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STROOITVEILIG.NL
MET MINIMAAL
DEZELFDE KWALITEIT, 
MAAR VEELAL
NAUWKEURIGER
DAN ONZE COLLEGA’S

• Wij doen wat we beloven
• Ruim 35 jaar Meteo-ervaring waaronder 

gladheidsverwachtingen
• 24/7 beschikbaar in de winterperiode
• Kostenbesparend
• Directe lijnen waardoor klantencontact 

optimaal is
• Persoonlijke benadering
• Betrouwbare en bruikbare 

gladheidsverwachtingen.
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Bewezen werkwijze en mede daarom
“HET BESTE ALTERNATIEF”

OMDAT UW GLADHEID 
ONZE ZORG IS!



DEZE INFRAROODMETING BEVAT:
• Meteorologisch locatie onderzoek
• Rijden van gewenste strooiroutes
• Bepalen koude punten / gebieden
• Verslag meting
• Persoonlijke toelichting op resultaat

STROOIADVIES

Een combinatie van meteorologische kennis 
èn kennis van de lokale situatie op de wegen 
is de beste methode om gladheid te bestrijden. 
De dienstdoende meteoroloog van Strooitveilig 
neemt in geval van mogelijke gladheid contact 
op met de wegbeheerder. Tijdens dit gesprek 
worden de kansen op gladheid voor de komende 
nacht of uren besproken en een strooiplan 
opgesteld.

TELEFONISCH CONSULT

Naast een betrouwbare weersverwachting is één  
van de speerpunten van Strooitveilig de 
directe en prettige telefonisch contacten die 
u als wegbeheerder met de meteoroloog kunt 
onderhouden. Juist in de winterperiode is deze 
mogelijkheid 24 uur per dag en 7 dagen per 
week van essentieel belang.

NEERSLAGBEWAKING

Niemand wil verrast worden door sneeuw en / 
of ijzel. Daarom bewaken de meteorologen van 
Strooitveilig ook deze weersverschijnselen in 
uw beheersgebied en waarschuwen u adequaat.

WORKSHOPS

Strooitveilig geeft op aanvraag workshops voor 
u als gladheid coördinator of wegbeheerders. 
Het doel hiervan is om, op een relatief 
goedkope manier, inzicht te geven in de kansen 
die de moderne meteorologie bieden voor het 
voorkomen van de gladheid.

INFRAROODMETING GRATIS*

In de winterperiode zal een kaart gemaakt 
worden met de temperatuur van uw wegennet. 
Hierdoor heeft u optimaal inzicht in waar zich 
de koudste punten/gebieden zich bevinden.

Deze meting is een perfect hulpmiddel om de 
juiste locatie van een gladheidmeldsysteem te 
bepalen.

Kies komende winters voor strooiveilig.nl
en krijg nu GRATIS één of twee
volledige Infraroodmetingen cadeau!

*Vraag naar de voorwaarden of mail: info@strooitveilig.nl
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