
    
Protocol 

Collectieve Gladheidbestrijding 2015 / 2016 
 
 
Dit document geeft u informatie over de afspraken die zijn gemaakt voor de collectieve gladheidbestrijding op 
het Leiden Bio Science Park. De collectieve gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door Velzel Hoveniers & 
Groeningenieurs BV uit Oegstgeest.  
 
Uitgangspunten gladheidsbestrijding: 
 
1)  De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding in de openbare ruimte(s), zoals 

wegen, fietspaden en trottoirs; 
2)  Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor gladheidbestrijding op eigen terrein en dienen te zorgen voor 

de veiligheid van hun medewerkers en bezoekers; 
3)  Bedrijven die gebruik  maken van de collectieve gladheidbestrijding, krijgen de 

kosten, zonder tussenkomst van de Ondernemersvereniging (OV-BSP) , rechtstreeks via Velzel 
Hoveniers berekend. 

 
Afspraken: 
a)  Terreinen van deelnemende bedrijven zijn indien nodig vóór ‘s ochtends 7.30 uur gestrooid; 

Houdt u er rekening mee, dat de gladheid pas echt wordt bestreden als het gestrooide zout wordt 
ingereden of ingelopen; 

b)  Bij sneeuwval wordt het terrein eerst sneeuwvrij gemaakt. Hierna kan pas worden gestrooid. Velzel 
Hoveniers zal te allen tijde proberen de werkzaamheden voor 7.30 uur uit te voeren op uw terrein. 
Bij hevige of aanhoudende sneeuwval kan het echter voorkomen dat dit niet wordt gerealiseerd en 
zal de weggeschoven sneeuw eventueel later verplaatst worden; 

c)  De terreinen worden bestrooid met roze wegenzout. Dit verbetert de effectiviteit van de 
gladheidbestrijding; 

d)  Samen met de dienstdoende surveillant van het collectieve beveiligingsbedrijf Huschka bepaalt Velzel 
de noodzaak van de bestrijding; 

e)  Alleen wanneer het noodzakelijk is zal er meerdere keren per dag worden gestrooid of geschoven; 
f)  Velzel Hoveniers zorgt voorafgaand aan de winterperiode voor een zoutvoorraad, specifiek voor 

bedrijven op het Bio Science Park. De kosten voor de zoutvoorraad worden vooraf per deelnemend 
bedrijf in rekening gebracht. Hiermee wordt, bij een normale winter, de garantie gegeven dat te allen 
tijde voldoende zout beschikbaar is; 

g)  Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan Velzel Hoveniers te zijn 
gedaan. 

 
Basistarieven: 
 
prijzen zijn excl. BTW 
 

 Ma t/m vrij Zaterdag Zondag 
Uurtarief Strooien met tractor tussen 06.00-22.00 uur € 72,75 € 75,75 € 78,50 
Uurtarief Strooien met tractor tussen 22.00-06.00 uur € 78,50 Nvt Nvt 
Uurtarief Sneeuwschuiven met shovel/bezem tussen 06.00-22.00 
uur 

€ 99,75 € 109,75 €118,25 

Uurtarief Sneeuwschuiven met shovel/bezem tussen 22.00-06.00 
uur 

€ 118,25 Nvt Nvt 

 
 
Velzel zal in overleg met ieder deelnemend bedrijf een tarief per strooibeurt vaststellen. Dit tarief is 
afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het oppervlak van het te strooien 



    
gebied. 
De kosten voor opslag van zout worden vooraf in rekening gebracht per deelnemend bedrijf.  
Hiervoor brengt Velzel per deelnemend bedrijf een bedrag van € 118,50 in rekening. 
De facturatie voor de gladheidbestrijdingen zelf geschiedt altijd achteraf. 
 
Op verzoek kan Velzel ook alleen strooizout leveren (zakken van 25 kg). De prijs van een zak strooizout is €9.50 
(inclusief levering). 
 
Deelname en aanmelding: 
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij Velzel Hoveniers via onderstaand e-mailadres.  
 
Vermeld bij aanmelding: 
 

- Uw bedrijfsnaam 
- De naam van de contactpersoon met wie Velzel contact kan opnemen 
- Naam, plaats, postcode van het bezoekadres 
- Het volledige factuuradres 
- Een algemeen telefoonnummer en het telefoonnummer van de contactpersoon 
- Het e-mailadres van de contactpersoon 
- Eventuele informatie die Velzel op de facturen dient te vermelden (Bijvoorbeeld ordernummer) 

 
Indien mogelijk stuurt u bij aanmelding als bijlage een plattegrond mee, waarop is aangegeven waar op uw 
terrein de gladheidsbestrijding moet worden uitgevoerd. 
 
Indien nodig zal Velzel contact met u opnemen om uw terrein te bekijken en afspraken te maken over de 
toegang als de terreinen zijn afgeschermd met hekken en/of slagbomen. 
 
Contactgegevens: 
 
Velzel Hoveniers & Groeningenieurs BV 
De Kempenaerstraat 109 
2341 GK Oegstgeest 
E-mail: info@velzelhoveniers.nl 
 
 
Jan Willem Velzel   Sybrich Velzel 
Telefoon: 06-51851505  Telefoon: 06-22453451 
 


