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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 
Algemeen . ,,_ .,:,/ 
Wiiziainascode: ON-VTW-180 
Titel: ~an passen bes(ating tov trao chauffeursverblijf 

~ Opdrachtgever 
Op verzoek van D Opdrachtnemer 

D Aanspraak op kostenverqoedina en/of termiinsverlenging 
!Versie: B 
Datum: 14-02-2019 
Status: Definitief 
Ooaesteld door:  
Werkzaam bii: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 
' D Systeem 

Soort wijziging: D Proces 
~ Product 

Wijziging volgt uit: 
n.v.t. 
Aanleiding/ oorzaak I reden van de Wijziging: 
BAM CUU heeft de betrating ter plaatse van de trap gerealiseerd. Hierbij gold een eis van een minimale 
gronddekking bovenop de aanwezige kabels en leidingen. Dit resulteerde in een scheve aansluiting op de 
traptreden van de trap naar het chauffeursverblijf. Een andere oplossing binnen de gestelde eisen was niet mogelijk. 
Op verzoek van POUHL heeft BAM CUU de bestrating aangepast, waarbij de eis van de minimale gronddekking 
boven de aanwezige K&L is losgelaten door POUHL. 
Omschrijving: 
BAM CUU heeft de bestrating ter plaatse van de trap naar het chauffeursverblijft aangepast nadat deze reeds 
gerealiseerd was. Hierbij heeft POUHL de eis van de minimale gronddekking losgelaten. Daarnaast is een steile 
verkanting gerealiseerd in de verharding. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
n.v.t. 

Wijziging heeft betrekking op .. '•< .. ' 
Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
n.v.t. 
SBS object: 
n.v.t. 
WBS activiteit: 
n.v.t. 

Afwik!<èling 
.. 

" 
. 

" " ' 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 

Traminfrastructuur Uithoflijn 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 

Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
n.v.t. 

Consequenties en voorwaarden . ' .· \~ · . - 
. < 

Prijs (bedrag): 
€ 2.351,80 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-180 prijsaanbieding d.d. 21-12-2018 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Werkzaamheden zijn gerealiseerd na de mijlpalen uit de HUP 
Gevolgen kwaliteit: 
De verharding ter plaatse van de chauffeurstrap sluit beter aan op de onderste trede van de trap. Hierbij is de eis 
t.a.v. de minimale gronddekking losgelaten door POUHL. Daarnaast accepteert POUHL een steile verkanting in de 
verharding (strooien bij gladheid). 
Gevolgen risico's: 
Risico: valgevaar bij gladheid door de steile verkanting. 
Overige voorwaarden: 
n.v.t. 

Akkoord Opdrachtnemer Combinati.e Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  
Projectdirecteur 14-02-2019 

Akkoord Opdrachtgéver Provincie Utrecht · 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam 
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