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Op grond van de “Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf” (de Algemene 

Voorwaarden) is de volgende regeling vastgesteld. De begripsomschrijving 

zoals vermeld in artikel 1 van voornoemde Algemene Voorwaarden zijn, voor 

zover noodzakelijk, van gelijke toepassing op deze regeling. 

 

 Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1.1 P-leiding: de leiding in particuliere wegen of paden, aangelegd in 

opdracht van de aanvrager(s) of verbruiker(s) door een erkend 

installateur, waarop door middel van aftakkingen meerdere woningen 

en/of tuinbouwbedrijven, campings, vakantie- of recreatieparken zijn 

aangesloten. 

1.2 Gietwateraansluiting: een aansluiting ten behoeve van een 

tuinbouwbedrijf, waarvoor een overeenkomst voor de levering van 

gietwater met het bedrijf is gesloten. 

 

 Doel regeling 

2.1 Deze regeling strekt tot het vaststellen van de voorwaarden waaronder 

reeds bestaande P-leidingen kunnen worden gehouden, onderhouden, 

gecontroleerd en/of weggenomen.  

2.2 Het bedrijf aanvaardt geen aanvragen voor het tot stand brengen, 

uitbreiden of wijzigen van nieuwe of bestaande P-leidingen.  

2.3 Het bedrijf streeft ernaar bestaande aansluitingen door middel van 

P-leidingen zo veel mogelijk te herzien in reguliere aansluitingen, 

overeenkomstig de Aansluitvoorwaarden van het bedrijf.  

2.4 Voor zo lang bestaande P-leidingen worden gehouden, gelden de hierna 

volgende voorwaarden. 

 

 Leidingbeding 

3.1 Elke eigenaar van de grond(en) waarin P-leidingen zijn aangelegd, 

wordt geacht respectievelijk is gehouden ten gunste van de percelen 

van degenen die hierop mede zijn aangesloten - voor zover nodig over 

en weer – een leidingbeding te hebben gevestigd respectievelijk 

(alsnog) te vestigen en gevestigd te houden, welk beding strekt tot het 
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hebben en houden en in de vereiste staat hebben en houden van een 

buisleiding in zijn grond.  

3.2 Het bedrijf zal, voor zover nodig, in het bezit worden gesteld van een 

afschrift van elke akte of beding, die op een bestaande P-leiding 

betrekking heeft. 

 

 Buitenwatermeterput 

4.1 Ten behoeve van de aansluiting van de P-leiding op het hoofdleidingnet 

moet in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdleiding een 

buitenwatermeterput zijn gemaakt in opdracht van en voor rekening 

van de aanvrager(s). Deze buitenwatermeterput dient te voldoen en te 

blijven voldoen aan door het bedrijf te stellen voorwaarden. 

4.2 De leiding vanaf de hoofdleiding tot in de buitenwatermeterput is 

gelegd door het bedrijf voor rekening van de aanvrager(s).  

 

 Machtiging/vertegenwoordiging 

5.1 Indien twee of meer woningen of tuinbouwbedrijven op een P-leiding 

zijn aangesloten dienen de aangeslotenen ervoor te zorgen dat één van 

de verbruikers door de anderen is gemachtigd om namens alle 

aangeslotenen op te treden.  

5.2 In het geval van campings, vakantie- en recreatieparken treedt de 

eigenaar/beheerder of de vereniging van eigenaren op als gemachtigde 

richting Evides. 

5.3 Genoemde machtiging moet in het bezit van het waterbedrijf zijn 

gesteld. 

  

 Publiekrechtelijke vergunningen 

6.1 Het houden of handhaven van eventuele publiekrechtelijke 

vergunningen voor de P-leiding, bij voorbeeld in verband met het 

kruisen van boezem of polderwateren en -kaden of van rijks- of 

provinciale eigendommen wordt geacht te zijn geschied respectievelijk 

dient te geschieden door de belanghebbende(n) op naam van de 

verbruiker(s) of gemachtigde(n). 
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 Eigendom 

7.1 De gelegde leiding is eigendom van de verbruiker(s) c.q. 

eigenaar/beheerder. 

7.2 Zowel de hoofdwatermeter in de buitenwatermeterput als de door het 

bedrijf ten behoeve van iedere aangesloten (recreatie)woning, 

tuinbouwbedrijf of andere afnamepunten op een P-leiding geplaatste 

(individuele) watermeter zijn eigendom van het bedrijf. 

  

 Kosten onderhoud 

8.1 De kosten van onderhoud van de P-leiding en de buitenwatermeterput 

zijn volledig ten laste van de verbruiker(s). 

 

 Verschilmeting 

9.1 Wanneer de som van de verbruiken van de via een P-leiding 

aangesloten verbruikers meer dan 2% afwijkt van het door de 

hoofdmeter geregistreerde verbruik, wordt de eigenaar/beheerder 

verplicht maatregelen te nemen zodat er geen lekverlies optreedt.  

9.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor eventueel niet-gefactureerd 

verbruik en eventuele overige schade in rekening te brengen bij de 

eigenaar, beheerder of vereniging van eigenaren, dan wel bij de 

aangesloten verbruikers naar rato van hun verbruik. 

 

 Toepassing Algemene voorwaarden 

10.1 De verbruiker is gehouden ervoor te zorgen dat de aansluiting voldoet 

en blijft voldoen aan de in of krachtens de Algemene Voorwaarden, met 

inbegrip van de regeling, vastgestelde of nader vast te stellen tarieven 

en voorwaarden voor waterlevering. 

 Verklaring van aanvaarding gietwateraansluitingen 

11.1 Door het ondertekenen van de verklaring van aanvaarding hebben de 

verbruiker(s) en/of hun gemachtigde(n) zich verplicht ervoor te zorgen 

dat alle op de desbetreffende P-leiding aangesloten tuinbouwbedrijven, 

gerechtigd zijn en blijven tot een gietwateraansluiting, tenzij anders 
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nader wordt overeengekomen. 

 

 Ligging in niet-particulier eigendom 

12.1 Het bedrijf behoudt zich het recht voor P-leidingen zonder vergoeding 

of enige andere tegenprestatie in eigendom over te nemen zodra de 

wegen of paden, waarin deze leidingen zich bevinden, niet meer in 

particulier eigendom zijn. 

 

 Slotbepaling 

13.1 Deze regeling kan worden aangeduid als “Regeling P-leidingen”. De 

regeling treedt in werking per 1 januari 2015. Deze regeling kan 

worden ingezien op en gedownload van de website van het bedrijf: 

www.evides.nl. 

 

Rotterdam, december 2016,  

De directie van Evides 
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