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bijlage(n) 1 behandeld door 
telefoonnummer 

onderwerp gunning offerte onderhoudscontract Oldenzaal, 19 juli 2007 

Geachte 

U heeft een offerte uitgebracht d.d. 22 juni 2007, kenmerk 13638-170207, voor het pro 
ject onderhoud rubberinfill kunstgras voetbalvelden bij vv Oldenzaal en Fe Serghuizen 
voor een totaalbedrag van € 1.860,00, excl. STW, per onderhoudsbeurt. 

Wij geven u opdracht de we'rkzaamheden, conform uw offerte, uit te voeren voor een 
maximumbedrag van € 1.860,00, excl. STW., per onderhoudsbeurt. Hierbij wordt 
opgemerkt dat overschrijding van het door u geoffreerde bed rag, behoudens uitdruk 
kelijke schriftelijke toestemming onzerzijds, niet kan worden gedeclareerd. De kosten 
kunnen slechts achteraf (na daadwerkelijke levering) door u worden gefactureerd in 
nader overeen te komen termijnen, dan wei ineens waarbij u wordt verzocht het 
kenmerk van deze brief te vermelden. Setaling geschiedt binnen 30 dagen na ont 
vangst van de factuur. 

Wij wijzen u erop dat op deze opdracht de Aigemene voorwaarden van de gemeente 
Oldenzaal van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn hier bijgevoegd. 

Wij verzoeken u met ingang van 1 augustus 2007 te starten met de onderhouds 
werkzaamheden. Voor de overiqe voorwaarden en uitgangspunten van de uit te voe 
ren werkzaamheden verwijzen wij u naar de offerteaanvraag. 

Graag zien wij zo spoedig mogelijk uw opdrachtbevestiging tegemoet. 

Hoogachtend, 

het colleqe van burgemeester en wethouders, 
namens deze, 
hoofr!~eling Stadswerker 

kopie aan 

19-07 me 



Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., hierna te noemen Oranjewoud 

1. Algemeen 
Deze voorwaarden maken deel uit van elke door Oranjewoud uitgebrachte 
offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het 
verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstem 
ming tussen Oranjewoud en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. 
Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of ge 
deeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de 
toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. 

2. Andere algemene voorwaarden 
op door Oranjewoud te verrichten ingenieurswerkzaamheden is de Regeling 
van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau 
1998 (hierna RVOI) van toepassing. Op werkzaamheden de uitvoering van 
werken betreffer ~e ~iin de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 
(hierna UAVj ~"t·--, ».ss' 
De opdrachtgr . Jú, dt geacht i.e RVOI, alsmede de UAV met eventuele 
bìjlagen te kennen, De R\I('¡ en cie UAV liggen ter inzage op het hoofdkantoor 
van Oranjewoud te Heerenveen, alsmede op haar districtskantoren. 
Oranjewoud zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, 
direct kosteloos in het bezit stellen van de RVOI en/of de UAV met eventuele 
biilagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Oranjewoud voorwaarden 
en de RVOI en/of de UAV prevaleren altijd de Oranjewoud voorwaarden. 

3. Offerte 
Een door Oranjewoud uitgebrachte offerte kim gedurende één maand na 
dagtekening door de wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte anders 
is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het 
indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving. 

4. Tarieven en betaling 
Oranjewoud is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krach 
tens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging 
ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. 
Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden mee 
gedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. 
Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet 
doorberekend. 

Oranjewoud dient haar declaraties in principe per maand in, tenzij anders 
overeengekomen. Het staat Oranjewoud vrij voorschotdeclaraties te zenden. 
Betalingvan de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertigdagen na 
dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, 
zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan Oranjewoud een rente 
verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bed rag van 
de openstaande (voorschot)declaratie. Indien Oranjewoud, al dan niet na 
rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit 
handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten, 
vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de wederpartij 
alle andere kosten verschuldigd die Oranjewoud moet maken om haar vorde 
ring te incasseren. BetaIingen van de wederpartij worden altijd eerst in min 
dering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en 
vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij ou-te vorderingen voor 
nieuwe gaan. 
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5. Samenwerking met derden 
Indien Oranjewoud, overeenkomstig het bepaalde in artikel8 van de RVOI, 
op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere advies 
bureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal Oranjewoud voor het 
door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, 
tenzij en voor zover Oranjewoud deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft aanvaard. 
De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze 
derden aan Oranjewoud te verstrekken gegevens. 
Indien Oranjewoud in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte 
opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, za' 
Oranjewoud voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht 
slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Oranjewoud 
aansprakelijk is. 

. 6. CAR-verzekering 
Om te voldoen aan het bepaalde in artikel ç lid 8 van de RVOI, doet Oranje 
woud de aanbeveling aan de opdrachtgever om voar werken, waarvoor zulks 
mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. 
Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wardt afgesloten, verplicht 
de opdrachtgever zich Oranjewoud als medeverzekerde in de polis onder 
primaire dekking op te (laten) nemen. 

7. Werkzaamheden in het veld 
Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen 
en inventarisaties geldt dat indien betreding van perce len noodzakelijk is 
daarvoor door ofvanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden 
verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Oranjewoud, ontstaan als 
gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor 
rekening van de opdrachtgever. 

Tevens geldt dat Oranjewoud niet aansprakelijk is voor schade, door welke 
oorzaak cok, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, 
tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er 
sprake is van opzet of grave schuld van bij Oranjewoud in dienst zijnd per 
soneel. Opdrachtgever zal Oranjewoud vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden ter zake van vorenbedoelde schade. 

8. Gegevensverstrekking, V'erzending en gebrulk van documenten 
De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens 
tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het 
verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagna tie buiten de schuld 
van Oranjewoud komen voor rekeningvan de opdrachtgever. 

Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief teke 
ningen) door Oranjewoud geschiedt voor risico van de opdrachtgever. 
Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden. De door Oranjewoud 
vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en 
dergelijke mogen aileen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het 
doel waarvoar zij zijn vervaardigd. 
De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks)rapporten aan derden 
ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeenge 
komen. De opdrachtgever dient Oranjewoud te vrijwaren voor alle.aanspraken 
van derden, die zijn gebaseerd op die (onderzoeks)rapporten. Oranjewoud 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan de 
opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel. 

AV- Oranjewoud- 2000 



ONDERHOUDSCONTRACTVOOR EEN ZANDRUBBER INGESTROOID KUNSTSTOFVOETBALVELD 

De ondergetekenden: 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., kantoor houdende te Deventer aan de Zutphenseweg 31d, hierna te noemen 
Oranjewoud 

en 

Gemeente Oldenzaal gevestigd te Oldenzaal, hierna te noemen 'opdrachtgever', 

zijn overeengekomen als volgt: 

1 Omvang van het onderhoud 

1.1 Oranjewoud zal twee maal per jaar een grote onderhoudsbeurt verrichten, op de volgende zandrubber ingestrooide 
kunststof voetbalvelden: 
* 1 wedstrijd/trainingsveld en 1 miniveld (560 m-) bij V.v. Oldenzaal aan de Bornsedijk 62, 7576 PG in Oldenzaal 
* 1 miniveld (2.270 rn-) bij FC Berghuizen aan de Schapendijk37, 7574 PG in Oldenzaal. 

De volgende werkzaamheden worden bij een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd (conform 2.3 van de 
onderhoudsrichtlijnen): 
1 Opname geconstateerde beschadigingen en het geven van advies. 
2. Repareren kleine beschadigingen. 
3. Het verwijderen van oppervlakkige vervuiling tussen de vezels door middel van borstelen. 
4. Het mechanisch bewerken van de rubber-infill. 
5. Het veld wordt langs de randen preventief gespoten met een biologisch afbreekbaar alg- en mosbestrijdingsmiddel. 

De vrijkomende verontreiniging zal op een door de opdrachtgever aan te wijzen plaats, in de directe nabijheid van het 
zandrubber ingestrooid kunststofveld, onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedeponeerd. 

2 Tijdstip van uitvoering 

2.1 Dit onderhoudscontract is gekoppeld aan de garantieperiode, zijnde twaalf jaar, ingaande op 1 september 2006 en 
derhalve eindigende op 31 juli 2018. 

2.2 Dit onderhoudscontract wordt - behoudens rechtsgeldige opzegging door opdrachtgever of Oranjewoud als hierna 
omschreven - ten telkenmale stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar. Opzegging geschiedt schriftelijk per 
de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin dit onderhoudscontract eindigt. 

2.3 De werkzaamheden in het kader van dit onderhoudscontract zullen worden uitgevoerd op de tijdstippen die in onderling 
overleg tussen de partijen zijn vastgesteld. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden behoudens alg- en mosbestrijding 
gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.lndien de werkzaamheden door een omstandigheid/omstandigheden, die 
is/zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, niet of niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, zullen de meerkosten 
door Oranjewoud in rekening worden gebracht. Bovendien is Oranjewoud nimmer aansprakelijk voor eventueel hieruit 
voortvloeiende schade. 

3 Overige werkzaamheden 

3.1 Werkzaamheden of leveranties ten behoeve van het zandrubber ingestrooid kunststofveld die niet vallen binnen dit 
onderhoudscontract en die door Oranjewoud in opdracht van de opdrachtgever worden verricht, zullen worden 
verrekend op basis van de door Oranjewoud gehanteerde tarieven. Dit kunnen onder andere werkzaamheden zijn die 
voortvloeien uit periodieke sporttechnische herkeuringen gebaseerd op nog te ontwikkelen normen door ISA-Sport en 
KNVB. 

4 Kosten van het onderhoud 

4.1 De totale kosten van het onderhoud voor de drie genoemde voetbalvelden bedragen € 1.860,00 exclusief B.T.W. per 
beurt. Prijspeil 2007. Per onderhoudsbeurt wordt afgerekend. 

4.2 Het bed rag onder 4.1 kan door Oranjewoud met ingang van ieder nieuw onderhoudsjaar worden aangepast aan 
stijgingen van materiaal- en loonkosten. Deze worden doorberekend volgens het CBS, risicoregeling GWW 1995. 

Pagina 1 van 2 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uw reactie met betangstelling 
tegemoet. 

Met vrlendelljke groet, 
l~teurQbureau Oranjewoud B.V. 



10 Int.06.6 Advies van de welzijnsdienst (afde 
ling samenlevingszaken) inzake 
aanleg van kunstgras pupillenveld ten 
behoeve van de VV Oldenzaal. 

Besloten wordt het benodigde krediet 
beschikbaar te stellen en de hieruit 
voortvloeiende lasten in de vorm van 
een huurvergoeding ten laste van de 
VV Oldenzaal te brengen. 

Notulen van de collegevergadering van 21 februari 2006 





Oranjewoud: buiten gewoon! 

Missie 
Oranjewoud wH toonaangevend partner zijn bii het ontwikkelen en toepassen van duurzame 
en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, 
recreOren en reizen. 

Profiel 
Oranjewoud heeft ambities als het gaat om de vormgeving van de wereid om ons heen. 
Als toonaangevend advies- en ingenieursbureau streven wl] ernaar kneipunten daadwerkelijk 
op te lossen, ware leefbaarheid te scheppen, de toekomst veillg te stellen, alle kansen te 
benut-ten, vorm te geven aan perspectieven en grensverleggend bezig te zljn. Door creatief 
en constructief in te speien op mogelijkheden en rekening te houden met maatschappelijke 
belangen, financiOle speelruimte, technologische ontwikkelingen en het milieu. 
Kortom: wii bieden visie met een duidelijk oog voor rea lite it. 

Partnership 
Innovatieve voorstellen en creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken vormen de 
kern van ons handelen. Interactie is daarbij het sleutelwoord. Door het multidisciplinaire 
karakter van veel prcjecten, ziln wi] gewend om over de grenzen van het eigen vakgebied 
heen te kijken. Voorop staat het combineren van onze eigen kennis en kunde met de 
behoeften en mogelljkheden van onze opdrachtgevers. Uitwisseling van inzichten en 
ervaringen leidt tot innovatie; partnership is altijd het uitgangspunt. 

Flexibel 
Rulrntelljkheld in denken en doen biedt voor alle partljen perspectieven bij het creOren van 
een duurzame leefomgeving. Wii verzorgen het hele traject van planontwikkeling, advies, 
on twerp en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. De wens van de opdracht 
gever bepaalt of wl] het hele traject of delen ervan op ons nemen. 
De combinatie van advies- en ingenieurswerk On betrokkenheid bi] de daadwerkelljke reali 
satie staat garantvoor haalbare plannen en een hoogwaardige uitvoering. Een vertrouwd 
gevoel voor onze opdrachtgevers. 

Dynamisch 
Eike opdracht die we uitvoeren is uniek en verdient een specifieke aanpak. Dit vraagt een 
dynamische instelling, die zieh vertaalt naar het inspelen op veranderingen in de markt en het 
oppakken van ontwikkelingen binnen onze vakgebieden. Met vestigingen verspreid over heel 
Nederland combineren we inzicht in landelijke ontwikkelingen met een diepgaande kennis 
van lokale omstandigheden. Een waardevolle voedingsbodem voor ons bedrijf, dat in alle 
opzichten grensverleggend bezig wH zijn. Doordat Oranjewoud in letterlijke zin dicht bij de 
opdrachtgevers staat, komen bovendien openheid en toegankelijkheld volop tot hun recht. 

Eigentijds 
Onze organisatie en werkwijze bieden alle ruimte en perspectief aan zowel de belangen van 

~ onze klanten als die van onze medewerkers. Marktgerichte business units geven richting 
f 
2. aan de contacten met de klanten en zorgen, samen met de kennisdragers in onze organisatie, 
ß voor het correct en adequaat oplossen van vraagstukken en problemen. Mensgerichte mana 
~ gers en ambitieuze medewerkers werken voortdurend aan het verder uitbouwen van onze 
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expertise en ieders persoonlijke ontwikkelingsperspectief. 

Onafhankelijk en deskundig 
We zien het als onze verantwoordelijkheid de samenleving en onze opdrachtgevers kwalita- 
tief hoogwaardige en duurzame oplossingen te bieden op een manier die rnaatschappelljk 
en economisch verantwoord is. Oranjewoud wil een betrouwbaar lid ztjn van de samenleving: 
onafhankelijk en deskundig. Om dit te kunnen garanderen, is een bedrijfscode opgesteld 
waarin op individueel en collectief niveau heldere afspraken zijn geformuleerd. 
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Oranjewoud Nederland 

Heerenveen 
Tolhuisweg 57 
Postbus 24 8440 AA Heerenveen 
Telefoon (0513) 6345 67 
Telefax (0513) 6333 53 

Kantoor Assen 
Blijdensteinstraat 4 
9403 AW Assen 
Telefoon (0592) 39 28 00 
Telefax (0592) 39 28 01 

Tevens kantoor in Schoonebeek 

Deventer 
Zutphenseweg 31D 
Postbus 321 7400 AH Deventer 
Telefoon (0570) 679444 
Telefax (0570) 637227 

Almere 
Wisselwegl 
Postbus 10044 1301 AA Almere-Stad 
Telefoon (036) 530 80 00 
Telefax (036) 533 81 89 

Capelle aan den Ijssel 
Rivium Westlaan 72 
2909 LD Capelle aan den Ijssel 
Postbus 8590 3009 AN Rotterdam 
Telefoon (010) 23517 45 
Telefax (010) 235 17 47 

Kantoor Goes 
Albert Plesmanweg 4A 
Postbus 42 4460 AA Goes 
Telefoon (0113) 237700 
Telefax (0113) 237701 

Oosterhout 
Beneluxweg 7 
Postbus 40 4900 AA Oosterhout 
Telefoon (0162) 48 70 00 
Telefax (0162) 45 11 41 

Kantoor Geleen 
Mijnweg3 
Postbus 17 6160 AA Geleen 
Telefoon (046) 478 92 22 
Telefax (046) 478 92 00 

HMVTB.V • 
Maxwellstraat 31 
Postbus 174 6710 BD Ede 
Telefoon (0318) 62 46 24 
Telefax (0318) 624913 

www.oranjewoud.n! 
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Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., hierna te noemen Oranjewoud 

1. Aigemeen 
Deze voorwaarden maken deel uit van elke door Oranjewoud uitgebrachte 
offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het 
verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in anderlinge overeenstem 
ming tussen Oranjewoud en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. 
Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of ge 
deeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de 
toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. 

2. Andere algemene voorwaarden 
Op door Oranjewoud te verrichten ingenieurswerkzaamheden is de Regeling 
van de Verhauding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau 
1998 (hierna RVOl) van toepassing. Op werkzaamheden de uitvoeringvan 
werken betreffende zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 
(hierna UAV) van toe passing. 
De opdrachtgever wordt geacht de RVOl, alsmede de UAV met eventuele 
bijlagen te kennen. De RVOI en de UAV liggen ter inzage op het hoofdkantoor 
van Oranjewoud te Heerenveen, alsmede op haar districtskantoren. 
Oranjewoud zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk am vraagt, 
direct kostelaos in het bezit stellen van de RVOI enlof de UAV met eventuele 
bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Oranjewoud voorwaarden 
en de RVOI en/of de UAV prevaleren altijd de Oranjewoud voorwaarden. 

3. Offerte 
Een door Oranjewoud uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na 
dagtekening door de wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte anders 
is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het 
indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving. 

4. Tarieven en betaling 
Oranjewoud is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krach 
tens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging 
ingaan op de eerste dagvan de maand volgende op die van de maatrege!. 
Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden mee 
gedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. 
Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet 
doorberekend. 

Oranjewoud dient haar declaraties in principe per maand in, tenzij anders 
overeengekomen. Het staat Oranjewoud vrij voorschotdeclaraties te zenden. 
Setaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na 
dagtekening. Sij overschrijdingvan deze betalingstermijn is de wederpartij, 
zander ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan Oranjewoud een rente 
verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedragvan 
de openstaande (voorschot)declaratie. Indien Oranjewoud, al dan niet na 
rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haarvordering uit 
handen te geven en is de wederpartij oak de daaraan verbanden kosten, 
vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de wederpartij 
alle andere kosten verschuldigd die Oranjewoud moet maken am haar vorde 
ring te incasseren. Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in min 
dering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en 
vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor 
nieuwe gaan. 
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s. Samenwerking met derden 
Indien Oranjewoud, overeenkomstig het bepaalde in artikel8 van de RVOl, 
op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere advies 
bureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal Oranjewoud voor het 
door deze derden verrichte dee I van de opdracht niet aansprakelijk zijn, 
tenzij en voor zover Oranjewoud deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft aanvaard. 
De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze 
derden aan Oranjewoud te verstrekken gegevens. 
Indien Oranjewoud in het kadervan de uitvoeringvan een haarverstrekte 
opdrachtzelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal 
Oranjewoud voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht 
slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Oranjewoud 
aansprakelijk is. 

6. CAR·verzekering 
Om te voldoen aan het bepaalde in artikel ç lld 8 van de RVOl, doet Oranje 
woud de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks 
mogelijk is, een CAR- ofvergelijkbare verzekering af te sluiten. 
Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht 
de opdrachtgever zich Oranjewoud als medeverzekerde in de polis onder 
primaire dekking op te (laten) nemen. 

7. Werkzaamheden in hetvetd 
Ten aanzien van in hetveld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen 
en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is 
daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden 
verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Oranjewoud, ontstaan als 
gevolg van het niet of niet tijdigverkrijgen van deze toestemming, is voor 
rekeningvan de opdrachtgever. 

Tevens geldt dat Oranjewoud niet aansprakelijk is voor schade, door welke 
oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, 
tijdens of in verband met uitvoeringvan haar werkzaamheden. tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld van bij Oranjewoud in dienst zijnd per 
sonee!. Opdrachtgever zal Oranjewoud vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden ter zake van vorenbedoelde schade. 

8. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten 
De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens 
tijdig, volle dig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het 
verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld 
van Oranjewoud komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief teke 
ningen) door Oranjewoud geschiedtvoor risico van de opdrachtgever. 
Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden. De door Oranjewoud 
vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en 
dergelijke mogen aIleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het 
doe I waarvoor zij zijn vervaardigd. 
De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks)rapporten aan derden 
ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk sch riftelijk is overeenge 
komen. De opdrachtgever dient Oranjewoud te vrijwaren voor alle aanspraken 
van derden, die zijn gebaseerd op die (onderzoeks)rapporten. Oranjewoud 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan de 
opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel. 

AV- Oranjewoud· 2000 
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3 Nazorg en onderhoud 

Kunstgrasvelden behoeven na aanleg deskundige nazorg en onderhoud. We maken 
onderscheid in: 
• nazorg direct na aanleg; 
• gebruikersonderhoud; 
• groot onderhoud. 

Wij besteden grote aandacht aan optimale afwerking van uw kunstgrasvelden. Enkele 
aandachtspunten zijn direct na ingebruikname van groot belang. 
1. Stabilisatie van de invulling 

Door weersinvloeden en het gebruik stabiliseert de invulling zi eh na aan leg op een 
natuurlijke wijze. Tot die tijd moet aandacht geschonken worden aan de invulling in 
de zogenaamde 'stress-zones' (penalty- en cornerstips). Wanneer door veelvuldig 
gebruik de vullingsgraad van rubber is afgenomen, moet deze worden aangevuld met 
nieuwe rubber. Het materiaal moet worden ingeborsteld in de mat. 

2. Egale verdeling van zand(/rubber) 
Tljdens het aanbrengen van de zand(/rubber) invulling besteden wij grote aandacht 
aan een egale verdeling van het materiaal in de mat. Ervaringen hebben geleerd dat 
veel borstelen in de eerste weken bevorderlijk is voor het verkrijgen van een optimaal 
resultaat. 

3. Regelmatig verwijderen van blad, glas, kauwgom en andere verontreinigingen 
Het verwijderen van blad en zwerfvuil moet met grote regelmaat (tweemaal per week) 
worden uitgevoerd. Totdat de invulling zich heeft gezet kan dit het best met de hand 
gebeuren. 

Bij het gebruikersonderhoud moet onder andereworden gedacht aan borstelen en het 
dagelijks, na het gebruik, verwijderen van vuil en verontreinigingen. Deze maatregelen 
kunnen door de club in eigen beheer uitgevoerd worden. 

Het groot onderhoud en de rapportagekan door 'Oranjewoud' worden verzorgd. Het goed 
onderhouden van het kunstgras zoals genoemd in het onderhoudscontract vergt 
specialistisch materieel. 
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Het kunstgras wordt beschikbaar gesteId door Nijverdal ten Cate. 
ln het type gras zijn de nieuwste ontwikkelingen verwerkt op het gebied van spelcomfort 
en slijtvastheid 

2.2 Overige terreininrichting 

blad 5 van 2 

Verharding 
Het veld wordt omsloten door een betonnen opsluitband met een afmeting van 100 x 200 
mm. Aan de binnenzijde van de veldafscheiding worden betontegels (400 x 600 x 60 mm) 
aangebracht. 
Onder de veldafscheiding wordt een strekkenrij aangebracht van betonnen BKK-klinkers. 
Aan de buitenzijde van de veldafscheiding wordt op het wedstrijdveld rondom een 
tegelverharding aangebracht van 1,00 ml breedte, bestaande uit 300 x 300 x 45 mm 
tegels. Bij het kleine veldje wordt langs twee zijden een tegelpad van 1,00 ml breedte 
aangelegd. Voor het tegelpad zullen visbektegels worden toegepast. 
Rondom de verharding wordt het terrein op hoogte afgewerkt en ingezaaid. 

leunhek 
Rondom het veld wordt een leunhek aangebracht bestaande uit metalen staanders 
(diameter 60 mm) met bovenbuis met een diameter van 42 mm. Het leunhek wordt 
voorzien van een thermische verzinkte dubbele staafmat 80 cm. hoog. In het hekwerk 
wordt een dubbele toegangspoort met een doorgang van 2,60 m en een enkele looppoort 
met een breedte van 1,00 m aangebracht. 

Pupillendoelen 
Er zullen 2 pupillen doelen worden geleverd, wit gecoat aluminium inclusief netten, 
beugels en bevestigingsmaterialen. 

Walk -off mat 
Er zullen 2 walk-off matten worden geleverd. Deze worden aangebracht op de 
tegelverharding voor de poorten. 

Rubbersleepnet 
Er zal één rubber sleep net worden geleverd ten behoeve van het dagelijks onderhoud. 
Voor het periodiek intensief borstelen kan gebruik worden gemaakt van de 
driehoeksborstel van het wedstrijdveld. 

Sport & Techniek 
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tegelverharding wordt een cunet gegraven van 0,20 m. De vrijkomende grond wordt 
afgevoerd. Uitgangspunt is dat een schöne grondverklaring aanwezig is. 

Drainagesysteem 
Er worden hoge eisen gesteId aan de afvoer van regenwater van de velden. Als in te 
bouwen waterhuishoudkundige voorziening wordt een indirect lozend systeem toegepast, 
n.l.: 
• zuigdrains: PVC ribbeldrain 0 65 mm met PP (450) omwikkeling op een onderlinge 

afstand van 4 m; 
• verzamelleiding: aan de kopse zijde van de velden wordt een verzamelleiding 

aangebracht bestaande uit PVC 0 125 mm. De verzamelleiding wordt aangesloten op 
een bestaande hoofdleiding. 

• controleputten: in de te realiseren verzamelleiding worden controleputten 0315 mm 
met doorspuitvoorziening geplaatst ten behoeve van het te plegen onderhoud voor 
het drainagesysteem. 

Direct na het aanbrengen van de drainage worden de exacte maatgegevens van het 
gelegde drainagesysteem genoteerd waarvan een revisietekening wordt gemaakt. Bij 
onderhoud in de toekomst kan met deze revisietekening de drainage makkelijk terug 
worden gevonden. 

Zandfundering 
Op de ontgraven en geëgaliseerde cunetbodem wordt een zandlaag aangebracht. 
Het zand voldoet aan de eisen van ISA(NOC*NSF. Het zandbed wordt optimaal verdicht en 
nauwkeurig geprofileerd. 

Sporttechnische loag. 
De kwaliteit van deze laag is van grote invloed op de sporttechnische eigenschappen van 
de velden, met name voor het dempend vermogen van de constructie en de vlakheid van 

. het oppervlak. Deze constructie zorgt voor een blijvend dempend vermogen, waardoor het 
speIen op natuurgras wordt benaderd. 

Rubberingestrooide toplaag 
Op de sporttechnische laag wordt een geovlies gelegd. Dit doek 
wordt overlappend gelegd en heeft de volgende functies: 
• Het beschermt de rug van het kunstgrastapijt; 
• Het vormt een werkvloer voor de daarop aan te brengen toplaag en tevens geeft het 

lastspreiding. 
Over het geovlies leggen we vervolgens het tapijt. Dit product bestaat uit hoogwaardige 
garens, getuft op een waterdoorlatend en glasvezelversterkt tuftdoek, voorzien van een 
latexbacking en perforaties. De rollen worden door middel van een 2-componenten 
lijmverbinding op een lijmdrager aan elkaar gehecht. Het tapijt heeft een poolhoogte van 
circa 60 mm waarin witte belijning ingetuft is en deels ingesneden wordt. Dit wordt 
ingestrooid met speciaal geselecteerd kwartszand en instrooirubber. 

Sport & Techniek 
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2.1 Hetveld 
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In dit hoofdstuk wordt beschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd bij de 
aanleg van het veld. 

Rubber-zand lngestrooid 

ACS-laag 

Onderbouw drainzand 

Onderbouw dralnzand 

Bestaande ondergrond 

Drainage 

Afmetingen 
Het miniveld krijgt een afmeting van 20 x 18 m random. Random de beide velden wordt 
aan de binnenzijde van het leunhek een strook van 0,50 m in betontegels uitgevoerd, 
onderdeel uitmakende van de verharding, conform de normen van K.N.V.B. 

Toegang 
Het terrein is vrij toegankelijk. Ter bescherming van de bestrating worden, ter plaatse van 
de rijstroken, rijplaten gelegd op de bestaande bestrating. 

Opruimingswerkzoomheden 
De aanwezige obstakels worden voor aanvang van onze werkzaamheden door de 
opdrachtgever verwijderd. Om het terrein goed te kunnen bereiken zullen wij, zonodig, 
een tijdelijke doorgang maken in het aanwezige hekwerk. Na afronding van onze 
werkzaamheden wordt dit hekwerk hersteld. Het eventueel rooien van aanwezige bornen 
ten behoeve van het miniveld zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd. 

Ontgroven grond 
De bestaande zode wordt gefreesd tot een diepte van circa 0,10 m. 
Het veld wordt ontgraven tot een diepte van 0,45 m beneden huidig maaiveld. De 
aanleghoogte van het veld is 0,05 m boven het huidige maaiveld. Ter plaatse van de 
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1 Inleiding 

Op het spartpark De Thij in Oldenzaal wordt een tenniscomplex gerealiseerd. Om hiervoor 
ruimte te maken wordt een kunstgrasveld aangelegd ten behoeve van de 
voetbalvereniging OldenzaaL Tevens wordt een miniveld in kunstgras gerealiseerd. 

Bijgaand doen wij u de offerte voor het miniveld toekomen. 
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Geachte heer 

In aansluiting op het met u gevoerde overleg doen wij u hierbij onze offerte toekomen voor het realiseren 
van een kunstgras mini-voetbalveld op sportpark de Thij. 
Wij zien uw nadere berichten met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
Irwe.nieursbureau Oranjewoud B.V. 
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