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Klantenservice Mijn Evides Waterstoringen www.evides.nl

Precariobelasting verdwijnt
Ongeveer 80% van onze klanten betaalt precariobelasting. Gemeenten mogen voor 

waterleidingen die door gemeentegrond lopen belasting vragen. Deze belasting 

heet precario en houdt vanaf 1 januari 2022 op te bestaan.



Wilt u weten of u precariobelasting betaalt en hoeveel dit is? Of wilt u hierdoor uw 

termijnbedrag aanpassen? Op  vindt u meer informatie.www.evides.nl/precario

Veelgestelde vragen

Zelf uw gegevens bekijken en wijzigen?

Snel een persoonlijk antwoord op uw 
vragen

Steeds meer mensen maken gebruik van onze chatfunctie. Om 

vragen te stellen over een factuur, een verhuizing of bijvoorbeeld 

over het doorgeven van de meterstand. Het is een gemakkelijke 

manier om snel antwoord op een vraag te krijgen. Heeft u een 

vraag? Start dan een chatgesprek. Wij helpen u graag op 

werkdagen tussen 8 en 21 uur.

Start een chatgesprek

Iedereen verdient wereldwijd schoon drinkwater en een toilet! Om dit voor 

elkaar te krijgen, werken Nederlandse waterbedrijven samen in het initiatief 

Water for Life.



Het gebrek aan schoon drinkwater en een toilet heeft grote gevolgen voor de 

gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Daarom starten Water for Life en 

Amref Flying Doctors met de campagne ‘Goede hygiëne = goede 

ontwikkeling’.


 


Help ook mee


Wij vinden dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een gezond en 

sterk mens. Met uw hulp bouwen wij op vijf scholen in Ethiopië een 

waterpunt en toiletten voor 11.000 kinderen. Help ook mee en doneer 

vandaag nog!

Ja, ik help mee

Goede hygiëne = goede ontwikkeling

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.



Zelf uw gegevens bekijken en wijzigen?

Inloggen mijn Evides

Kraanwater als de gezonde en sportieve 
dorstlesser
Op woensdag 22 september vierden ruim 210.000 kinderen door heel 

Nederland Nationale Kraanwaterdag. Het thema van dit jaar: kraanwater als 

de gezonde en sportieve dorstlesser. Wethouder Rik van der Linden van 

gemeente Dordrecht en Manager Infra Mark Wehrung van Evides gaven op 

IKC De Regenboog in Dordrecht het startsein voor de officiële opening. 

Benieuwd naar de opening van de Nationale Kraanwaterdag in Dordrecht?
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