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Milieuvriendelijk tuinieren voor schoon drinkwater

Het is lente! De tijd om tuin, terras of balkon klaar te maken voor lange, warme 

dagen buiten. Dankzij handige technieken kunt u dit doen zonder gebruik van 

chemische middelen. Zo voorkomt u dat schadelijke stoffen wegstromen in 

bodem, sloten en ander oppervlaktewater. En draagt u bij aan het schoonhouden 

van de bronnen voor drinkwater. 

Antwoord op al uw watervragen!

Uw gegevens wijzigen of uw factuur inzien? Met uw klantnummer 

kunt u 24/7 snel en makkelijk zelf uw waterzaken regelen in Mijn 

Evides. Heeft u een vraag, kijk dan bij de veelgestelde vragen. 

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze nu ook via chat en WhatsApp 

aan ons doorgeven op werkdagen tussen 08.00 en 21.00 uur.

Bekijk onze tips

Check uw vraag

14.000 kilometer waterleiding, hoe onderhoud je dat?

24 uur per dag, 365 dagen per jaar, leveren wij betrouwbaar drinkwater bij u 

thuis. Daar gaat een intensief proces van zuivering, productie en distributie 

aan vooraf. Een fascinerende wereld, waar elke dag veel gebeurt. Ed 

Holierhoek, Senior Projectmanager Infra, vertelt over een bijzonder project 

dat hij momenteel uitvoert.

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 Ed Holierhoek

Wilt u uitleg over uw factuur? Bekijk dan onze video!

Facebook LinkedIn Vimeo Twitter

Klantenservice          Mijn Evides          Waterstoringen          www.evides.nl

Duik in de Week van Ons Water

Hoe wordt drinkwater eigenlijk gemaakt? Kom van alles te weten 

over (voldoende) schoon water en het gebruik ervan in en om het 

huis tijdens de Week van Ons Water. Van 5 tot en met 13 mei zijn er 

allerlei interessante activiteiten in Zuidwest-Nederland.

Bekijk activiteiten in de buurt
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