
Meest gestelde vragen over de actie snoei voor leven: 
 
1.     Hoe moet ik mijn haag snoeien? 
Bij het snoeien moet u rekening houden met enkele zaken om het snoeisel in optimale conditie te 
houden. Alleen de Taxus baccata komt in aanmerking voor deze inzamelingsactie. Deze Taxus is 
herkenbaar aan de donkergroene, niet prikkende naaldjes. Alleen de éénjarige twijgjes van de 
taxus zijn geschikt voor gebruik in medicatie. Oudere, dikkere takken mogen niet bij het snoeisel 
zitten. Het snoeisel moet droog zijn. Snoei daarom niet een natte taxushaag. Zorg dat ook na het 
snoeien, het snoeisel droog in zakken gaat. Er mogen geen zand, steentjes, andere planten of 
andere vervuiling in het snoeisel terecht komen. Het is handig om een laken of een zeil over de 
grond mee te trekken tijdens het snoeien. Dit scheelt tevens harken en u houdt uw tuin schoon.  
 
2.     Halen jullie het taxussnoeisel ook op? 
Nee, u dient uw taxussnoeisel zelf af te leveren een inzamelpunt. Inleverdata, adressen en 
openingstijden kunt u vinden op de site www.snoeivoorleven.nl 
 
3.     Kunnen jullie ook mijn taxushaag komen snoeien? 
Voor het laten snoeien van uw hagen hebben wij op deze dagen helaas geen mogelijkheden. 
  
4.     Hoe verpak ik het taxussnoeisel? 
Zorg ervoor dat er geen zand, steentjes of andere planten in het snoeisel kunnen komen. Dit 
voorkomt u door het snoeisel op te vangen op een laken of zeil. U kunt dan het taxussnoeisel in 
vuilniszakken doen en deze open laten. Graag uit de zon en zo koel mogelijk bewaren. Laat in 
géén geval het snoeisel nat worden. Dan gaat het broeien en kunnen wij het niet meer innemen! 
 
5.     Wat levert de actie op? 
Het ingeleverde snoeisel wordt door ons gekeurd op geschiktheid. De totale opbrengst van de 
gehele dag bepaalt uiteindelijk de vergoeding die wordt uitgekeerd aan ons voor het snoeisel. Al 
naar gelang het eindtotaal zorgen wij ervoor dat de volledige opbrengst van uw snoeisel door ons 
aan het goede doel wordt afgedragen. Dit doen wij middels een donatie aan Kika en daarmee 
steunen wij samen met u de strijd tegen kinderkanker! 
  
6.     Wat te doen bij regenachtig weer?  
Bij regen zijn wij genoodzaakt de geplande datum te verzetten. Indien de weersvooruitzichten 
ongunstig zijn, zullen wij de avond voorafgaand aan de geplande datum actuele informatie op de 
site plaatsen over het wel of niet doorgaan van de inzameling. Kijkt u dus altijd eerst even op de 
site voor de laatste berichten voordat u begint met snoeien. 
 
7.    Waarom moet ik mij vooraf opgeven? 
Omdat het snoeisel binnen 24 uur verwerkt moet worden, moeten wij ervoor zorgen dat het tijdig 
op transport gaat. Om een inschatting te kunnen maken hoeveel transport er nodig is, willen wij 
graag weten op welke dag en op welk inzamelpunt u uw snoeisel komt brengen. Zo kunnen wij 
tijdig een inschatting maken van de benodigde transportcapaciteit. 
 
8. Waarom hebben jullie mijn persoonlijke gegevens nodig? 
Het is voor ons van belang dat wij in ieder geval een actueel emailadres van u in onze bestanden 
hebben staan. Op deze manier kunnen wij u via de mail op de hoogte houden van eventuele 
bijzonderheden. Uw gegevens zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en in geen geval 
aan derden worden doorgegeven.  
Indien er geen gegevens van de deelnemers bij ons bekend zijn, kunnen wij u niet bereiken voor 
het doorgeven van informatie. Wij adviseren u in dat geval geregeld op de site 
www.snoeivoorleven.nl te kijken voor eventuele nieuwe informatie. 


