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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

VTW / Aanspraak 

WiiziQinQSCOde: ON-VTW-024.3 
Titel: Kosten Werkterrein Koningsweg 
r\/ersie: A Prijs (excl. BTW): ~ 11.681,68 
Datum: 10-12-2018 Status: Definitief 
Op verzoek van: 0 BAM-CUU ~ Provincie Utrecht Opgesteld door:  

Soort wijziging: ID Systeem ~ Proces cl Product 
Wijziging volgt uit: 
ON-VTW-024 
Aanleiding/ Oorzaak/ Reden: 
De gemeente Utrecht brengt huurkosten in rekening bij BAM-CUU voor het gebruik van het in de vraagspecificatie 
voorgeschreven werkterrein ter plaatse van de Koningsweg. Hiervoor is ON-VTW-024 overeengekomen. Vanaf 
oktober 2018 kon Provincie het werkterrein aan de Koningsweg niet langer beschikbaar stellen doordat het 
werkterrein niet langer bereikbaar was doordat geen inritvergunning afgegeven kon worden. Hierdoor heeft BAM 
CUU het werkterrein koningsweg moeten ontruimen en het depot aan de overzijde langer moeten huren van de 
gemeente. 
Omschrijving: 
Deze VTW betreft de aanvullende huurkosten t.o.v. ON-VTW-024.1 en ON-VTW-024.2 voor het huren van het depot 
Koningsweg a.g.v. het verzoek van POUHL om het werkterrein Koningsweg te ontruimen. Het betreft de periode 
oktober 2018 Um juni 2019. 
Gevolgen financieel: 
In bijlage 1 is de prijsaanbieding en kostenonderbouwing opgenomen. Betaling na acceptatie van de VTW. 
Gevolgen planning: 
Geen 
Gevolgen kwaliteit: 
Geen 
Gevolgen risico's: 
Geen 
Overige voorwaarden: 
Geen 
Bijlagen: 
geen 
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