Gemeente Hengelo
t.a.v. mevrouw P. Hester
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk

: 12 juni 2015
: nvt
: 150061/MH

Betreft

: Begeleiden aanleg kunstgras voetbalveld voor hvv Tubantia te Hengelo

Geachte mevrouw Hester,
Hierbij doen wij op uw verzoek van 10 juni 2015 u een voorstel toekomen voor het begeleiden van de
aanleg van een kunstgras voetbalveld voor hvv Tubantia op sportpark de Bijenkorf te Hengelo. De
planvoorbereiding voor dit veld is door ons bureau uitgevoerd.
Aan ASC Sports & Water is gevraagd om een voorstel te maken voor het invullen van de begeleiding.
ASC Sports & Water kan de directievoering verzorgen en toezicht houden bij de realisatie van het
project. In voorliggende offerte is uitgegaan van een doorlooptijd van het project van twee maanden
en dat het dagelijks toezicht door de opdrachtgever wordt ingevuld.
Voorgesteld wordt om uit te gaan van de volgende contactmomenten:
 bouwvergadering (vier stuks);
 sporttechnisch toezicht en controle uitvoering (drie stuks);
 vooroplevering (eenmaal);
 oplevering (eenmaal);
 rondgang na onderhoudstermijn (eenmaal).
Als frequentie voor de bouwvergadering wordt eenmaal per twee weken aangehouden. De
directievoerder ziet toe op het handhaven van de planning, meer-/minderwerk, termijnfacturen en
verzorgt de notulen.
Naast het reguliere toezicht is eveneens rekening gehouden met sporttechnisch toezicht waarbij niet
alleen aandacht wordt besteed aan wat er wordt uitgevoerd maar waarbij ook wordt gecontroleerd of
het behaalde resultaat naar behoren is. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om technische zaken kort
te sluiten met de aannemer.
Om het project goed af te kunnen sluiten, is rekening gehouden met een oplevering en een controle
na het aflopen van de onderhoudstermijn.
Mogelijk dat sommige contactmomenten samenvallen of dat er meerdere momenten noodzakelijk zijn.
Het is dan ook niet mogelijk om vooraf alle momenten te overzien. Vandaar dat wordt voorgesteld om
het aantal contactmomenten en/of bestede tijd verrekenbaar te stellen. De inschatting van kosten
voor de begeleiding zijn opgenomen in het kostenoverzicht.

VERSTREKKING BENODIGDE GEGEVENS
Daar de voorbereiding door ons bureau is uitgevoerd zijn alle benodigde documenten reeds in ons
bezit.

KOSTEN
Voor de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden zijn de onderstaande kosten begroot:
Werkzaamheden
Begeleiding aanleg (verwachte tijdsbesteding 60 uur)





Kosten (€)
5.700,00

Bouwvergaderingen
Toezicht tijdens uitvoering
Voor-, oplevering en bezoek na verstrijken onderhoudstermijn

Totaalkosten begeleiding aanleg (excl. BTW)

5.700,00

Vooralsnog wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 60 uur tegen een tarief van €95,-/uur
exclusief BTW. Voorgesteld wordt om maandelijks achteraf de werkelijk bestede tijd te factureren.

BIJZONDERHEDEN








Onze werkzaamheden zullen starten na ontvangst van uw schriftelijke opdracht en de door de
opdrachtgever aan te leveren informatie;
De voorliggende offerte is geldig tot twee maanden na dagtekening
Alle in deze offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW (prijspeil 1 januari 2015);
Op onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn
beschikbaar gesteld in de bijlage;
Rapportage digitaal per mail;
Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum;
Voor de uitvoering van nader te bepalen onderdelen van de opdracht kan gebruik worden
gemaakt van diensten van derden. Dergelijke werkzaamheden vinden altijd plaats onder leiding
en verantwoording van Asc Sports & Water.

Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
ASC Sports & Water

Martin Heemskerk
Bijlagen:
 Algemene Voorwaarden
 Opdrachtbevestiging

2/2

OPDRACHTBEVESTIGING
Gemeente Hengelo
t.a.v. mevrouw P. Hester
Postbus 18
7550 AA Hengelo

OFFERTE

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk

: 12 juni 2015
: nvt
: 150061/MH

Betreft

: Begeleiden aanleg kunstgras voetbalveld voor hvv Tubantia te Hengelo

Met ondertekening verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn met de offerte waar het hierboven
genoemde kenmerk naar refereert. Tevens verklaart de opdrachtgever onze Algemene Voorwaarden
te hebben ontvangen en te accepteren.

Voor akkoord:

Naam:

Functie:

Handtekening:

