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Geachte heer-

HierbiJ onze offerte voor twee partijkeuringen volgens het BeslUlt Bodemkwaliteit (AP04) ter plaatse van 

een tweetal sportvelden in Den Haag. Eén en ander naar aanleiding van uw aanvraag van vandaag, 10 

Januari 2014. 

U bent voornemens om het gras van veld nummer 8 van het sportpark Ockenburgh aan de WiJndaeler

weg en veld nummer 1 van het Sportpark TAC '90 aan de Roemer V1sscherstraat te vervangen door 

kunstgras. Voor de aanleg worden de bestaande velden waarschijnlijk tot 0.5 m-mv ontgraven. Deze 

grond moet worden afgevoerd. De grond gaat daarom in situ worden gekeurd op bas1s van AP04 

(Regeling Bodem kwaliteit). Op basis van uw gegevens komen wij op de volgende volumes. 

locatie oppervlak diepte volume 

veld 8 Wijndaeler-weg 105 x75 rn, 7.875 rn2 0.5 rn-rnv 3.940 rn3 

veld 1 Roemer Visscherstraat 105 x 75 rn, 7.875 m1 0.5 rn-nw 3.940 rn 3 

totaal 7.880 rn' --

A. AP04-partijkeuring 

De te ontgraven grond wordt in situ-gekeurd, conform het protocol 1001. Wat eventuele verontreiniging 

betreft wordt de grond van alle velden als onverdacht beschouwd. De partijkeuringen samengevat : 

Bijzonderheden twee in situ-sportvelden, 2 x 50 grepen per partij, 

diepte maximaal 0.5 m-mv, 

Het volume per partij is circa 4.000 m3
. * 

• De schatting van de partijgrootte wordt in het veld geverifieerd. Als blijkt dat deze groter is dan het toegestane 
maximum (10.000 ton ton), wordt na overleg overgegaan tot splitsing in deelpartijen. 

Aantal partijen twee stuks 

A 1. Veldwerk 

Het nemen van 2 keer 50 grepen en samenstellen van 2 monsters van rninimaal9 kg per partij. Eén en 

ander conform de BRL 1001. Het veldwerk wordt uitgevoerd door de heer J. Hol die erkend is door het 

ministerie van Transport & Leefomgeving en genoemd staat op de lijst van gekwalificeerde veldwerkers. 

Deze lijst is te vinden op www.bodemplus.ni. 
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A2. Analyses 

De analyses worden uitgevoerd door het RvA-erkende milieulab.geaccrediteerd voor AP04- en door 

Transport & Leefomgeving erkend volgens Kwalibo-richtlijnen Eurofins Analytica BV. 

locatie. Den Haag grepen per partij monsters per partij 

2 sportvelden. 2 partijen 2 x 50 grepen minimaal 2 x 9 kg 2 x AP04 pakket 

AP04 pakket 

A3. Rapportage en advies 

De resultaten van de twee keunngen worden beoordeeld en in een rapport per locatie weergegeven. in 
tweevoud plus digitaaL 

Verantwoording 

De keuring wordt u1tgevoerd onder certtficaat volgens BRL SIKB 1000. met protocol 1001. Unge Milieu 
BV is een onafhankeliJk bureau en is gecertificeerd volgens BRL SI KB 1000 'Veldwerk voor partij
keunngen' met VKB Protocol 1001. Het procescertificaat van Linge Milieu BV en het hierbij behorende 

keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de act1v1teiten betreffende de monsterneming en de 
overdracht van de monsters, inclusief de daarbiJ behorende veldwerkregistratie. aan een erkend 

laboratorium of aan de opdrachtgever. die -ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nutt1ge 
toepassmg- dan zelf erkend is volgens deze beoordehngsrichtlijn. 
Voorwaarde voor onze onafhankelijkheid IS dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de 
monster-nemer en de opdrachtgever. Linge Milieu BV verklaart geen eigenaar van de sportvelden in 
Den Haag te ziJn of anderszins betrokken te ziJn via de eigen organisatie. Linge Milieu BV is niet 
verantwoordelijk cq. aansprakelijk voor de toepassing of bestemming van de grond. 

planning 

Begin maart zal de realisatie van de kunstgrasvelden aanbesteed worden. waarna begin april de 
uitvoering d1ent te starten. Het veldwerk voor de partijkeuring kan binnen enkele dagen na opdracht 
worden uitgevoerd. Voor analyse en het opstellen van de rapportage hebben wij vervolgens ongeveer 

vijf werkdagen nodig (bij normale procedure). 

8. Kosten 

De totale kosten voor de twee partijkeuringen zijn €- excl BTW. Een specificatie: 

onderdeel 

veich•.rerk 
brandstof t:n hn1 

analyses 

hvee rapporten 

totaal exc BTW 

Den Haag, twee locaties kosten 

tot;:1ai uur. ind rnaten:aa! t'n r~~~JstJjd 

2 x 90 ,Getdernlalsen- Den Ha3gJ él ( 0 41.-

APü4-pakket t.Jtaal 4 an;:,lyses (cluplo per 

tt:~er~ingerL toets1ng boorstaten, etc €-
Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Linge Milieu BV van toepassing. Deze 

zijn te vinden op onze site W1N'N.Imqemilieu.nl en bijgevoegd. 
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Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met 
ondergetekende, tel- of __ Wij hopen u hiermee voldoende te hebben 
gelnformeerd en zien uw reactie tegemoet 

Met vriendelijke groet. 
Linge Milieu BV 

i~ 
A~j~n Vlasblom 

voor akkoord 
Gemeente Den Haag 

dhr-
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ALGEMENE VOORWAARDEN UNGE MIUEU BV 

Artikel1 -Toepasselijkheid 
1.1. Linge Miilet.J BV. (h1ema ltnge Mtheu) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht dte 71Ch bezighoudt met het uJt>Joeren van bOOemonderzoek en het 

geven van advies over het gebruik van de bodem en 00dert1S.anenng en het geven van adVles op andere milieu gerelat€.--erde gebieden, zoals water~. asbest· en 
mlhetJvergunrtingen 

1 2. Deze a~emene voOfWaarden zi1n van toepassing op alle üpdrachten en aam,,JIIen,;e vervdgopd<achten die aan Ltnge Mttieu worden gegeven, alsook op de 
rechtsbetrekkingen die daarwt voortvlooièf'l: af daam1ee verband houden 

1. 3. Deze algemene voOf\vaarden Ztjn ook bedongen ten behoe~ van dte rec..ht:spe"Sonen en del den die direct ot mdîfect op enigeriel wljzé betrokken ZIJn bij de 
di~ns:verten1ng door L1nge Milieu. 

1 ,4, De toepasseJ~kheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt h!erb1; urtdn1kkehjk van de ha11d gewezen. 

Artikel 2- Aanbiedingen en opdrachten 
2 1. Alle mondehnge aanb•ed>ngen door Lir1ge MA'"'" z>jn geheel \llijbkjvend. Een schriftelijke aanbiedmg bliJft een maand van kracht tenzij ande<s aangegeven op de 

aanbieding. 
2.2, Een opdracht komt pas lot stand na een Sdlnftehjke opdrachtbevestiging van Linge Milieu of e+Jn schnftelljke opdrachl ,.,ao de opdraclîtqt:vè:l' tenzJj L1nge Mil~eu met 

de uitvoering van de opdracht is begonnen. 

Artikel 3 - Prijzen 
3.1 Elke opdracht wordt aangegaan volgens de pn)s zo als schnftel>]l< door I n1ge Milieu opgegeven. 
3,1. De prij; en lulden in eurosen ZWl exclustef B'Mt en ar1dere heffingen en toestagen 
:1.:1. Indien de opdrad1t wordt ge•,njZJgd, btjvoort:>eeld op verzoek van de opdrachtgever of de directie of b•tvoort:>celd op last villl derden olmgevdge nieuwe danwel 

ge'Nilligd.e vOOfsdlrrften ,ian wel dè resultaten van het oode-rzç-;ek, is L1nge M~teu gerectH.tgd meervmrk in rekening te brengen. 
34. Kostenverhogende omst1ndigheden die niet te wijten zjn aan Lmge Mitieu, zoals verhoging van belastmgen of P"lsstiromge<l. '..orden ook atzonder1qk gefactureerd 

aan opdrachtgever. 

Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht 
4,1, De opdrach!gnver zorgt er vo<Y dat Unge M>lieu tijdig kan beschikken over de in!ormatte om de opdracht aan te vangen. Bij n1et nalwnmg van deze bepaling is 

Unge M1keu ge<oc!ltigd haar kosten rn rekemng te brengen, De opdrachtgever is zelf verantwoctdelijk en staat in. voor de JUistheid en de volledigtleid van de 
door haar vüor de uitvoenng noodzakelijke Informatie. Lirige Miheu aanvaardt geen enkeie aansprake-kjkheid voor fouten in de door opdroc..htge-ver overgelegde 
mformatH;/tek entng en 

4.2 ltnge Mroeu •s gerochbgd (eer1 gedeelte van) de opdracht aan derden op te dragen onder door haar aan deze derde te stellen voorwaaden. 
4,3, lndren op verzoek van de opdrachtgever een bepaalde derde ingeschakeld dient t" worden voor het (gedeel!e!ijl<) uitvooren van de opdracht. is Linge Milieu op 

geen enkèl:è w4ze aansprake~jk voor de uitvoering van die werkzaamheden dncr die derde 

Artikel 5 - Overmacht 
5.1. tn geval von o-...errnacht heen lmge Miheu het recht de uitvoering van haar verpllc.ht1ngen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst 

gereel of gedeene!ttk te nn!bmdcn, te harer keuze. zonder dat opdrachtgever wt dten hoofde enig rect11 op veryoedin-g van kosten. sCI1ade en interessen kan 
doengelden 

52 Als overmocht voOf L1nge M1hèu zal onder meer gelden 
Oorlog, oorlogsgevaar, opmet, brand, bednjtsstoom•ssen, weó<stakir>g. overstromrng. vorst slagnatie en respecllevelrjk ooper1mg of stopzellmg van de leveringen 

door openbare nutstledlijven, belemmerende maatregel€!1 van emge overheid. welke OoK, vert:>od van leve!ing door emge partJCuliere of overheidsinstantie. hel 
me1 of niet !ijdtg aan hun verplichtmgen veldoen dOO< derden, abnormale weó<omstandighedetl. vefkoorsstocingen. belemmerde of gBSioten scheepvaart. 
gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle bu.ten de schuld of controle van Lill!Jè Mûieo ontstane omstandigheden W'datdoor nakoming van haar 
•Jerolichtingen al dan met hJdelitk wordt verhinderd of bezwaarlijk of kos!baardè!' mocht worden gemaaki. 

Artikel 6 - Oplevering van opdracht 
6.1 De opdracht wordt als wl!ooid bescl1ouWd nadat Lrnge Milieu daarvan schn~elïk kenniS heeft gegewn aan de opdractttgever. 
6.2 lmlien Ltnge Mtlieu een opdrocht heeft voftoold, heeft de opdrachtgever gedurende acht dagen na vdtooung de gelegenheid om schriftelijk en gemotiveerd rneldtng 

te maken van een vermeend gebrek •n de urtvoe<ing van de opdracht Indien het gebrek brJ voltooiing n'el te onderkennen was, dan dtent het gebrek binnen acht 
dager\ nadill de opdrachtgever het gebrek kende of had kunnen kennen schnfteli]l< en gemotiveerd te worden gemeld. 

6.3. lndterl t1et gebrek niet tijdig wordt gemeld als bedoeld in lid 2 verwllen aHe rechten van opdrachtgever in verband me1 deze reclame, 

Artikel 7 • Betaling 
7. L Betaling van het factuurt:>edrag döot opdrachtgever dient te gesch•eden binnen 14 dagen na de factuurdalum 
7 .2, Indien €en factuur niet binnen de betalingstef1111jn wordt voldaan. is de opdrachtgever van rechtswege m verzum en heeft Unge M•lietJ zcmler nadere sommatie of 

m gebreke stelrng, hel roc!ll vanaf de vervaldag van de facturen de wettelijke handelsrente tn rekemng te brengen b!J opdrachtgever tot op de daturn van 
alg~J>ele voldoening, 

7.3 Alle kosten. ontstaan ten gevolge van gerec11telitke ofburtengerochlelijke meessering van de vor·dermg, zrjn voor rekemng van opdrachtgeveL De buitengerechtel•jke 
kosten bedragen ten mrnste 15% van het declaratiebedrag met een mrmmurn van € 50.·. 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 
8.1 Vorx schade van opdrachtgever. op emgerlei wiJZe vert:>and houdend met dan wel veroorzaakt door niet, nie1 bjdige of niet behoorlt]l<e utlvoering van de opdrachl, is 

de aanspi".Jkeüjl<heid van linge M•*eu beperld tot het bedrag waarwor Unge Móia• zich met betrekking tot niet. niet tiJdige of niet behoortijke nakoming daarvan 
heeft ve!'lekerd. venneerderd met het bedrag van het eigen nsico dat krachtens een ver:zekeringsovereenkomst .n het betreffende geval voor rekening van 
L•nge M1~eu komt. Indien om welke reden dan ook geen urtkering krachtens genoemde ver1eke<lng plaatsvindt IS redere aansprakelijkheid Mperkt tot een 
bedrag van tweemaat de factuurwaade van de opdracht. 

linge Miheu is niet aansprakelijk \lOOt schade. welke is veroorzaekt doordat opdrochtgever hem onjuist of onvolledige •nfol111alieltekeninge!'. heeft verstrekt. 
8 2 Indien b•j de uitvoeling vao de opdracht een (rechtspersoon) of derde die geen deel uitmaal<! van Linge Miieu wordt mgescha!<eld. om weó<zaamhedoo in verband 

met de uitvoeling van de opdracht te wmchten. m linge Milieu niet aansprakelr)l< voor fouten die door deze (rechtspersoon of derde) mochten worden gemaekt. 
8.3 Oe aansprakelijkheid van Unge Milieu voor elke vom1 van bedrijfsschade is Uitgesloten. 
8.4 Onvetmtnderd het bepaalde rn artikel6:89 BW vervalt een aanspraak tot sehadevergoedmg indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraek is 

gebaseerd biJ opdrachtgever bekend waren of redelrjkerwijs bekend konden zijn geweest. die aanspraak bij <Je bevoegde rachter aanhangig is gemaakt 

Artikel 9 - Intellectuele eigendom 
9.1. Unge Milieu behoudt llCI1 alle rechten voor met betrei<kirog tot producten van de geest vmll<e z• gebruikt of heeft gebruikt in het kadf'< van àe urtvoerrng van de 

overeenkomst met opdrachtgever voorzover op die producten in jurt<lische zrn roc!lten kunnen bestaan of wor<Jen gelfflStigd, 
9.2. Het is opdrachtgever uitdrukkeliJk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogrammasysteem-ontwerpen. wer1<w~zen, adv;ezen, modelcontraden 

en andere geesl/producten al dan niet met inschakel•ng van derden te verveel,.,udigoo, te openbaren of te exploiteren. 
9.3, Het is de opdrJChtgever niet toegestaan die producten aan deroen ter hand te stelen anders dan ter inwinr>ing van een deskundig orxdee! omtrent de 

wefkz,aarnheden van linge Mibeu. 



Artikel 10 -Aanvullende bepalingen in geval van milieukundig bodemonderzoek 
10.1" In het kader van m~1eukund1g onderzoek worden door lmge Milieu uitstuitend die wefktaamheden uitgevoerd da: bJj de uttvOt.':!fing van bonngen en bemonstennge:n 

in het algemeen gebruikeijk z~n. In de opdracht IMlrdt aangegeven onder welke norm de weri<Laamheden worden uitgevoerd 
10 2. De opdrachtgever zal worafgaand aan de veldw<rtzaamNx!en aan Linge Milieu de volgende mfcrmat1e versd1affen 

Actuele tekeningen van de onderzookslocatie en tekenmgen waarop de liggll1g van kabels en leidingen en andere Lich in de grond bevindende voor-rpen duideijl< 
ZtJn aangegeven. 

HU. lnd1en onder helzojuist genoemde punt 1 0.2. bedoelde mformatie niet verschaft kan worden. staat Linge Milieu \10] de opdrad1t niet uit te voeren. Indien Linge 
Mdioo wel overgaat tot urtvocnng van het onderzoek zal door Unge Miieu hiervoor geen enkele veran~.voordelijkheid c,q. aansprakehjkheid vaor enige sc.hade 
worden aanvaard. 

10.4. Kosten die ontstaan door het niet l<jd'lJ beschikbaar zqn van de vme1ste tekening of ~et ontbreken van gegevens zijn voor rekemng van opdrachtgever. 
1 0.5. Door of vanwege de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nod1ge vergunningen enlol toestemmingen voor het gebruiken van v.egen naar en van het 

werkterrelfl vOQf het urtvoe!en van de werk7aamheden op het terrein, tenzij anders overeengekomen. Leges en heffingen m het kader van meldingen en 
vergunrmgen Z!JI1 voor rekemng van de opdrachtgever. 

1n6. Kosten dte ontstaan door niet tijdig beschikbaar ziJn van de vereiste vergunrangen enlof toestemrongen of kostnn als gevolg van de te volgen procedure voor 
betre:-'d1ng van torreirum zoals in verband met 'Wach'ttJJden en extra transport. zi;n voor rek.aning van opdrachtgever. 

10.7, \/V armeer bijZondere maatregeloo getroffen dtenen te worden om het onderzoeksterrein te onderzooken danwel te saneren enlof wanneer er sprake is van met 
natuurlijke obstakels. met welke rnaatwgelen enlof obStakels bij de overeenkomst geen rekening is gehouden, dan zqn de extfa kosten in verband met deze 
maatregelenenlof obstakels voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel11 -Opzegging 
11.1. Linge M1heu kan de opdracht tusserl!lJdS opzeggen op grond van geiMChtige redenen zonder ""'il" sdJade\lergoJC'dtng verplicht te lijn aan de opdrachtgever. 
11.2. De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde opzeggen met inachtnem.ng dat de opdrachtgever verplicht is de reeds gemaakte kosten door Lmge Miheu Ier 

uilvoering van de opdracht te vergooder1. 

Artikel12- Toepasselijk recht en geschillen 
12.1. Op alle overeenkomsten tus&en opdrachtgever en linge Mdteu IS hel Nedertands reent van toûpasstng, 
12.2. Alle geschilen worden beslech! door de rechter van de plaats waar Lingc Milieu kantoor houdt 
12.3. Deze algemene 110orwaarden zijn op 20 jum 2012 gedepooeerd bij de Kamer van Koophandel te Ttel onder nummer 30233558, Deze worwaarden staan ook 

vermeld op de website '\N\•/w.hnqemihèU.nl. 


