OPDRACHTBON
Bonnummer: ……………...
Ten behoeve van:
0

Rioolaansluiting

Locatie omschrijving:

……………………………

LET OP! AAN DE IJSSELKADE ALLEEN NA TOESTEMMING WATERSCHAP Groot Salland
0

Rioolreparatie

0
Straatwerk
Gegevens ondergetekende:

Startdatum werkzaamheden:

……………………………

Telefonisch te bereiken:

……………………………

Naam:

……………………………………

Adres:

…………………………………… Huisnummer: …………………………………

Postcode:

…………………………………… Woonplaats: ………………………………….

Telefoonnummer privé: …………………………. Telefoonnummer werk: ………………………

Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de aan de achterzijde genoemde voorwaarden
ten aanzien van de realisering van de rioolaansluiting, rioolreparatie, of de straatwerkzaamheden
zoals deze vastgesteld zijn door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Kampen.

Voor akkoord:

Plaats en datum:

……………………………………

Handtekening:

……………………………………

Dit formulier kunt u terugsturen naar:
Gemeente Kampen
De heer J. Smidt/ Algemene Zaken
Postbus 5009
8280 GA Kampen

VOORWAARDEN
1. De werkzaamheden worden gerealiseerd na ondertekening van dit formulier.
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd door of onder toezicht van de gemeente Kampen, de
aanvrager kan vooraf een kostenraming worden overhandigd, de verrekening vindt plaats op basis
van de werkelijke kosten + 15% overheadkosten, (zijnde administratie, voorbereiding, toezicht en
herbestratingskosten ) + 21 % BTW.
3. De kosten voortvloeiende uit onvoorziene omstandigheden worden bij ondergetekende in rekening
gebracht.
4. Indien de aanvrager hiermee akkoord gaat moet de opdrachtbon worden ondertekent, deze wordt
als bindend beschouwd voor de uiteindelijke eindafrekening.
5. Ondergetekende dient zich van te voren op de hoogte te stellen van de hoogteligging van het
gemeentelijk hoofdriool, om te bepalen of de rioolaansluiting door of onder de funderingsbalk
aangebracht moet worden.
6. De bij opruim- en sloopwerkzaamheden vrijkomende materialen zullen door de aannemer op
kosten van de ondergetekende worden afgevoerd. Tekort komende materialen worden op kosten
van ondergetekende bijgeleverd.
7. In het geval van rioolproblemen, zal na ondertekening van deze opdrachtbon actie worden
ondernomen door de gemeente Kampen. Wanneer na het blootleggen van de aansluiting geen
defect van de aansluiting op gemeentelijke terrein kan worden vastgesteld, of indien er sprake is
van een verstopping worden alle kosten bij ondergetekende in rekening gebracht.
8. Wanneer na opgraving van de aansluiting sprake is van doorhangen, tegenschot, boomwortels of
breuk op gemeentelijk terrein, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de gemeente Kampen.
Dit zal ter plaatse met ondergetekende worden geregeld.

