Hoe bewust gaat u om met drinkwater?
Drinkwater; het is lekker, fris en stroomt direct uit de kraan. We gebruiken het
volop, voor allerlei doeleinden. Dagelijks gebruiken we in Nederland per persoon
gemiddeld 120 liter. Een beetje minder kan makkelijk en is wel zo duurzaam. Er zijn
talloze manieren om bewust om te gaan met ons drinkwater en ze beginnen
allemaal bij onszelf. Wij bieden tien handige tips om te besparen. Bespaart u mee?

Ontdek onze tips

Zomervakantietips
Het is zomer! Dat betekent dat we warme dagen kunnen verwachten.
Om ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk kunt genieten van een
verfrissende zomervakantie bieden wij u een aantal tips.

Bekijk ons advies

Klantvraag: wat zijn de druppels op mijn
watermeter?
Bent u benieuwd naar wat de druppels op de waterleiding zijn? Dan bent u
niet de enige. Dit is een van de meest gestelde klantvragen die we bij Evides
ontvangen. Benieuwd naar het antwoord? Onze monteur Ed legt uit waar
deze druppels door ontstaan en hoe u het verschil tussen condens en een
lekkage gemakkelijk kunt herkennen.

Bekijk het antwoord

In actie voor Water for Life
Een glaasje veilig drinkwater uit de kraan, dat is toch heel gewoon? Voor ons
wel, maar helaas geldt dit niet voor iedereen. Stichting Water for Life maakt
zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat
niet vanzelfsprekend is. Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan niet alleen door te
doneren maar ook door zelf te organiseren.

Help helpen!

Uw factuur inzien
Benieuwd hoe u gemakkelijk uw periodeafrekening kunt inzien?
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