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Betreft: verplaatsing kunstgras VVV Venlo naar amateurlocatie
Nijverdal, 12 juni 2017
Geachte heer Van Rijn, beste Peter,
Zoals afgesproken zullen wij in samenwerking met Stichting Stadion VVV Venlo het
kunstgras systeem vanuit het stadion De Koel verplaatsen. Uitgangspunt is hergebruik van
de huidige kunstgrasmat van VVV Venlo inclusief de zand stabilisatie- en SBR/kurk
performance invulling .
Werkomschrijving
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:









melden voorgenomen overplaatsing aan KNVB;
toepassen verkeersmaatregelen, creatie rijplatenbaan en werkingang;
verwijderen TPE uit het veld gebruikmakend van een fieldtopmaker;
zuivere TPE in big bags nabij de amateurlocatie stallen en afvoeren – uitgezonderd
8 ton;
oprollen kunstgras met resterend TPE/zandmengsel;
afvoeren grasmat naar erkend verwerker - uitgezonderd 2000m2;
o streven is de shockpad te behouden en na overleg al dan niet toe te
passen;
o hiertoe wordt voorafgaand aan de installatie een test “met” en
“zonder” shockpad uitgevoerd;
doorsteken drainage, aanvullen en herstellen sporttechnische laag;










overbrengen kunstgras veld afkomstig van VVV Venlo naar amateurlocatie;
installeren kunstgas en invullen met oorspronkelijk zand en SBR/kurk afkomstig van
VVV Venlo;
o slechte stukken stressgebieden wegsnijden, goede stukken kunstgras
hergebruiken + eventueel gras aanvullen;
o Aanpassen belijning;
o Invullen met achtereenvolgens zand, sbr/kurk/zand mengsel en SBR/kurk.
aanvullen met SBR;
herstellen straatwerk en opsluitingen;
opnemen en terugplaatsen speelveldinrichting;
opruimen en afvoeren afval;
doen uitvoeren van een onafhankelijke keuring.

Lever- en doorlooptijd
De werkzaamheden op de amateurlocatie zullen ijs en weder dienende maximaal 3 weken
in beslag nemen en zullen starten om en nabij in week 24 starten.
Garantie & onderhoud


bij oplevering getest volgens FIFA Quality norm en gecertificeerd volgens
NOC*NSF/KNVB2-18 norm voor de periode van acht jaren.

Facturering & betaling
De facturering van het kunstgrassysteem afkomstig uit Stadion De Koel, geschiedt door
Stichting Stadion V.V.V., de huidige eigenaar.
Uitgangspunten / voorwaarden




uitvoering parallel aan de renovatie van het stadionveld gelegen in De Koel;
uitvoering in droge perioden met gemiddelde minimum temperatuur van twaalf (12)
graden;
verlichting en hekwerk vormen geen onderdeel van het werk.

Informatie
Voor vragen kunt contact opnemen met ondergetekende of de heer Theo Ceelen van CSC
Sport (0651188253) dat voor de uitvoering zal zorgdragen.

Daar wij sinds kort tezamen onderdeel van de Ten Cate Grass Group uitmaken, zal de
transactie van begin tot eind door CSC uitgevoerd worden.
In de veronderstelling dat bovenstaande een weergave is van de op 6 juni jl. gemaakte
afspraken, verblijven wij,

met vriendelijke groeten,
GreenFields BV,

Gerrit van Weeghel,
Director Operations.

Bijlage: voorwaarden garantie en onderhoud

Bijlage 1

Voorwaarden garantie en onderhoud

Om voor een garantie van GreenFields B.V. in aanmerking te komen, dient aan een aantal
voorwaarden te worden voldaan.
De garantie geldt niet als:





het kunstgrasveld wordt aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
GreenFields B.V., welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden;
het kunstgrasveld wordt betreden met ander schoeisel dan geschikt voetbalschoeisel;
het kunstgrasveld wordt gebruikt voor andere toepassingen dan voetbal, zonder
noodzakelijke voorzieningen te treffen;
het aantal speeluren van 1.700 per jaar per kunstgrasveld wordt overschreden;



het te verrichten groot onderhoud niet is uitgevoerd waaronder wordt verstaan:
o decompacteren en beluchten van het kunstgrasveld (2x per jaar bij
SBR/EPDM/regulier TPE);
o diepreinigen van het kunstgrasveld (1 x per jaar);
o bestrijden onkruid, mos- en algen;
o bijvullen infill op intensief bespeelde delen van het veld (penaltystippen,
cornergebied en doelgebied);
o herstellen naden en belijning voor zover nodig door normaal gebruik.



het te verrichten klein onderhoud niet is uitgevoerd, waaronder wordt verstaan:
o wekelijks borstelen van het kunstgrasveld met een driehoeksbezem en/of
veegdek;
o bijvullen infill op intensief bespeelde delen van het veld (penaltystippen,
cornergebied en doelgebied);
o schoonblazen van het kunstgrasveld met licht materieel, inclusief het opnemen
van verontreiniging;
o verwijderen blad;
o bestrijden onkruid langs opsluitband.



geen, onjuiste of onvolledige schriftelijke registratie van de speeluren (teamnummer,
datum, begin- en eindtijden) plaatsvindt;
geen, onjuiste of onvolledige schriftelijke registratie van het onderhoud (activiteit,
datum, begin- en eindtijden) plaatsvindt;
de factuur voor het leveren en installeren van het kunstgrasvelden niet is voldaan.




