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1081544

Uw kenmerk

Datum
$datumond$

Geachte directie,
Hierbij geven wij u opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in het
Programma van eisen met het kenmerk 150061, met bijbehorende nota van inlichtingen d.d.
2 juni 2015, voor de aanleg van 1 kunstgrasveld voor hvv Tubantia te Hengelo.
De gunning is gebaseerd op uw inschrijving d.d. 2 juni 2015 voor het totale bedrag van
€ 311.100,00 exclusief omzetbelasting. Als datum van gunning geldt de dagtekening van deze
brief.
Voor een snelle verwerking van uw factuur kunt u deze digitaal als PDF sturen naar het emailadres gemeente@hengelo.nl. Graag onder vermelding van ons kenmerk OP/15000189 en de
besteller Hester P. De voorwaarden voor het versturen van digitale facturen kunt u vinden op
onze website www.hengelo.nl/factuur.
Is het niet mogelijk om de factuur digitaal te versturen, dan graag de factuur met het
betreffende kenmerk en naam van de besteller sturen naar:
Gemeente Hengelo
T.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 18
7550 AA Hengelo
De volgende betalingsregeling wordt aangehouden bij het betaalbaar stellen van de aanneemsom:

De aanvangsdatum van het werk is vastgesteld op 16 juni 2015.
Daarnaast verzoeken wij om de volgende documenten aan te leveren:

De bankgarantie, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 0.04 lid 3 van het bestek
Let op: Op alle schriftelijke correspondentie met de gemeente Hengelo dient u het “zaaknummer”
te vermelden. Het zaaknummer vindt u bovenaan deze brief.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres stadhuis

E-mailadres

Burgemeester Jansenplein 1

gemeente@hengelo.nl

Bezoekadres stadskantoor

Telefoonnummer

Hazenweg 121

14-074

Bladnummer
2

Zaaknummer
1081544

Uw kenmerk

De directie UAV wordt vertegenwoordigd door de heer Martin Heemskerk van Adviesbureau voor
Sport en Cultuurtechniek. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Heemskerk,
hij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 12 63 83 13.
Wij vertrouwen op een correcte uitvoering van deze opdracht.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Hengelo,
namens dezen,
$plv$ Opdrachtgever
$handtekening$
$naam$
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