
Wat vindt u van onze nieuwsbrief?

Slecht Matig Wel ok Goed Super

Wie duurzaam wil zijn, drinkt kraanwater
Grote bedrijven over de hele wereld willen de groeiende berg plastic afval 

terugbrengen. Een goed initiatief! Maar wist u dat het drinken van kraanwater 

nóg duurzamer is? Er is geen verpakking voor nodig en geen transport over de 

weg. U krijgt het thuisbezorgd, 24 uur per dag. Evides werkt actief aan verdere 

verduurzaming. In 2025 willen wij klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we onze 

CO₂-voetafdruk terugbrengen naar nul. Helpt u mee?

Kraanwater met een twist

Kraanwater met pit, een Rood fruit explosie of de Groene dorstlesser? 

Met onze recepten is uw kraanwater nóg smakelijker.

Meer over klimaatneutraal in 2025

Bekijk onze kraanwaterrecepten

Tikkende of vochtige watermeter?

Als u een nieuwe watermeter heeft gekregen, kan deze een (licht) 

tikkend geluid maken. Geen probleem, dit verdwijnt na circa 6 weken 

vanzelf. Ook vocht bij uw watermeter en waterleidingen hoeft niet te 

betekenen dat er een lek is. Meestal is dit condens, dit kan geen 

kwaad. U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

Doe de condens- en lek-check

Waterwinning en natuurbeheer hand in hand
Van duingebieden op Goeree-Overflakkee tot een landschap met bossen, 

heide en vennen in West-Brabant. Evides heeft maar liefst 850 hectare 

natuurgebied dat wij actief beheren. Waar we de natuurwaarden behouden 

en versterken. Dat de zuivering en levering van drinkwater en natuurbeheer 

en -ontwikkeling goed samen gaan, zien we op diverse plekken. Bijvoorbeeld 

op De Brabantse Wal.

Deze e-mail is gestuurd door Evides Waterbedrijf KvK 24170650, postbus 44135, 

3006 HC Rotterdam. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u klant bent bij Evides of 

omdat u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. 

Lees het verhaal van water op de Brabantse Wal

Uw gegevens wijzigen?

Log in en wijzig direct uw betaalwijze of andere gegevens!
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