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FREQUENTIEBESTEK CROW0115

VOORBEELD DOB-BESTEK voor
onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen 
Duurzaam OnkruidBeheer (DOB)

*** DEFINITIEF ***

Dit standaardbestek is tot stand
gekomen in samenwerking met:

Gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden
Tel: 0488-449954

CROW
Postbus 37
6710 BA Ede
Tel: 0318-695300
Fax: 0318-621112

Plant Research International BV
Postbus 16,
6700 AA Wageningen.
Tel: 0317-475830
Fax: 0317-418094

Donker BV
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-620280
Fax: 0344-630263

SmitsRinsma BV
Adviseurs Groenvoorziening en Terreininrichting
Postbus 4051
7200 BB Zutphen
Tel: 0575 - 585220
Fax: 0575 - 585222
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
..............................................................

0.02 PROCEDURE
..............................................................

0.03 INLICHTINGEN
Inlichtingen worden verstrekt door .............................
te ........ op .....dag ................. 20.. om ....... uur.
De nota van inlichtingen ligt vanaf ................. ter inzage
op ...........
Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit
bestek.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Be-
   palingen (Standaard 2005).

2. Eigen Verklaring
   Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek
   behorende door de inschrijver volledig ingevulde en onder-
   tekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende
   dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.
   De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten
   worden overlegd na een schriftelijk verzoek van de aanbeste-
   dende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde ter-
   mijn.
   Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken,
   kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten
   van opdrachtverlening.

   De te verstreken gegevens worden getoetst aan de volgende cri-
   teria:
   a) met betrekking tot de economische en financiële draag-
      kracht:
      .....................................................
   b) met betrekking tot de technische bekwaamheid:
      .....................................................
   Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal wor-
   den verricht, dan:
   a) dient elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit de bij het
      bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te onder-
      tekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van
      de door hem in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de
      door hem in te dienen Eigen Verklaring, en
   b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming
      nodig van de aanbestedende dienst voor het contracteren van
      de onderaannemer.

   De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en)
   van de door de inschrijver in te zetten onderaannemer(s) in
   een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk
   zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede
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   op welk werk, op welke perceel of combinatie van percelen de
   Eigen Verklaring betrekking heeft.

   Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem
   verstrekte Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden'
   een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft
   beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee',
   kan de aanbestedende dienst besluiten dat:
   - de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om
     een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel
     in onderaanneming kan  uitvoeren of aan te geven dat hij het
     betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.
   - de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding
   - de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt
     geaccepteerd.
   Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht
   bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in onder-
   aanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande
   dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdracht-
   gever'.

3. BIBOB-advies
   Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen
   Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen
   onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel
   een van de vragen onder e of f met 'nee', maar er nog onvol-
   doende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
   inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten ver-
   vangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies
   worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet
   BIBOB).

   De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is ge-
   vraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van
   dat advies geïnformeerd.
   Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit
   bestek.
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Be-
   palingen (Standaard 2005).
4. Kwaliteitssysteemcertificaat
   De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssys-
   teemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteits-
   managementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard
   van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een
   certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door
   een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad
   voor Accreditatie).
   Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combi-
   natie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te
   zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.
   Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk
   moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbe-
   stedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde
   termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het
   kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie
   van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteits-
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   systeemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers
   afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van
   de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze
   certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het
   werk.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van
   de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) zal de aanbe-
   steder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zeker-
   heidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde
   in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).
   Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit
   bestek.
6. De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan
   van aanpak over, dat ten minste omvat:
   a) een korte omschrijving van de werkzaamheden;
   b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te
      zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van
      de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met
      daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur
      van de werknemers aan de verontreinigende stoffen;
   c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten
      werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het
      bestek eisen zijn gesteld;
   d) een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel
      voorzover de inschrijver van mening is dat deze zodanig
      zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-,
      vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit
      de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met
      de aërosolen is uitgesloten;
   e) een berekening met betrekking tot de schatting van de
      omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare
      deelstromen.
   f) gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen
      ter beperking van de vertroebelingstoename tijdens het
      ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen;
   Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit
   bestek.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepa-
lingen (Standaard 2005).
Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit
bestek.

0.06 AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 02 wordt gehouden op:
.........dag ...................... 20.. om ...... uur in
................... te ........................
Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit
bestek.

0.07 OPDRACHT
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1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
   Bepalingen (Standaard 2005).
2. Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging afde-
   ling IV.2 is de economisch meest voordelige aanbieding,
   gelet op:
   - de prijs;
   - de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen;
   - ...........................................................
Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit
bestek.

Bladnr. 8 van 34



GBW982303 VOORBEELD DOB-BESTEK                             FREQUENTIEBESTEK
RAW0000 Onkruidbeheersing op verharding volgens DOB-richtlijnen
RAW9999 - 00224 CROW-0115-versie 2                                  10 april 2009

1. A L G E M E E N
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1.01 OPDRACHTGEVER
..............................................................

1.02 DIRECTIE
................................................................

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen ..............................

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.  ..............................
b.  ..............................
c.  enz.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren op ............ waarbij de feitelijke uitvoe-
ringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in
overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005).
Het werk opleveren ...................................
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2005) is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt ............
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2.   B E S C H R I J V I N G

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
_________________________________________________________________
tekeningnr. bladnr. datum omschrijving schaal formaat
_________________________________________________________________
- CROW0131 1 van 1 7-09-2008 Voorbeeld DOB-kaart* 1:1000 A3
_________________________________________________________________
* tekenvoorschriften (in aanvulling op de ISO-NEN)

- beheergroepen:
verharding-elementenverharding-tegels
verharding-open verharding-elementenverharding-tegels
verharding-open verharding-ongebonden verharding-halfverharding

- 'rode' gebieden:
waar geen bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
_________________________________________________________________
bijlagenr. omschrijving datum
_________________________________________________________________
-
_________________________________________________________________

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- .........................................
- .........................................
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

101 . . . . . VERWIJDEREN VEEGVUIL
. . . . .

101010 501311 . . . . . Verwijderen veegvuil. are         999,00 V
. . . . . Betreft het vegen van rijbanen, trottoirs,
. . . . . fietspaden en rondom kolken.
. . . . . Aantal kolken per ha.: ca. xxx st

9. . . . . Betreft: weg inclusief goot, rond kolken en het
. . . . . trottoir

2. . . . . Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . @@@ MINIMAAL 3 VEEGBEURTEN UITVOEREN IN DE
. . . . . PERIODE VAN APRIL T/M OKTOBER @@@

1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

201 . . . . . ONKRUIDVRIJ MAKEN
. . . . .

201010 514502 . . . . . Onkruidvrij maken elementverharding. are         999,00 V
. . . . . Betreft het onkruidvrij maken van verharding-open
. . . . . verharding elementenverharding-tegels incl.
. . . . . rondom obstakels
. . . . . Aantal obstakels per ha.: ca. xxx st

2. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
. . . . . elementen met een gemiddelde voeglengte van 15 tot
. . . . . 5 m/m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

5. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
. . . . . aannemer

2. . . . . Gerekend is met 5  onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . @@@ MAXIMAAL MIDDELENGEBRUIK GLYFOSAAT 720GR/HA
. . . . . PER JAAR WAARBIJ EEN MAXIMUM GELDT VAN 360GR/HA
. . . . . PER WERKRONDE @@@

1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

201020 514502 . . . . . Onkruidvrij maken elementverharding. are         999,00 V
. . . . . Betreft het onkruidvrij maken van verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-klinkers incl.
. . . . . rondom obstakels
. . . . . Aantal obstakels per ha.: ca. xxx st

1. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
. . . . . betonstraatstenen en andere elementen met een
. . . . . gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan
. . . . . 15m/m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

5. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
. . . . . aannemer

2. . . . . Gerekend is met 5  onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . @@@ MAXIMAAL MIDDELENGEBRUIK GLYFOSAAT 720GR/HA
. . . . . PER JAAR WAARBIJ EEN MAXIMUM GELDT VAN 360GR/HA
. . . . . PER WERKRONDE @@@

1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

201030 514503 . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are         999,00 V
. . . . . Betreft het onkruidvrij maken van verharding-open
. . . . . verharding-ongebonden verharding-halfverharding
. . . . . incl. rondom obstakels
. . . . . Aantal obstakels per ha.: ca. xxx st

1. . . . . Betreft: ongebonden verharding van kleischelpen
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

5. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
. . . . . aannemer

2. . . . . Gerekend is met 4  onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . @@@ MAXIMAAL MIDDELENGEBRUIK GLYFOSAAT1.440GR/HA
. . . . . PER JAAR WAARBIJ EEN MAXIMUM GELDT VAN 360GR/HA
. . . . . PER WERKRONDE @@@

1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
201040 514504 . . . . . Onkruidvrij maken goten. m         999,00 V

. . . . . Betreft het onkruidvrij maken van streklagen

. . . . . langs verharding-gesloten verharding-asfalt
1. . . . . Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of

. . . . . rollagen
5. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de

. . . . . aannemer
2. . . . . Gerekend is met 5  onderhoudsbeurt(en) per jaar

. . . . . @@@MAXIMAAL 2 BEURTEN UITVOEREN MET GLYOSAAT@@@
1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
201050 514504 . . . . . Onkruidvrij maken goten. m         999,00 V

. . . . . Betreft het onkruid vrij maken van goten en

. . . . . rondom kolken

. . . . . Aantal kolken per ha.: ca. xxx st
5. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de

. . . . . aannemer
2. . . . . Gerekend is met 5  onderhoudsbeurt(en) per jaar

. . . . . @@@ METHODE ONKRUIDVRIJ MAKEN AFHANKELIJK VAN

. . . . . REGIME VERWIJDEREN VEEGVUIL, ZIE SHORTLIST 1 PUNT

. . . . . 4 @@@
1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
201060 514505 . . . . . Onkruidvrij maken rondom obstakels. st         999,00 V

. . . . . Betreft het in een extra ronde onkruidvrij maken

. . . . . rondom terreinmeubilair, verlichtingsobjecten,

. . . . . verkeersborden en elementen ter beïnvloeding van

. . . . . het verkeer
6. . . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de

. . . . . aannemer
2. . . . . Gerekend is met 1  onderhoudsbeurt(en) per jaar

1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

8 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

801 . . . . . WEGAFZETTINGEN
. . . . .

801010 620205 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. keer          26,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 201010, 201020, 201040, 201050,
. . . . . 201060

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . WiU 96a/96b figuurnummer @keuze
. . . . . gedurende de werkzaamheden van de genoemde
. . . . . besteksposten, lengte werkvak maximaal @keuze
3. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h

2. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801020 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer           4,00 V
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . werkzaamheden volgens bestekspostnr(s): 201030

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
. . . . . reeks WiU 96a/96b figuurnummer @keuze
. . . . . gedurende de werkzaamheden van de genoemde
. . . . . besteksposten, lengte werkvak maximaal @keuze

2. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801030 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer          26,00 V
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . werkzaamheden volgens bestekspostnr(s): 201010,
. . . . . 201020, 201040, 201050, 201060

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-

Bladnr. 22 van 34



GBW982303 VOORBEELD DOB-BESTEK                             FREQUENTIEBESTEK
RAW0000 Onkruidbeheersing op verharding volgens DOB-richtlijnen
RAW9999 - 00224 CROW-0115-versie 2                                  10 april 2009

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

. . . . . reeks 96a/96b figuurnummer @keuze

. . . . . gedurende de werkzaamheden van de genoemde

. . . . . besteksposten, lengte werkvak maximaal @keuze
3. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h

2. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801040 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s) 201030
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 101

4. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden
1. . . . . De route wordt aangegeven door: tekst- en
. . . . . pijlborden

2. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

802 . . . . . REGISTRATIE
. . . . .

802010 709999 . . . . . Registratie middelengebruik EUR N
. . . . . Registratie middelengebruik
. . . . . Betreft de registratie van bestrijdingsmiddelen
. . . . . volgens de DOB-richtlijnen (shortlist 1 en 2)
. . . . . @@@ GEBRUIK HIERVOOR BIJVOORBEELD DE
. . . . . DTB-REGISTRATIEMODULE VIA INTERNET @@@
. . . . .

9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01  01 ALGEMENE BEPALINGEN

01  01  01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te
noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008'
is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijg-
baar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de DOB richtlijnen, voor
tactische planning onkruidbeheer op verhardingen, hierna
te noemen Shortlists, zoals vastgesteld 3 maanden voor
datum van aanbesteding door het Plant Research
International.

01  02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01  02  01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03
van de Standaard 2005 verschijnt de eerste betalingstermijn
op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk
om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen
steeds twee weken later.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03
van de Standaard 2005 verschijnt de betalingstermijn direct
na het opleveren van de deelopdracht.

01  04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01  04  02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02
lid 03 van de Standaard 2005, bedraagt ...% van de aanne-
mingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel
01.04.02 lid 03 van de Standaard 2005, bedragen de hierna
genoemde percentages van de aannemingssom:
     Brandstofgroep                        Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief             ...
02 Gasolie met laag accijnstarief             ...
03 Gasolie excl. accijns                      ...
04 Elektriciteit                              ...
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01  07 ZEKERHEIDSTELLING

01  07  01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2005 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

09 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de
U.A.V. 1989, wordt van de aannemer niet verlangd.

01  08 BIJDRAGEN

01  08  01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.

01  08  02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld
in artikel 01.08.02 van de Standaard 2005, wordt verlangd.

01  11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01  11  01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen: ........................
.......................................................

01  13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01  13  06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-
detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989, verlangd omvattende: ................

03 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende: .............
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01  14 BOUWSTOFFEN

01  14  01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof                     producent/leverancier
.......................      .............................
.......................      .............................

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van
die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking
nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan-
gegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ont-
vangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door der-
den afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01  14  02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
  en;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van
  gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
  Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te
  Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
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kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
tie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-
volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- ....................................
- ...................................,
- ....................................

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid
06 is niet van toepassing op de navolgende bouwstoffen:
- ....................................,
- .....................................
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in pa-
ragraaf 18 van de U.A.V. 1989 worden gekeurd.

01  14  04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. ..............
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accredi-
tatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accredita-
tie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling
dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond
met uitzondering van de beoordeling van het uitvoerings-
proces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, ver-
plicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-
instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetref-
fende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certi-
ficatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt
de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of
op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
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tificaat c.q. de verklaring.
03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. ..........

is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.
04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt

de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of
op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
tificaat.

01  17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01  17  05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als
bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2005,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- ....................................................
- ....................................................

01  19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01  19  02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als co-
ördinator(en) voor de uitvoeringsfase van bestek nr. .....
(voor het .......................).

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

01  19  03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk
II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoel-
de coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de (neven)aannemer van het besteknr. .......
(voor het .................).
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02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennis-
geving ontvangt de aannemer twee afschriften.
De aannemer verstrekt daarvan een afschrift alsmede een af-
schrift van het bij het bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan aan de in lid 01 bedoelde coördinator.

01  19  04 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als co-
ördinator(en) voor de uitvoeringsfase van besteknr.
.......
(voor het ..........................).

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de (neven)aannemer van het besteknr. ......
(voor het ....................)

01  22 VAKOPLEIDING

01  22  01 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk
die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst hebben aan-
gegaan met een door het landelijk orgaan van het leerling-
wezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding
in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te
worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. GWW-werker of vakkracht GWW.
Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedra-
gen, gedurende ten minste ...% van de tijd in de fase .....
.................... dan wel ten minste ... mandagen voor
het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedra-
gen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende
gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het
   gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
d. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt
   welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te
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   waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk
   worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de
aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten
minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan
van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbe-
kwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen func-
tionaris, tevens toegang tot het werk aan de opleidingscon-
sulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen
en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter
controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding
met de leerling(en) in het bijzijn van de praktijkbegelei-
der/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van
leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan overleggen
waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte
leerling(en) beschikbaar is (zijn).

50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50  15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50  15  01 PLANNING VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 Indien onkruidbestrijding op verhardingen wordt uitgevoerd
volgens de methode Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) dient de
planning van het verwijderen van veegvuil met de planning
van het bestrijden van het onkruid nauwkeurig op elkaar te
worden afgestemd.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51  01 BEGRIPPEN

51  01  01 ALGEMEEN

01 De naamgeving voor de verschillende verhardingtypen is
gebaseerd op de in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte
(KOR) gebruikte naamgeving van de beeldmeetlatten voor
verharding.

51  02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51  02  01 ALGEMEEN
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HFD PAR ART LID

01 Maatregelen ten behoeve van het verwijderen van onkruid op
afgesloten en in gebruik zijnde parkeerplaatsen worden in
overleg met de directie bepaald.

51  02  05 TOEPASSEN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking op artikel 51.02.17 van de Standaard
RAW-bepalingen is het toepassen van wettelijk toegestane
chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan, met
uitzondering van de op de DOB-kaart aangegeven gebieden
waar dat niet is toegestaan.

@@@ MITS ER AAN DE IN DE SHORTLIST GENOEMDE VOORWAARDEN
WORDT VOLDAAN @@@

02 Geen bestrijdingsmiddelen toepassen binnen vier dagen na
een veegbeurt of ronde.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62  05  01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen
moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden
overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden
rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit
plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een ter-
mijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schrifte-
lijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen
een door de directie te stellen termijn door de aannemer
worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet
kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie
mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak
mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeers-
maatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen ver-
keersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door
werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik
zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door
de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uit-
gangen.
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Behoort bij: DOB Frequentiebestek CROW-0115

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
 EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za- 8)
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te
doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2005

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

    Gedaan te de 20

   De inschrijver(s),
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   A (handtekening)

   B (handtekening)

   C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-

schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Behoort bij: DOB Frequentiebestek CROW-0115

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

 1)

Gevestigd te  2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

101 VERWIJDEREN VEEGVUIL
101010 Verwijderen veegvuil 6x. are         999,00 V

201 ONKRUIDVRIJ MAKEN
201010 Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid tegels 3-7. are         999,00 V
201020 Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid klinkers. are         999,00 V
201030 Verharding-open verh.-ongeb.verh.-onkruid halfvh. are         999,00 V
201040 Onkruidvrij maken goten langs asfalt-streklaag m         999,00 V
201050 Onkruidvrij maken goten. m         999,00 V
201060 Onkruidvrij maken rondom obstakels, extra ronde st         999,00 V

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

801 WEGAFZETTINGEN
801010 Toepassen rijdende afzetting. keer          26,00 V
801020 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer           4,00 V
801030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer          26,00 V
801040 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

802 REGISTRATIE
802010 Registratie middelengebruik EUR N

-------------------------
SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 .......................... EUR ............,..
910020 .......................... EUR ............,..
910030 .......................... EUR ............,..
910040 .......................... EUR ............,..
910050 .......................... EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

-----------------
919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,.. EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

96 BIJDRAGEN
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR N

-------------------------
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

==============
Gedaan te

De                                  20..

De inschrijver(s),

Bladnr. 4 van 4


