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.Bewegwijzering.

Geachte ,
Door het invullen van het vragenformulier bewegwijzering heeft u te kennen gegeven
geïnteresseerd te zijn in bewegwijzering ten behoeve van uw bedrijf. Als er teveel
bewegwijzeringsborden geplaatst zouden worden kan een onduidelijke situatie ontstaan.
Vandaar dat wij een limiet stellen aan het te plaatsen aantal.
Er is vanuit gegaan dat bij het zoeken naar een bepaalde bestemming, de plaatsnaam van
het dorp als een eerste aanwijzing voldoende is.
Een eerst bord zal pas geplaatst worden daar waar van de route naar het centrum moet
worden afgeweken. De volgende borden worden alleen geplaatst waar opnieuw van richting
veranderd moet worden.
Bijgaand treft u een situatieschets aan waarop de voor uw bedrijf in dit systeem
noodzakelijke borden staan vermeld. Indien gewenst kan met minder borden worden
volstaan, maar meer borden plaatsen is niet mogelijk.
Graag zouden wij van u de exacte bedrijfsaanduiding vernemen om misverstanden te
voorkomen. Hiervoor is een formulier bijgevoegd waarop u de exacte tekst kunt invullen,
volgens de 4 standaardmogelijkheden A, B, C of D. De voorkeur verdient model B, met het
oog op de duidelijkheid bij meerdere borden op een kruispunt.
De kosten bedragen éénmalig € 130,00 inclusief BTW per standaard bord en € 11,80 per
jaar per bord voor onderhoud en instandhouding.
Aan de hand van de prijsontwikkeling zal 3-jaarlijks worden bezien of aanpassing van het
jaarlijks onderhouds- en instandhoudingbedrag noodzakelijk is, u zult hiervan tijdig op de
hoogte worden gebracht.
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Formulier bedrijfsaanduiding
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Situatieschets / plattegrond
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Wij verzoeken u het formulier duidelijk leesbaar ingevuld z.s.m. te retourneren, waarna u van
ons een rekening ontvangt.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u zich wenden tot mevrouw T. van Rangelrooij, telefoon
14 0418 of info@maasdriel.nl

Met vriendelijke groet,
namens het college van Maasdriel

Dhr. J. Doomernik
Teammanager Realisatie & Beheer
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