Een openbaar kraanwatertappunt
van Evides Waterbedrijf
Lekker, gezond en duurzaam drinkwater, ook in uw gemeente

Kraanwater wordt steeds populairder. Logisch, want het is lekker,
gezond, goedkoop en bevat geen calorieën! Steeds meer mensen
willen ook tijdens het wandelen, fietsen, sporten of winkelen over
drinkwater beschikken. Om in deze behoefte te voorzien, heeft Evides Waterbedrijf openbare kraanwatertappunten. Hier kunnen mensen buiten hun flesje of bidon vullen met lekker fris drinkwater. Ook
u kunt zo’n tappunt voor uw gemeente aanvragen. U draagt hiermee
bij aan een duurzame leefomgeving en een gezonde levensstijl.
Door het beschikbaar stellen van kraanwater vermindert het aantal
plastic flesjes aanzienlijk en daarmee ook de CO2-uitstoot.

Wat kost een kraanwatertappunt?
Evides stelt de watertappunten ter beschikking en draagt de kosten
van het waterverbruik. De aansluitkosten – per tappunt € 1.000,voor een standaardaansluiting – zijn voor rekening van de aanvrager.
Wanneer u een kraanwatertappunt van Evides laat plaatsen, hoort
daar een onderhouds- en beheercontract bij voor een periode van
5 jaar. De kosten hiervan bedragen € 320,- per tappunt per jaar.
Hiervoor controleren we het tappunt maandelijks op hygiëne en
onvolkomenheden. We nemen het tappunt op in ons monsterprogramma en eventuele storingen verhelpen we. Zo zorgen we
ervoor dat de watervoorziening van het tappunt optimaal blijft!

Een robuust kraanwatertappunt
Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
betrouwbaar drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en bedrijven
in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en West-Brabant.
Met een kraanwatertappunt van Evides kunnen de inwoners
van uw gemeente ook buiten over lekker drinkwater beschikken.
Het tappunt is robuust en voldoet aan hoge eisen. Na gebruik
loopt de leiding automatisch leeg, zodat er geen water in
blijft staan. Zo is het water uit het tappunt altijd vers.

Waar kan het kraanwatertappunt geplaatst worden?
Het tappunt is bijna overal te realiseren: bij speelplaatsen, in parken,
langs wandel- en fietsroutes of in winkelgebieden. Zolang het maar
een openbare ruimte is. Het is wel van belang dat er een drinkwaterleiding in de buurt ligt, waarop Evides het tappunt kan aansluiten.
We hanteren als regel dat de afstand tot de waterleiding niet meer
dan 5 meter mag zijn, zodat het kraanwater van goede kwaliteit
blijft. De locatie kunnen we in onderling overleg vaststellen.

Meer informatie
Heeft u interesse in een of meerdere watertappunten van Evides?
Stuurt u dan een mail naar tappunt@evides.nl. Wij nemen dan
contact met u op over de mogelijkheden.
Meer informatie kunt u vinden op www.evides.nl/tappunt.

