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strooiunie
bestrijdt gladheid

Geen last meer van onbegaanbaar terrein…!?
Vanaf heden hebben Zoutunie (landelijke zoutleverancier) en ADJ (landelijke
calamiteitenbestrijding) de handen ineen geslagen en is de Strooiunie opgericht. 
Vanaf deze winter kunt u ons inschakelen op abonnementsbasis uw terrein te 
laten strooien of sneeuwvrij te maken…

Volgens artikel 6:174 van het burgerlijk wetboek zijn alle terrein- en 
wegbeheerders aansprakelijk voor mogelijk gevaar dat een terrein of weg 
oplevert dat hen te verwijten is. Het niet bestrijden van gladheid of sneeuw 
of ijzel op uw terrein betekent dat u aansprakelijk gehouden kan worden 
indien iemand op uw terrein lichamelijke of materiële schade ondervindt. Met 
mogelijk grote fi nanciële nadelige gevolgen voor u…!

Maar u kunt dit voorkomen..!
Kies daarom voor een abonnement bij Strooiunie! Beperkt het risico voor uzelf 
tot een minimum..! Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u beschikbaar 
tijdens de winter.

Strooiunie heeft altijd voldoende zout en materieel tot haar beschikking om 
te allen tijde een adequate dienstverlening te verzorgen. Tevens beschikken 
wij over actuele lokale weersinformatie middels een overeenkomst met een 
weerbedrijf.

Indien u meer wilt weten, bel dan gerust met onze commerciële man John 
Tre� ers via 088-9687854 of met Chris de Jong 0183-505964.
Zij kunnen dan in een persoonlijk gesprek tekst en uitleg geven en u helder 
en duidelijk uitleggen waar wij voor staan en wat voor service u van ons kunt 
verwachten.

Nieuwsgierig geworden…??
Stuur een mail naar john.tre� ers@strooiunie.nl of bel John Tre� ers of Chris de 
Jong. Nadat u overtuigd bent van onze dienstverlening wordt na inventarisatie 
van uw wensen een contract opgesteld. Dat geldt voor een winter. U kunt uit 
3 keuzes kiezen. Preventief strooien, curatief strooien en sneeuwborstelen of 
sneeuwschuiven.

Maar……. de Strooiunie voert enkel de gladheidbestrijding uit op uw
terrein.. U blijft altijd de eindverantwoordelijke!

Strooiunie maakt korte metten met winterse ongemakken…!

Sluit u daarom aan bij de Strooiunie!

Speerpunten van Strooiunie
•  Ruim 20 jaar ervaring 

en specialist in 
gladheidbestrijding

•  Regionale dekking met één 
aanspreekpunt voor het 
a� andelen en coördineren 
van (periodieke) strooi-acties

•  24-uurs centrale meldkamer 
(085 273 1850)

•  24-uurs inzetbaarheid 
van duurzaam 
gladheidbestrijdingsmaterieel 
op maat 

•  Beschikt over diverse 
kwaliteits- en 
veiligheidscertifi ceringen

•  Proactief, fl exibel en leveren 
maatwerk 
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