij deze Regeling wordt verwezen naar de 

geldende Tarievenregeling, artikel 6 – Opzetstukken (niet 

brandblusdoeleinden) en artikel 13 lid 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeling levering drinkwater via opzetstukken (niet brandblusdoeleinden)  

Evides Waterbedrijf 2017 9 van 11 



7 Slotbepaling 
 
7.1 De Algemene Voorwaarden voor de levering van drinkwater en de 

daarop gebaseerde Tarievenregeling zijn mede op de 

gebruiksovereenkomst voor opzetstukken van toepassing. Indien de 

bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de daarop gebaseerde 

Tarievenregeling strijdig zijn met de bepalingen van de Regeling voor 

de levering van drinkwater via opzetstukken anders dan voor 

brandblusdoeleinden, dan prevaleren laatstgenoemde. 
 
7.2 Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 
 
7.3 Met ingang van bovengenoemd tijdstip vervallen de Tarieven en 

voorwaarden voor de levering van water via opzetstukken anders dan 

voor brandblusdoeleinden van december 2004. 

7.4 Deze Regeling kan worden aangehaald onder de titel “Regeling voor de 

levering van drinkwater via opzetstukken anders dan voor 

brandblusdoeleinden”. 
 
7.5 Deze Regeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam 

en ligt bij het bedrijf ter inzage en is aldaar op aanvraag kosteloos 

verkrijgbaar. Tevens kan deze regeling en de Tarievenregeling worden 

ingezien op en gedownload van de website van het bedrijf: 

www.evides.nl. 

 
Rotterdam, december 2017, 
 
De directie van Evides 
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