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Geachte heer Bouw,
Hierbij verstrekken wij u opdracht voor het verrichten van controles van de ontwerpuitwerking van de
beeldbepalende onderdelen van het project Amstellaan. De werkzaamheden zijn beschreven in uw
aanbieding van 20 augustus 2012 met het in hoofde genoemde kenmerk.
Condities
De werkzaamheden worden op initiatief van de gemeente en in overleg met u gepland. Verrekening
zal plaatsvinden op basis van werkelijk bestede tijd en tegen een uurtarief van € 150,00 voor de heer
M. Bouw en een uurtarief van € 80,00 voor mevrouw N. Mulder. De totale kosten bedragen maximaal
€ 4.500,00 (zegge: vierduizend vijfhonderd euro). Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Eventuele aanvullende werkzaamheden dient u vooraf met de gemeente te bespreken. Achteraf
gemeld meerwerk wordt door ons niet vergoed.
Organisatie
De werkzaamheden worden vanuit de gemeente begeleid door de heer B. Reijenga. Voor vragen
over deze brief en nadere afstemming van de werkzaamheden verzoeken wij u om met hem contact
op te nemen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0570-693764.
Facturering
De gemeente Deventer stelt u in de gelegenheid om facturen digitaal in te dienen. U kunt dit doen
door de factuur te mailen aan BetalingenGA@deventer.nl:
Gemeente Deventer
Afdeling RS/ORB, De heer B. Reijenga
Postbus 5000
7400 GC Deventer
Dit onder vermelding van de omschrijving “Controlewerkzaamheden project Amstellaan”. Facturen die
niet aan het bovenstaande voldoen worden niet in behandeling genomen.

Algemene voorwaarden
Op deze diensten zijn de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend
Ingenieursbureau (RVOI 2001) van toepassing en de bijlage bij de RVOI 2001.
Wij vertrouwen op een correcte uitvoering van de opdracht.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deventer,

N.H.F. Mulder
Senior projectmanager
Team Ontwikkeling Realisatie en Beheer
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