BERICHT VOOR
GRONDEIGENAREN BELGIË

Geachte lezer,
Graag willen wij u informeren over de ligging van één of meerdere ondergrondse pijpleiding(en)
in of vlakbij uw perceel/percelen. Daarnaast vragen wij uw medewerking om enkele gegevens
te controleren en terug te sturen.

PETROCHEMICAL PIPELINE SERVICES B.V.
Petrochemical Pipeline Services B.V. (PPS-Pipelines) beheert diverse ondergrondse pijpleidingen
die zorgen voor het transport van gevaarlijke stoffen tussen de grote havens en de chemische

industrie in binnen- en buitenland. Een veilige en ongestoorde ligging van deze pijpleidingen is
onze grootste zorg.

DE GRONDEIGENAAR
Volgens onze gegevens bent u eigenaar van één of meerdere percelen waarin één of meerdere
van de door ons beheerde pijpleidingen gelegen is. Op de achterzijde van deze brief treft u

aanvullende informatie aan welke van belang is voor u als grondeigenaar. In de bijlage treft u
een overzicht aan van uw perceel/percelen en een antwoordformulier.

Deze eigenaarsinformatie verkrijgen wij deels van het Kadaster en deels vanuit de eigenaren zelf.

De informatie kan wijzigen in verband met bijvoorbeeld de verkoop van een perceel, een overlijden,
of een wijziging in de gebruiker/pachter. Correcte informatie is belangrijk om de juiste personen te
kunnen informeren bij werkzaamheden of calamiteiten en voor het bezorgen van de nieuwsbrief.

TERUGSTUREN FORMULIER
Wij willen u graag vragen om de bijgevoegde informatie te controleren en eventuele correcties
en aanvullingen door te geven via het bijgevoegde antwoordformulier en de retourenvelop

(een postzegel is niet nodig). Op deze manier werken we samen aan een veilige omgeving.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Heeft u opmerkingen over deze brief? Of heeft u vragen over graven en werken in de nabijheid van

onze pijpleidingen? De medewerkers van ons Pijpleiding Informatie Centrum helpen u graag verder.
Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31- 46 426 81 50. U kunt

uw vraag ook stellen per e-mail TPI@PPS-Pipelines.com. Wilt u meer weten over PPS-Pipelines
en/of het voorkomen van graafschade, kijk dan op www.pps-pipelines.com.

PPS-Pipelines neemt de beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens als eigenaar, en de gegevens van
gebruikers en pachters, zeer serieus. Meer informatie over de verwerking en uw rechten vindt u op onze website:
http://www.pps-pipelines.com/over-pps-pipelines/privacy-verklaring
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WAT MOET U DOEN IN EEN NOODSITUATIE?
Heeft u een lekkage aan een pijpleiding geconstateerd,
neem dan direct de volgende maatregelen:
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Ook beschadigingen zonder lekkage kunnen door de hoge
druk in de leiding op korte of lange termijn een gevaar voor
de omgeving opleveren. Neem daarom altijd de nodige
veiligheidsmaatregelen (stap 1 t/m 3) en zet het gebied af.
Petrochemical Pipeline Services zal de beschadiging
vervolgens beoordelen en bepalen welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen.
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Stop direct met de (graaf)werkzaamheden;
Ontruim de gevarenzone;
Waarschuw Petrochemical Pipeline Services
via het gratis noodnummer 0800 - 18804;
Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112;
Geef de locatie en de grootte van het lek zo
precies mogelijk door;
Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid
het verkeer om;
Houd omstanders op afstand;
Verwijder alle ontstekings- en warmtebronnen uit de gevarenzone.

