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Beste meneer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw offerte van 12 oktober 2018 voor het als Engineer & Construct
uitvoeren van de terreininrichting openbare ruimte en terreininrichting omgeving school
KEC te Weert willen wij de opdracht als onderstaand aan u bevestigen:

Verwijzing van de opdracht;
Deelopdracht uitvoering van de terreininrichting openbare ruimte en terreininrichting
omgeving school KEC te Weert conform:
- inrichtingsplan mettekening nummer 15-369 versie E van ll oktober 2078;
- Faseringstekening met nr. 18-140 versie C 11 oktober 2OL8;
- Afwateringsplan met tekeningnummer 18-083 versie D d.d. 29 maart 2078;
- Tekening met materialisatie tekening nummer 18-084 versie D d.d. 29 maart 2Ol8;
- Tekening met nr. 18-281 versie A d.d. 3 september 2018 en;
- Inschrijfstaat BIM-065-01 d.d. 27 september 2018.
Het inrichtingsplan zal nog met de coöperatie en omwonenden worden afgestemd. Voor
wat betreft de beplanting zal een offerte van Prio Verve worden aangeboden welke op
inhoud ambtelijk is afgestemd.

Factuuradres:
Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert.
Of via mail: Factuur@weert.nl

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 74 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Bij de facturen dient u te vermelden: P 56004424 M.van.Meijl
Facturering kan plaatsvinden naar rato de vorderingen in het werk.

Inkoopvoorwaarden:
De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Weert zijn van toepassing

Relatie tot andere werken in opdracht van de gemeente Weert:
Met het aanvaarden van deze opdracht is aangegeven dat andere opdrachten vanuit de
gemeente niet in uitvoering zullen stageneren.
Door middel van ondertekening van deze opdrachtbevestiging gaat u ermee akkoord dat
de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Weert van toepassing zullen zijn op
deze opdracht. U kunt deze vinden op www.weert.nl/inkoopvoorwaarden.
Deze opdrachtbevestiging wordt u in tweevoud toegezonden. Graag ontvangen wij van u
één exemplaar ondeftekend retour.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Mat van Meijl. Hij is bereikbaar
onder telefoonnummer 0495-57 5457 .
Met vriendelijke groet,

Namens

llege van Burgemeester en Wethouders,

M. Joosten

aarnemend concern directeur

Voor akkoord

d.d.

Bijlage(n): Kopie opdrachtbrief (voor retourzending)

