
wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging/ Aanspraak ,;bam 
Algemeen 
Wijzigingscode: ON-VTW-186 
hïtel: Herstellen schade aan alazen wand halte UCC 

[:8J Opdrachtgever 
Op verzoek van D Opdrachtnemer 

D Aanspraak op kostenveraoedina en/of termiinsverlenaing 
!Versie: ~ 
Datum: 29-01-2019 
Status: Definitief 
Ooaesteld door:  
!Werkzaam bij: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 
D Systeem 

Soort wijziging: [:8J Proces 
D Product 

Wijziging volgt uit: 
Schade door ingebruikname 
Aanleiding/ oorzaak/ reden van de Wijziging: 
Door de vervroegde ingebruikname van bushalte UCC is schade ontstaan aan de glazen wand. POUHL heeft BAM 
CUU verzocht deze schade te herstellen. 
Omschrijving: 
De VTW betreft het herstellen van de schade aan de glazen wand (inclusief staalplaat) 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
Geen 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
Openbare ruimte halte UCC 
SBS object: 
Glazenwand halte UCC 
WBS activiteit: 
n.v.t. 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
n.v.t. 

Traminfrastructuur Uithoflijn 



wij bouwen aa n de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging / Aanspraak 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ 9.566,63 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-186 prijsaanbieding d.d. 28-01-2019 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Plann i ngsconseq uenties 
In verband met de levertijden worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd na de uiterste datum van oplevering/ 
aanvaarding. Naar verwachting in week 09-2019. 
Gevolgen kwaliteit: 
Deze VTW betreft het herstellen van schade door ingebruikname. 
Gevolgen risico's: 
n.v.t. 
Overige voorwaarden: 
n.v.t. 

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

Dhr.  
 Projectdirecteur 29-01-2019 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht ' 

Naam en functie Datum Handtekening 

Naam !!?ç,h,u~ IJ~l/rÎ /~~:_ - ?1"7 ~.--À-. 
/  
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Project: Traminfrastructuur Uithofii jn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer BAM Combinatie Uithofiijn Utrecht 

Prijsaanbieding 

Herstellen schade aan glazen wa!lf!. (.Glas en staalplaat),_ .,- 2_a-_1-_2_0--,19 

I ON-VTW- 186 

.._,,bam 
infra 

1 .1 , Directe kosten ontwerp ;' €, . 
1.2 [Oirecte kosten Uitvoering '; €, 

 1 .. 3 t Indirecte. kosten .. (Eenmalige. kosten, Uitvoeringskosten,. O~=;~~~ ~~r~;~ec~ei~~~~ec~!· kosten 1 --~ -J·! .. --:- + 

~•i f &~ ::~ i:g::~~j~~:~s;~ .(AK) % ! ~·I··! 
:i'·4· Iiïiiëï'ëaëuleerbare risico;;; °i~.. . o/~T'€ + 

Aanbiedingsprijs excl. BTWÎ i € 9 566 63 

Printdatum: 29-1-2019 
Blad 1 van 2 

190128 Herstellen schade glazen wand en staalpaneel.xlsm 



Herstellen schade aan glazen wand ( Glas en staalplaat) 
ON-VTW - 186 28-1-2019 

Kostenonderbouwina 
Directe Rosten uftvcerlnc Arbeid Mc:iteriaal Materieel Aant E.h. kosten Toelichtina 

\ Nota leverancier 

!€ 
keer ! € l E ,..! -----< 

ie: 
'.Verkeersmaatrenelen J.~!!~' 
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j 
!Bouwp laatskosten over directe kosten CUU 

! E  ____. 
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!Totaal directe kosten uitvoerina ! € ; 


