
Gemeente Den Haag 
Dienst onderwijs, Cultuur en Welzijn 

\anvraagformulier inkoop I Bestelaanvraag datum: 11-10-13 

51142 
, Heijman!> Wegen B.V. 
Dhr.
Postbus 15 

Omschrijving 

ta.v.: 
elefoonnummer: 

Kamer: 

Opdracht ombouw voetbal natuurgrasveld naar een voetbal kunstgrasmat 

in het Kyocera I ADO Stadion te Den Haag. Conform inshrijvingstaat 

GCW011401/ d.d.08-10-2013 en intentieverklaring d.d. 11-11-2013 

" Aanleg kunstgras voetbalveld Kyocera stadion 2013", 

Stelpost tent bij neerslag. 

Totaal 

Boekingsaanwijzing I Budget 

6994ZG De 

Bedrag excl. BTW 

369.800,00 

-

140.000,00 

-
509.800,00 

Kosten- Speci-
Omschrijving grootboek Nr KP/KD Omschrijving KP/KD soort fîcatie 

43936 ·.~ 43936 Onderhoud sportvelden 

. 5ll'l~ ~ 

Akkoord leiding! evende 
Datum: 11-10-13 
Naam: Dhr. F v.d. Peet 

Handtekening: 

.~2.dQ 

IM.is;c 
.· 

MOP BUSP Sportopppervlakken 

n.c: 

Nieuwe leverancier 
KVKJBSN nr: 
Naam 
Contactpers: 
Adres 
PC/Woon pl. ... ! '""t~-' >·•.• l~«?IJ~an~ VV~g~n, ê.~VJ" ·.. . . - ~- __ ·~;r~,l:~nr. ·51142 

l:ev~t~mcier krijgtorders vla -~~n geringe omzèt < ~ ó . · 
È{K~n ~en ÁÖ, <v(Ó{d~n aangemaakt · - · · · 

BTW% 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

Locatie nr 

• .B:1:ftei2:. 

''1> llr1rl1) 

11 

r-·-~-·-·-·-·~·~·-·---·-·~·-·-·---~~--·-·---~-·-·-M-·-· 
~Eigen inkoopbevoegdheid (B01 EOS Inkoop lnkoperllnkoopllnkooporder) 

Bedrag incl BTW 

447.458,00 

-
-

-

169.400,00 

-
616.658,00 

Bedrag excl 
BTW 
509.800,00 

509.800,00 

U kunt zonder lussenkomst van de afdeling Inkoop bestellen. B&O maakt in EOS Nr lnkooporder: 

c::> een inkooporder (B01A03) aan; u ontvangt dit formulier retour voorzien van het c::> 
nummervan de lnkooporder. 

I I 

tlnk~'öP · W'a ·;;d~iin{; ÏnÏc"ö'oP{J~ko~p äa~vr"äg"e'Yiëesi'eiä;n-;Jiägiii,it';tää;,;;;ag- · - ·-·-· - · - ·-·-·-· -, 
I l 

I I 
1 8 . Nrbestelaanvraag: 

1 

1 U kunt met zelf inkopen. B&O maakt In EOS een bestelaanvraag aan (801103) 1 
t::} en stuurt dit formulier digitaal door naar de afdeling Inkoop. U ontvangt dil c;> 

formulier retour voorzien van het nummer van de bestelaanvraag. U ontvangt van 
de afdeling Inkoop een duplicaat inkooporder. 

I 

L~----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·~-~--------~---·---·-·~·-·-·-·-·-J 
G·IS?ORT-BUSP\BEORIJFS!IUREAIJ\B&O\Aanvraauromlul!er lnkoop\OC\2013\HeljmansOmbouv..Voe\baiKun>lgrasKyoceraStadlooJaar20!3.xls versie 26-04·2ll10 



Basisovereenkomst 
met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 

BASISOVEREENKOMST 

Ondergetekenden: 

Organisatie: Gemeente Den Haag 
Bezoekadres: Laudonstraat 95 
Postadres: Pastbus 12652 

Postcode/vestigingsplaats: 2500 DP DEN HMG 

hierna te noemen: de Opdrachtgever, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. F. van der Peet 

en 

Organisatie: Heijmans Wegen BV, Sport & Groen 
Bezoekadres: Landjuwee/35 
Postadres: Postbus 359 
3900 AJ Veenendaal 
hierna te noemen: de Opdrachtnemer, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J.G. Opdam, 

overwegende dat 

(a) Opdrachtgever voornemens Is een kunstgras voetbalveld in het Kyocera stadion te doen realiseren; 
(b) de Opdrachtgever deswege het Programma van Eisen met de kenmerken T1473HC4 d.d 10 oktober 2013 heeft 

opgesteld/heeft doen opstellen; 
(c) de Opdrachtgever vla een enkelvoudige uitnodiging de Opdrachtnemer heeft vcrzocht tot het doen van een 

Aanbieding voor de realisatie van een kunstgras voetbalveld In het Kyocera stadion. 
{d) de Opdrachtnemer een Aanbieding GCW011401, Den Haag, Kyocera stadion, Ombouw natuurgras naar kunstgras 

voetbal, 8 oktober 2013 aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van een kunstgras voetbalveld In het 
Kyocera stadion; 

(el de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan 
de Opdrachtnemer; 

(f) de Opdrachtgever eigenaar is van het Kyocera stadion 
{g) de Opdrachtnemer eind juU I begin augustus 2.013 uit hoofde van de Basisovereenkomst van 12 juli 2013 "Ombouw 

natuurgrasveld AOO Oen Haag" een nieuwe natuurgrasmat met een onderbouw voor een kunstgrasmat heeft 
aangelegd In het Kyocera stadion; 

(h) de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer heeft gevraagd een aanbicding te doen voor het realiseren van één 
kunstgras voetbalveld in het Kyocera stadion; 

(I) de Opdrachtnemer een aanbieding d.d. 8 oktober 2013 {zie ook art. 2.1] aan de gemeente Den Haag heeft gedaan 
voor de realisatle van één kunstgras voetbalveld In het Kyocera stadion; 

{j) deze overeenkomst doet op geen enkele wijze afbreuk aan de rechten en aanspraken die de Gemeente Den Haag en 
Heljmans Wegen uit hoofde van de Basisovereenkomst d.d. 12 juli 2013 "Ombouw natuurgrasveld ADO Den Haag" 
toekomen. 
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verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk In de zin van 
Boek 7 Titel12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek. 

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 
bekend te zijn. 

Art. 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering 

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis 
van het Programma van Eisen en de Aanbieding door middel van Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van een 
kunstgros voetbalveld in het Kyocera stadion, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is 
bepaald. 

2. Partijen komen overeen dat: 
a) de Opdrachtgever hierbij aan de Opdrachtnemer opdraagt, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op 

basis van het Programma van Eisen en de Aanbieding door mlddel van Onderhoudswerkzaamheden In stand 
houden van het Werk, hierna te noemen: het Onderhoud, gedurende een periode van 8 maanden te rekenen 
vanaf de feitelijke datum van oplevering, hierna te noemen: de Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze 
Overeenkomst Is bepaald, 

3. Met betrekking tot de in§ 4lid 3 UA V-Ge 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het 
Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken 
voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat de~:e eisen uitputtend in het Programma van 
Eisen zijn vastgelegd. 

4. 

S. 

Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 Ui\V-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de reaUsatie van het 
Werk en, indien overeengekomen in lid 2, voor de realisatie van het Onderhoud, aan de Opdrachtnemer een 
totaalbedrag van 369.800 EURO exclusief BTW, zegge: driehonderdnegenenzestigduizend achthonderd EURO. De 
stelpost 140,000 EURO exclusief BTW, zegge honderdveertigduizend EURO ten behoeve van het plaatsen en 
verplaatsen van een tent biJ forse regenval daarin niet inbegrepen. 

Het Werk dient; 
a) met inachtneming van de in annex I! opgenomen planning door de Opdrachtnl'mer te worden gerealiseerd, 

en wel zodanig dat het conform het bepaalde In§ 26 UAV-GC 2.005 gereed is voor In gebruikname door de 
Opdrachtgever op uiterlijk zondag 20 oktober 2013. 

b) dient met inachtneming van de in annex 11 opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden 
gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde In § 24 UAV-GC lOOS gereed Is voor aanvaarding 
door de Opdrachtgever op uiterlijk dinsdag 22 oktober 2013. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als 
de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. 

• Het Werk kan pas worden apgeleverd nadat het veld is goedgekeurd door een door de Noc•NSF geaccrediteerde keurlngslnstantie 

en is vrijgegeven door de KNVB voor competitiegebrulk. 
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Art. 3 Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven ln onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor 

partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 
{a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst; 

2. 

(b) het Programma van Eisen; 
{c) de door partiJen geparafeerde, bij het Programma van Eisen gevoegde annexen met betrekking tot: 

(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmlngen die door de Opdrachtgever 

moeten worden verkregen; 

{11) de planning; 
{lil} het acceptatieplan; 
{IV) het toetslngsplan Ontwerpwerkzaamheden; 

(V) de vrijkomende materialen; 
lVI) het overzichtvan werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de 

lijdstippen waarop zij worden uitgevoerd; 
(VIl) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; 

(VIJl) de stelposten; 
(IX) de bankgarantie; 
(X) de verzekeringen; 
{XI) de gesch!llenregeling Raad van Deskundigen 

(XII) de wijzigingen op de UAV-GC 2005; 
(XIll) de betalingsregeling; 
(XJV) de malusregeling. 

(dJ de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geinteereerde contrattvormen (UAV-GC 7.005); 

(c) de Aanbieding; 
(f) de Doeurnenten als bedoeld in§ 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn 

gebracht van de Opdrachtgever. 

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de overeenkomst 

voortvloeit, de volgende rangorde: 
(a) de Baslsovereenkomst; 

(b) het Programma van Eisen; 
(c) de biJ het Programma van Eisen gevoegde annexen; 

(d) de UAV-GC 2005; 
(el de Aanbieding; 
(!) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zl)n 

gebracht van de Opdrachtgever. 
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in het Programma van Eisen geëiste kwaliteit of 
de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door het Programma van Eisen wordt 
geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst 

3. Oe Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen 
twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één 

C)owment. 

4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in het Programma van Eisen, 
alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte Informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge 

tegenstrijdigheden tussen de bij het Programma van Eisen gevoegde annexen. 

5. Het In lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in 

geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 

Art. 4 Betel<enls van het begrip 'dag' 

1. Partîjen vcrstaan onder 'dag' In de zin van deze Overeenkomst: 

a) kalenderdag. 



Art. 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

1. Bij het Programma van Eisen is door mlddel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmlngen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het 
Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, Indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig 
Onderhoud. 

2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de 
uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen. 

Art. 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld 

Voorzover Informatie niet reeds In het Programma van Eisen is opgenomen, en gelet op het bepaalde In § 3 lid 1 sub a 
UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende Informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te 
stellen: 

Geen. 

Art. 8 Vrijkomende materialen 

1. Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zulten vrijkomen In het kader 
van de Uitvoeringswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij het Programma van Eisen gevoegde annex wat er met die 
materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden 
vrijkomen waaromtrent niets is bepaald In de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn 
alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/ of 
termljnverlenglng, met Inachtneming van het bepaalde In§ 441id 1sub a UAV-GC 2005. 

Art. 9 Verband met andere werken 

1. De aard van de in§ 8 lid 1 UAV·GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede hetvoorziene tijdstip waarop zij worden 
verricht, staan omschreven in een bij het Programma van Eisen gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden 
gecoördineerd: 

niet van toepassing; vooralsnog zijn geen werk<aamheden door nevenopdrachtnemers voorzien. 

Art. 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten 

1. Verrekening van de In§ 1llid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
vrachten 

vindt niet plaats. 

Art. 11 Acceptatieplan 

1. Bij het Programma van Eisen is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. ln dit acceptatleplan zijn 
vastgelegd: 
(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden 

en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen In het 
kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden, 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de In sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen, 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatle wordt 
ingediend, 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te 
komenen 

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde 
Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden 
als geaccepteerd worden beschouwd. 



Art. 12 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen 

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan 
het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen 
dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: 
Alle onderdelen van het werk Inclusief f-layer. 

2. Indien na afloop van de Onderhoudsperiode een tekortkoming in een of meer van de vargen de onderdelen van het 
gerealiseerde Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde In § 32 lid 1 sub 
(a) UAV-GC 2005 te bewijten dat die tekortkomingen niet te wijten zijn aan tijn schuld, en dat zij evenmin krachtens 
wet, rechtshandeling of de In het verkeer geldende opvattfngen voor zijn rekening komen: 

Art. 13 Betalingsregeling 

1. Het in§ 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres (m.u.v. lid 2) luidt: 
Gemeente Den Haag 

t.a.v. dhr .•••••• 
Postbus 12652 
2500 OP DEN HAAG (NL) 

Op de factuur dient du'delijk te worden aangeven: 
il) Projectnaam: "Aanleg kunstgras voetbalveld Kyocera 2013"; 
b) Contractnumr'1er T1473HC4; 
c) Termijnnummer: #11#11 
dl Kenmerk: ll##llli 

2. De betalingsregeling staat omschreven in annex XIII. 

Art. 15 Stelposten 

1. Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV·GC 2005 komen partijen overeen dat 
a) de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij het Progro mma van Eisen gevoegde 

annex. 

Art. 16 Boetebeding 

1. De in§ 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen staan omschreven in Annex XIV. 

1\rt. 17 Zekerheidsstelling 

1. Partijen komen overeen dat: 
de Opdrachtnemer verplicht is de in§ 38lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn 
verplichtingen met betrekking tot de realisatle van het Werk als bedoeld in artikel 2 lld 1, conform de bankgarantie die 
is opgenomen In de bij het Programma van Eisen gevoegde annex. De Wo arde van de te stellen zekerheld is gelijk aan 
5% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs. 



Art. 18 Raad van Deskundigen 

1. Partijen leggen hun geschilten zoals omschreven In§ 47lid 2 UAV-GC 2005 
a) ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen met Inachtneming van de geschillenregeling die Is vastgelegd 

in een bij het Programm~ van Eisen gevoegde annex XI 

Art. 19 Verzekeringen 

L In aanvulling op§ 39 van de UAV-GC 2005 dient Opdrachtnemer zich afdoende te verzekeren tegen risico's die 

voortvloeien uit de overeenkomst en de werkzaamheden, een en ander conform annex X, 

2. Indien en voor zover schade wordt gedekt door een verzekering kan de Opdrachtnemer geen aanspraak maken op 

enige vergoeding van de zijde van Opdrachtgever. 

Aldus opgemaakt te Den Haag, 

Datum: donderdag 11 oktober 2013 

Ondertekening: 

Namen> Opdrachtgever: Namens Opdrachtnemer: 

Gemeente Oen Haag Heijmans Wegen BV, Sport & Groen 

Dh~ 
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GCW011401 Den Haag 
Kyocera stadion 
Ombouw natuurgras naar kunstgras voetbal 

BESTEK OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID 
POST 
NUMMER 

1 
10 
100010 

100020 
100030 

100050 
100060 
100070 
100080 
100090 

11 
110010 
110020 
110060 

110070 

2 
21 
210020 

3 
30 
300010 

300020 

4 
40 
400020 

43 
430010 

5 
500010 

7 
70 
700010 

71 
710010 

72 
720030 

8 
800010 

HElD RESULTAATS 

Opruimwerk 
Opruimwerk natuurgras valdopbouw 
Ontgraven en afvoeren toplaag natuurgras voetbalveld: 
8.855m2, lncf. topdrainage 
Ontgraven en afvoeren onderste 4 cm toplaag 
Stort en acceptatie vrijkomende grond, apart verrekend 
via raamovereenkomst AH VriJ en Gemeente 
Opnemen en afvoeren veldvert~arm!ng 
Opnemen en afvoeren bouwstaafmatten 
Opnemen en afvoeren systeemfilter TG 
Opnemen en afvoeren drainageplaten SD30 
Opnemen en afvoeren systeemfilter PV 

Opruimwerk rondom veld 
Opnemen en in depot plaatsen leunhekwerk 
Opnemen en In depot plaatsen reclamebebording 
Opnemen en in depot plaatsen betonband 100x20x40cm 
(blijft eigendom van gemeente) 
Opnemen en afvoeren betontegels onder betonband 

Fundering en sporttochnlsche lag on 
Sportteclmischo lagen 
Reinigen e-layer 

Toplaag 
Kunstgras 
Leveren en aanbrengen kunstgras Greenfie!ds Evo!ution 
XQ 60mm, met groen gecoale SBR rubber 
Leveren en aanbrengen houten regal150x50mm t.b.v. 
kantopsluiting kunstgras 

Kabel en leldingwerk 
Riolering 

m3 

m3 
m3 

EUR 
st 
m2 
m2 
m2 

EUR 
EUR 
m1 

st 

m2 

m2 

m1 

Leveren en aanbrengen onlluch!ingspul drainage st 

Beregening 
Op hoogte brengen en afstellen sproeiers EUR 

Verhardingen 
Diverse herstelwerkzaamheden verhardingen rondom EUR 
veld 

lnrlchtlngselementen 
Hekwerken 
Herplaatsen leunhekwerk, incl. aanpassen toegangen m1 

Reclameborden 
Herplaatsen reclamebebording EUR 

Overige lnrl<:htlngselementen 
Aanpassen diverse grondpotten EUR 

Nazorg 
Onderhoud kunstgras conform onderhoudscontract mnd 
Greenfield a 

Subtotaal 

VERPliCHTING 

390,00 
2.390,00 

PRIJSPER 
EENHEID IN 

Bladnr: 1 

08-10·2013 
15:43:31 

TOTAAL BEDRAG 
IN EURO 


