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Artikel 1 – Definities 

De begripsomschrijvingen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en de Aansluitvoorwaarden van 
Evides Waterbedrijf zijn van toepassing op deze Tarievenregeling: 
Verbruiksadres – een woning of bedrijf al dan niet behorend tot een gezamenlijk bewoond of 
gebruikt perceel waarin ongemeten of gemeten drinkwater voor huishoudelijk en/of bedrijfsmatig 
verbruik wordt geleverd. Voor de vaststelling of sprake is van een woon- of bedrijfsfunctie is de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) maatgevend. In de volgende gevallen worden meerdere 
Verbruiksadressen als één Verbruiksadres aangemerkt: 

• in geval van meerdere verbruiksadressen op een aaneengesloten terrein die geen woonfunctie 
hebben en in gebruik zijn door één onderneming of rechtspersoon; of 

• in geval een onderneming of rechtspersoon meerdere verbruiksadressen heeft die aangesloten 
zijn op een eigen ondergronds leidingnet dat tevens door deze onderneming of rechtspersoon 
zelf wordt onderhouden.  

Bedrijfsfunctie – alle gebruiksfuncties benoemd in de BAG met uitzondering van de woonfunctie en 
overige gebruiksfunctie. 
Hoofdkraan – kraan waarmee de drinkwaterlevering van Evides aan een (drink)waterinstallatie kan 
worden afgesloten, tevens het leveringspunt. De Hoofdkraan bevindt zich doorgaans direct na de 
gevel – binnen de woning – en voor de watermeter. Indien er twee hoofdkranen zijn – bijvoorbeeld 
direct na de gevel en voor de watermeter – dan is de eerste Hoofdkraan het leveringspunt.  
Dienstkraan – kraan waarmee de drinkwaterlevering aan een aftakking van een hoofdleiding kan 
worden afgesloten. De Dienstkraan bevindt zich doorgaans buiten onder de grond.  
Stopkraan – kraan na de watermeter.  
Binnenvaartuigen – alle vaartuigen inclusief duwboten, met uitzondering van zeeschepen, schepen 
bestemd voor personenvervoer, sleepboten, pontons, drijvende werktuigen en pleziervaartuigen. 
Openbaar Drinkwatertappunt - een in de openbare ruimte gelegen afnamepunt voor drinkwater in 
eigendom en beheer van Evides. 
Sleuteltappunt – een aan de openbare weg gelegen, in een roestvast stalen kast gelegen regulier 
afnamepunt voor drinkwater.  
Sleutel – een door of vanwege Evides verstrekte gecertificeerde sleutel, waarmee toegang kan 
worden verkregen tot de standpijp van een sleuteltappunt; zowel de sleuteltappunten als de sleutels 
zijn eigendom van Evides. 
Opzetstuk – een mobiele aansluiting met aan– en afsluitkraan en watermeter, die direct op (de 
brandkranen in) het waterleidingnet van Evides 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 een registratienummer.  
 
Artikel 2 – Grondslag 

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden worden in deze regeling 
de tarieven vermeld voor het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden of wijzigen van een 
aansluiting, voor de levering van drinkwater en voor overige voorzieningen. 
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Artikel 3 – Levering van drinkwater 

1. Evides hanteert de volgende tariefklassen:  
Kleinverbruik: verbruik t/m 10.000 m3 per jaar per Verbruiksadres 
Grootverbruik: verbruik van meer dan 10.000 m3 per jaar per Verbruiksadres. 

2. Voor het beschikken over drinkwater bij Kleinverbruik, is per Verbruiksadres aan Evides een 
vastrecht verschuldigd van € 72,16 per jaar en voor het verbruik € 0,978 per m3 drinkwater.  

3. Voor het beschikken over en verbruik van drinkwater bij Grootverbruik, is per Verbruiksadres aan 
Evides de volgende vergoeding verschuldigd:  

 
Grootverbruik  Vastrecht per jaar Prijs per m3 

Meer dan 10.000 m3 t/m 100.000 m3 per jaar €  542,05 €   0,978 

Meer dan 100.000 m3 t/m 1.000.000 m3 per jaar * €  3.214,13 €  0,978 

Meer dan 1.000.000 m3 per jaar * €   8.930,47 €  0,978  
 

* Bij een Grootverbruik van meer dan 100.000 m3 per jaar is de verbruiker aan Evides, naast de 
bedragen uit bovenstaande tabel, een zogenoemde “piektoeslag” verschuldigd ingeval van een 
“piekafname”. Van een “piekafname” is sprake indien het verbruik per uur meer bedraagt dan 
tweemaal het gemiddelde verbruik per uur dat in hetzelfde kalenderjaar is gemeten. De 
piektoeslag wordt vervolgens als volgt berekend: (a) het verbruik in m3 per uur boven 
tweemaal het gemeten gemiddeld verbruik in m3 per uur, vermenigvuldigd met (b) het 
piektarief van € 943,75 per m3. De piektoeslag wordt na afloop van het kalenderjaar in 
rekening gebracht en wordt gebaseerd op het hoogste verbruik per uur dat in het betreffende 
kalenderjaar is gemeten. 

4. Voor het beschikken over drinkwater bij kleine, niet voor bewoning bestemde percelen, zoals 
garages en schuren, en die niet tot een ander Verbruiksadres behoren (d.w.z. die niet gekoppeld 
kunnen worden aan de Aansluiting van dat Verbruiksadres), is aan Evides een vastrecht 
verschuldigd van € 15,92 per jaar en voor het verbruik € 0,978 per m3 drinkwater. 

5. Voor het beschikken over en voor het ongemeten verbruik van drinkwater is per Verbruiksadres 
aan Evides een vergoeding van € 17,02 per maand verschuldigd. 

6. Evides kan de tariefklasse waarin een verbruiker valt op grond van – door Evides geschat – 
verbruik wijzigen. Een verbruiker kan Evides schriftelijk en gemotiveerd verzoeken hem in een 
andere tariefklasse in te delen. Veranderingen in de grondslag van de berekeningen gaan in op de 
eerste dag van een maand volgend op de maand waarin Evides de wijziging van tariefklasse aan 
de verbruiker heeft kenbaar gemaakt. Het wijzigen van een tariefklasse leidt niet tot 
herberekening van het verbruik over het afgelopen (verbruiks)jaar/periode. 

7. Uitgangspunt is dat ieder Verbruiksadres beschikt over een eigen meetinrichting. In situaties 
waarin Evides (individuele) bemetering niet wenselijk acht kan zij van haar beleid afwijken. 

8. Indien de bepaling van de omvang van de levering voor Kleinverbruik, geschiedt door middel van 
een gezamenlijke c.q. centrale meetinrichting, dan wordt het per Verbruiksadres berekende 
vastrecht, tezamen met het verbruik, bij de eigenaar/beheerder van het gezamenlijk bewoonde 
c.q. gebruikte perceel in rekening gebracht. 

9. Voor het verwisselen of wijzigen van een capaciteitsbegrenzer is een nader door Evides te bepalen 
vergoeding aan Evides verschuldigd. 

10. Bij Kleinverbruik is voor aanwezigheid van een extra meetinrichting per Verbruiksadres aan Evides 
een toeslag van € 15,92 per jaar verschuldigd. 

11. Voor het verbruik van drinkwater middels bouwaansluitingen, opzetstukken, ten behoeve van 
spuiwerkzaamheden, e.d. is aan Evides het drinkwatertarief per m3 drinkwater, tariefklasse 
Kleinverbruik, verschuldigd. 

12. Het vastrecht is verschuldigd vanaf het moment van aansluiting; in geval van leegstand wordt het 
vastrecht en het eventueel verbruik aan de eigenaar in rekening gebracht.  

 



Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2023  6 van 11 
 

Artikel 4 – Scheepvaart 

1. Voor levering van drinkwater aan de scheepvaart is aan Evides een vergoeding van € 4,979 per 
m3 verschuldigd, met inachtneming van de volgende uitzonderingen: 
− bij Binnenvaartuigen die havengeld betalen aan het Havenbedrijf Rotterdam wordt tot en met 

6 m3 niets in rekening gebracht. 
− andere vaartuigen dan Binnenvaartuigen - met een drinkwatertank van minimaal 10 m3 - zijn 

tot en met 10 m3 een starttarief verschuldigd van € 57,85.  
2. Naast de vergoeding voor drinkwater worden door Evides de volgende kosten in rekening 

gebracht:  
a. voor levering van drinkwater tussen 07.30 uur en 16.00 uur: € 108,00 per uur of naar rato.  
b. voor levering van drinkwater op andere tijden dan genoemd onder a: € 141,88 per uur of 

naar rato.  
c. op zaterdagen, zon– en feestdagen: € 175,72 per uur of naar rato.  
d. bij ijsgang in de vaarroute: een toeslag welke gelijk is aan de toeslag zoals vastgesteld door 

de sleepbootondernemingen.  
e. als – in overleg – de hulp van een ijsbreker wordt ingeschakeld: de kosten van deze ijsbreker. 

 
Artikel 5 – Sleuteltappunten 

1. Voor het gebruik van Sleuteltappunten en het verbruik van drinkwater, zijn aan Evides de 
volgende vergoedingen verschuldigd:  
− per Sleutel een vergoeding van € 370,30 per jaar. 
− een vaste vergoeding verschuldigd van: 

− € 1.058,00 bij ≤ 20 Sleutels.  
− € 5.290,00 bij > 20 Sleutels.  

2. In geval de overeenkomst ingaat gedurende het kalenderjaar wordt het te hanteren tarief naar 
rato berekend, met een minimum van € 25,00. 

3. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de Sleutel binnen drie dagen aan Evides 
geretourneerd. Per dag dat deze termijn wordt overschreden is aan Evides een boete verschuldigd 
van € 25,00 per Sleutel per dag, met een maximum van € 1.000,00 per Sleutel. 

4. Bij vermissing of diefstal van een Sleutel moet hiervan direct aangifte worden gedaan bij de politie 
en melding hiervan bij Evides. Voor een vervangende Sleutel is een vergoeding van € 175,00 aan 
Evides verschuldigd. Reeds betaalde vergoedingen t.a.v. het lopende contractjaar worden door 
Evides niet gerestitueerd. 

 
Artikel 6 – Openbare Drinkwatertappunten 

Een Drinkwatertappunt wordt aangevraagd voor een periode van 5 jaar. Voor het gebruik van 
Drinkwatertappunten zijn aan Evides de volgende vergoedingen verschuldigd: 

- de aansluitkosten per Drinkwatertappunt, die worden vastgesteld conform artikel 8 van de 
Tarievenregeling. 

- per Drinkwatertappunt een vergoeding van € 338,56 per jaar voor onderhoud en beheer. Het 
onderhoud en beheer wordt voor minimaal 5 jaar vastgelegd met de klant. 
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Artikel 7 – Opzetstukken (niet brandblusdoeleinden) 

1. Voor het Opzetstuk is een waarborgsom van € 500,00 aan Evides verschuldigd.  
2. Voor het gebruik van een Opzetstuk is een vergoeding van € 5,43 per Opzetstuk per dag aan 

Evides verschuldigd.  
3. Voor het plaatsen en het verwijderen van een Opzetstuk zijn aan Evides de volgende 

vergoedingen verschuldigd: 
− op werkdagen tussen 07.30 uur en 18.00 uur: € 95,91 per handeling.  
− buiten deze uren en op andere dagen: € 191,82 per handeling. 

4. Voor het verbruik van drinkwater is per Opzetstuk aan Evides een vergoeding van € 0,978 per m3 
drinkwater verschuldigd. 

5. Voor het gebruik van opzetstukken geldt de ‘Regeling voor de levering van drinkwater via 
opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden 2018’ waarin strikte voorwaarden zijn 
opgenomen voor het verantwoord gebruik van opzetstukken. 

 
Artikel 8 – Aansluitingen 
1. Voor het maken of wijzigen van een standaard (tijdelijke) aansluiting is een bedrag van  

€ 1.333,00 aan Evides verschuldigd. Een standaard (tijdelijke) aansluiting heeft een nominale 
diameter tot en met 40 mm, een lengte van maximaal 25 meter gerekend vanuit het hart van de 
openbare weg waarin de hoofdleiding ligt en de aansluitleiding op een maximale diepte van 1,0 
meter komt te liggen.  

2. Voor het maken of wijzigen van een niet-standaard (tijdelijke) aansluiting is een nader door 
Evides te bepalen vergoeding verschuldigd. Ook in geval van bijzonder hoge uitvoeringskosten, 
bijvoorbeeld bij bouwaansluitingen in verontreinigde grond of bij kruisingen van spoorwegen, 
dijken of leidingstraten – e.e.a. ter beoordeling van Evides -, beschouwd Evides de aansluiting als 
niet-standaard. 

3. Voor inpandige wijzigingen zonder graafwerkzaamheden is een nader door Evides te bepalen 
vergoeding verschuldigd welke maximaal het standaard tarief van € 1.333,00 bedraagt.  

4. Voor het verwijderen van een (tijdelijke) aansluiting is aan Evides geen vergoeding verschuldigd.  
5. Indien op een aansluiting (waarvoor het aansluittarief geldt uit lid 1) van een collectief leidingnet 

dat niet in eigendom is van Evides, meerdere Verbruiksadressen worden aangesloten, is voor het 
plaatsen van een watermeter bij elk extra Verbruiksadres een vergoeding van € 166,11 aan 
Evides verschuldigd. 

6. Indien Evides haar werkzaamheden niet op de tevoren overeengekomen datum/tijd kan uitvoeren, 
is aan Evides een vergoeding van € 191,82 verschuldigd. 

7. Bij annuleren van de aanvraag binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte brengt Evides 
maximaal € 221,00 aan reeds gemaakte kosten in rekening. 

8. Indien het voor het maken of wijzigen van een aansluiting noodzakelijk is het drinkwaternet van 
Evides uit te breiden of te wijzigen en de betreffende aansluiting overwegend is bestemd voor het 
leveren van drinkwater ten behoeve van menselijke consumptie, zullen de kosten voor die 
uitbreiding of wijziging als volgt tussen Evides en de aanvrager(s) worden verdeeld: 



Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2023  8 van 11 
 

− indien de kosten voor uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet een bedrag van 
€ 3.200,00 per te maken of te wijzigen aansluiting/verbruiksadres niet te boven gaan, worden 
deze geheel door Evides gedragen. 

− indien deze kosten meer bedragen dan € 3.200,00 per te maken of te wijzigen 
aansluiting/verbruiksadres, wordt het meerdere als volgt verdeeld: Evides draagt 2/3e deel 
van het meerdere, de aanvrager of de verbruiker betaalt een bijdrage ter grootte van 1/3e 
deel van het meerdere. 

− voor het bepalen van het aantal aansluitingen dat op het uit te breiden of te wijzigen deel van 
het drinkwaternet moet worden aangesloten, wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen op 
het moment van uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet inclusief de op dat moment bij 
Evides bekende aanvragen voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting/verbruiksadres. 

− indien in de toekomst nieuwe aansluitingen/verbruiksadressen worden gerealiseerd, zal dit in 
geen geval leiden tot een gehele of gedeeltelijke restitutie van de bijdrage. 

− de kosten voor uitbreiden of wijzigen van het drinkwaternet zijn exclusief de kosten voor het 
maken of wijzigen van de aansluiting/verbruiksadres. 

In geval uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet noodzakelijk is in verband met een 
aanvraag voor het maken of wijzigen van een aansluiting die niet overwegend is bestemd voor het 
leveren van drinkwater ten behoeve van menselijke consumptie, zullen de kosten van deze 
uitbreiding geheel voor rekening van de aanvrager(s) komen. 
Dit artikel is niet van toepassing op particuliere leidingen. Meer informatie over particuliere 
leidingen is terug te vinden in de ’Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen 2017’. 

9. Reparatie aan de hoofdkraan of bediening van de dienstkraan op verzoek van de aanvrager of 
verbruiker kost per handeling: 
− op werkdagen op afspraak tussen 08.00 uur en 19.00 uur kosteloos. 
− zonder afspraak of buiten bovenstaand tijdvenster € 95,91. 

10. Wanneer de aanvrager of verbruiker een storing meldt en de reparatie hiervan buiten de 
verantwoordelijkheid van Evides valt – bijvoorbeeld storingen na het leveringspunt 
(binneninstallatie) of lekkage van regenwater – worden voorrijkosten berekend. De voorrijkosten 
bedragen € 95,91 zowel binnen als buiten reguliere werktijden. 

 
Artikel 9 – Controle drinkwaterinstallatie 

1. Voor een (her)controle van een drinkwaterinstallatie, niet zijnde een controle op basis van Evides 
haar wettelijke controletaak, is aan Evides een vergoeding van € 84,11 per uur verschuldigd. 

2. Indien Evides een (her)controle van een drinkwaterinstallatie niet op de tevoren overeengekomen 
datum/tijd kan uitvoeren, is aan Evides een vergoeding van € 168,22 verschuldigd. 

 
Artikel 10 – Brandverbruikleidingen 

1. Afsluiters en brandkranen mogen uitsluitend door Evides worden verzegeld. 
2. Afsluiters en brandkranen mogen, behoudens in geval van brand, uitsluitend door Evides worden 

ontzegeld. Bij verbreking van de verzegeling moet dit onmiddellijk aan Evides worden gemeld en 
is, behoudens in geval van brand, een boete van € 350,00 aan Evides verschuldigd.  

3. Voor het verbruik van drinkwater via of ten behoeve van een brandverbruikleiding is aan Evides 
een vergoeding van € 0,978 per m3 drinkwater verschuldigd. Evides is bevoegd de omvang van 
het verbruik te schatten. Indien Evides dit wenselijk acht kan zij een brandverbruikleiding voorzien 
van een watermeter.  

4. Evides kan verlangen dat brandverbruikleidingen minstens eenmaal per jaar worden gespuid in 
bijzijn van een Evides medewerker. 
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5. Voor het beschikken over een brandverbruikleiding zijn per maand aan Evides de volgende 
vergoedingen verschuldigd: 

 
Bij een nominale diameter van de aansluiting 
t/m 50 mm €  16,00  
t/m 80 mm €  32,84  
t/m 100 mm €  54,45  
t/m 150 mm €  66,24  

 
In nieuwe situaties wordt een brandverbruikleiding alleen nog toegestaan als onderdeel van de 
reguliere aansluiting. De capaciteit van de brandverbruikleiding mag niet groter zijn dan de 
normale leveringscapaciteit benodigd voor consumptie, huishoudelijk verbruik en/of bedrijfswater. 
Evides geeft geen garantie ten aanzien van levering, druk en capaciteit ten behoeve van een 
brandverbruikleiding. De druk en capaciteit kan door eventuele uitbreiding van het distributienet 
c.q. toename van het aantal verbruikers verminderen (met name vanuit het primaire belang van 
de drinkwatervoorziening). Eventuele noodzakelijke aanpassingen komen voor rekening van de 
gebruiker. In situaties waarbij de wensen vanuit de bluswatervoorziening conflicteren met de 
wettelijke taak van drinkwaterbedrijven prevaleert deze wettelijke taak. 
 

Artikel 11 – Brandkranen in de openbare weg 

1. Voor de aanleg van een ondergrondse brandkraan op een aan te leggen nieuwe leiding is een 
vergoeding van € 587,19 aan Evides verschuldigd. Voor het beheer en onderhoud van een 
ondergrondse brandkraan is deze vergoeding € 28,62 per brandkraan per jaar.  

2. Voor het beheer en onderhoud van een bovengrondse brandkraan is een vergoeding van € 38,82 
per brandkraan per jaar aan Evides verschuldigd.  

 

Artikel 12 – Bemetering 
1. Indien de meetinrichting is beschadigd of weggenomen, is aan Evides de volgende vergoeding 

verschuldigd:  
− € 244,40 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van ten hoogste 2,5 m3 

per uur. 
− € 295,18 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen tussen 2,5 m3 en 10 m3 

per uur. 
− € 380,88 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van 10 m3 per uur. 
Voor een meetinrichting met een groter nominaal meetvermogen dan 10 m3 per uur is een nader 
door Evides te bepalen vergoeding aan Evides verschuldigd. 

2. Het – op verzoek van de verbruiker – ijken van een meetinrichting geschiedt op kosten van 
ongelijk. De kosten voor het ijken van een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van 
ten hoogste 10 m3 per uur bedragen € 264,50. Voor het ijken van een meetinrichting met een 
groter nominaal meetvermogen dan 10 m3 per uur worden de kosten nader door Evides 
vastgesteld. 

3. Voor het wijzigen van het meterkaliber, op verzoek van de klant (verbruiker en/of eigenaar van de 
aansluiting), kunnen door Evides te bepalen kosten in rekening worden gebracht. 

4. Evides zal het meterkaliber van een aansluiting (laten) aanpassen wanneer daarvoor en gegronde 
reden is. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer het huidige meterkaliber het juist functioneren 
van de meetinrichting in de weg staat. Voor deze aanpassing brengt Evides geen kosten in 
rekening. 

5. Wanneer een Verbruiker na herhaaldelijk verzoek van Evides weigert mee te werken aan het 
vervangen of verplaatsen van zijn Meetinrichting (zoals vermeld in artikel 11 van de Algemene 
Voorwaarden), kan Evides de Verbruiker overzetten naar het tarief voor ongemeten verbruik 
(conform artikel 3.5 van deze Tarievenregeling).  
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Artikel 13 – Betalen 

1. Betalingen aan Evides worden verricht door middel van automatische incasso, digitale factuur 
(ontvangen per e–mail met link tot online betaling) of bankoverschrijving. Voor de verzending van 
een papieren factuur is de verbruiker aan Evides een vergoeding verschuldigd van € 1,68 per 
papieren factuur. 

2. Bij niet (tijdig) betalen zijn tenminste de volgende buitengerechtelijke incassokosten aan Evides 
verschuldigd:  
− € 10,00 voor een verzonden tweede herinnering. 
− € 22,50 voor geleverde inspanning(en) om in persoonlijk contact te treden. 

3. Wanneer Evides de levering van drinkwater (tijdelijk) opschort wegens wanbetaling is aan Evides 
het volgende bedrag verschuldigd: 
− € 205,00 voor het afsluiten van de hoofd- of dienstkraan. 
De kosten voor het heropenen van de hoofd- of dienstkraan, na betaling, zijn inbegrepen in dit 
tarief. 
 

Artikel 14 – Overige 
1. Alle bedragen die de aanvrager en de verbruiker ingevolge de Algemene Voorwaarden, de 

Tarievenregeling en nadere bepalingen en voorschriften van Evides verschuldigd zijn, worden 
verhoogd met de belastingen (waaronder btw en belasting op leidingwater) en de heffingen, die 
Evides krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te 
brengen. 

2. Tarieven die niet in deze Tarievenregeling zijn vermeld, worden door Evides vastgesteld. 
3. Verbruiker is aan Evides een boete van € 350,00 verschuldigd bij:  

a. het veroorzaken van schade of hinder overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub a en artikel 18 lid 3 
van de Algemene Voorwaarden. 

b. het (doen) verbreken van verzegelingen overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub b van de 
Algemene Voorwaarden. 

c. fraude overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub c van de Algemene Voorwaarden. 
d. gebruik van het drinkwaternet voor (elektrische) aarding overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub d 

van de Algemene Voorwaarden. 
e. het doorleveren van drinkwater overeenkomstig artikel 17 lid 2 van de Algemene 

Voorwaarden. 
f. het niet direct melden van schade, gebreken of onregelmatigheden aan de Aansluiting of 

Meetinrichting (verbreking van verzegelingen daaronder begrepen) overeenkomstig artikel 18 
lid 2 sub a van de Algemene Voorwaarden.  

g. het niet verlenen van toegang tot het Perceel overeenkomstig artikel 18 lid 2 sub b van de 
Algemene Voorwaarden.  

h. een overtreding van de voorwaarden van de ‘Regeling voor de levering van drinkwater via 
opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden 2018’. 

 
Artikel 15 – Slotbepalingen 
1. Deze Tarievenregeling kan, onverminderd het bepaalde in artikel 23 van de Algemene 

Voorwaarden, (tussentijds) door Evides worden gewijzigd.  
2. Op 1 januari 2023 treedt deze Tarievenregeling in werking en vervalt de ‘Tarievenregeling van 

Evides voor de levering van drinkwater’ van januari 2022.  
3. Deze Tarievenregeling kan worden aangehaald als ‘Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2023’.  
4. Deze Tarievenregeling kan worden gedownload van de website www.evides.nl en is op aanvraag 

kosteloos verkrijgbaar.
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