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Annex I  Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, 

toestemmingen (check door gemeente Dongen) 
 
Artikel 1.1: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen   

De volgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen zijn door de Opdrachtgever 
reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend: 
 
Tabel 1: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen verkregen door de Opdrachtgever. 

 

Nr. 

Vergunning, 

ontheffing, 

beschikking, 

toestemming 

Bevoegd gezag 
Datum 

aangevraagd 

Datum 

verleend 

1 

Omgevingsvergunning 

Welstand gemeente 

Dongen 

Gemeente 

Dongen 

Aan te vragen 

voor 

acceptatie DO 

zoals benoemd 

onder 

acceptatieplan 

Technisch 

Management 

Voor 

acceptatie 

DO 
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Annex II   Planning 
 
In overeenstemming met artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het 
gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de 
volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te 
nemen: 
 

Datum  Onderdeel Toelichting  

6 sep 2021 Aanvang project 

Dit is het moment dat wordt gestart met de 

ontwerpwerkzaamheden en kunnen voor 

investeringen worden gedaan ten behoeve 

van de productie, leverantie en plaatsing van 

de burg. 

1 okt  2021 
Ontwerp indienen voor 

aanvaarding 

Zodanig dat er in het ontwerp geen sprake 

meer is van restpunten.  

7 okt 2021 

Geaccepteerd ontwerp 

en Start realisatie (schop 

in de grond)  

Dit is het moment dat de  Uitvoerings-  

werkzaamheden kunnen starten en de “schop 

in de grond” kan. Tot dit moment wordt het 

reguliere onderhoud aan de brug door 

Opdrachtgever uitgevoerd 

   

15 dec 2021  Oplevering van de brug 

Dit is het moment dat de brug klaar is voor 

gebruik in de breedste zin van het woord. Er 

zijn geen (functionele) gebreken meer te 

bespeuren en de brug kan hiermee worden 

overgedragen aan beheer. 

31 dec 2021  
Opleveren 

Materialenpaspoort  

Uiterste datum van aanlevering 

revisiegegevens van de brug en omliggende 

infra zoals K&L, Landhoofd en aansluitende 

verhardingen en elementen. 
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Annex III   Acceptatieplan  
 
 

Document(en) ter Acceptatie Uiterste tijdstip indienen Acceptatietermijn Acceptatiecriteria 

Algemeen    

Volmacht  

 

2 weken na opdrachtverlening 

of na een wijziging 
5 werkdagen 

§2.7 en §2.8 UAVgc 2005 

Ondertekend door bevoegd 

persoon conform KvK 

Bewijs van verzekering 

 

  Direct na gunning 

  

5 werkdagen Annex X 

Zelfstandige hulppersonen 
2 weken vooraf aan geplande 

inschakeling 
5 werkdagen 

Overzicht van door 

Opdrachtnemer 

geselecteerde en in het 

UEA vermelde 

onderaannemers volgens 

Annex VI. 

V& plan  2 weken na opdrachtverlening 2 werkdagen 
§12-3 UAVgc 2005,  

 

Evt. Wegafzettingen  1 week na vaststellen DO 5 werkdagen CROW publicatie 96b 

Projectmanagement    

V&V plan  
  2 weken na   

  opdrachtverlening 
7 werkdagen 

Inzage in 

projectmanagement door 

middel van een plan 

maximaal 3 x A4 

Overlegstructuur 2 weken na opdrachtverlening 2 werkdagen 

Efficiënte overlegstructuur 

ten gunste van het 

werkproces van de 

Opdrachtnemer 

Projectbeheersing    

Termijnstaat en 

prestatieverklaring 

 

  1 week na 

  Opdrachtverlening. 
7 werkdagen 

§33.1 UAVgc 2005,  

art. 14 BO 

 

Overall planning 1 week na opdrachtverlening  5 werkdagen Op basis van Annex III 

Bewonersbrief 2 weken voor verzending 5 werkdagen Zie eis 3.10.1 

Technisch Management    

Ontwerp  
7 werkdagen voorafgaand aan 

uiterste datum Annex II 
7 werkdagen 

Detailtekening brug 

inclusief impressie 

gebruikte materialen, 
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Document(en) ter Acceptatie Uiterste tijdstip indienen Acceptatietermijn Acceptatiecriteria 

esthetica, constructie en 

aansluiting landhoofd en 

overige infra. 

Verkeers- en omleidingsplan 

Gelijk met het aan ter 

acceptatie aan te bieden DO 

1 week Plan bevat overzicht 

afzetting/omleiding, tijdstip 

van afzetting dan wel 

omleiding en eventuele 

alternatieve routing. Een 

en ander in overleg met de 

Opdrachtgever. 

Keuringsplan realisatie 
7 werkdagen vóór start van de 

keuringen 
5 werkdagen 

Maximaal 2 x A4 met wijze 

van keuren tijdens 

realisatiefase inclusief 

aantoonbaarheid van de te 

behalen kwaliteit. 

Opleverdossier / 

materialenpaspoort 
Bij oplevering van het Werk  10 werkdagen 

Het opleverdossier bevat 

alle informatie met 

betrekking tot de  

gebruikte materialen, 

levensduur, esthetica, 

constructie en aansluiting 

landhoofd en overige infra. 

Aanvullende informatie 

Vraagspecificatie proces 

LCA berekening definitief Voor acceptatie DO 10 werkdagen 

De LCA berekening is een 

verfijning van de reeds 

aangeboden LCA 

berekening tijdens 

inschrijvingsfase 
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Annex IV:  Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 
 

 

Document(en) ter Toetsing Uiterste tijdstip van indienen Toetsingscriteria 

Voortgangsrapportage Elke maandag van de week 
Zie vraagspecificatie 

proces 

   VO op basis van aanbieding   Drie weken na opdrachtverlening 
Uitgangspunten 

aanbieding  
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Annex V   Vrijkomende materialen  
 

Artikel 1: Algemeen  
 

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de 
Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door ontgraven, breken, slopen, 
frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend 
materiaal.  

 
2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden 

toegepast. Eigendom van materialen in het kader van hergebruik berust bij de Opdrachtnemer tot 
moment van verwerking 
 

3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk, danwel elders niet 
nuttig kunnen worden toegepast, blijven eigendom van de Opdrachtgever tot moment van overdracht 
aan een Wettelijk erkende verwerker.  

 
4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze 

Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een erkende 
vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders. Acceptatie, 
transport, verwerkings- en/of stortkosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 
5. De Opdrachtnemer toont de overdracht van het vrijgekomen materiaal aan door een bewijs van 

ontvangst van de betreffende verwerking- en /of stortplaats bij de Opdrachtgever aan te leveren als 
onderdeel van het opleverdossier. 

 

6. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze 
vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.  

 
 
Artikel 2: Vrijkomende grond 
 
1. Met betrekking tot vrijkomende grond en grondstromen binnen het werk toont de Opdrachtnemer 

middels een grondstromenregistratie aan waar alle grondstromen zijn ontgraven en verwerkt. 
 

2. Verwerking-/stortkosten en/of opbrengsten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De 
Opdrachtnemer toont de overdracht van de vrijgekomen grond aan door een bewijs van ontvangst van 
de betreffende verwerking- en /of stortplaats bij de Opdrachtgever aan te leveren als onderdeel van 
het opleverdossier. 
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Annex VI   Nevenopdrachtnemers 
 

Er is sprake van de volgende nevenwerken die in de voorbereiding- en/of uitvoeringsperiode binnen of in 

de directe omgeving van het werkterrein van het project worden uitgevoerd en waarmee ten gevolge 

hiervan de Opdrachtnemer voor het onderhavige Werk zijn werkzaamheden zal moeten afstemmen.  

 

In te vullen door de Opdrachtnemer (op basis van ondertekende en ingevulde UEA document) en de 

Opdrachtgever middels acceptatie obv. Annex III. 

 

Nevenwerkzaamheden Nevenopdrachtnemer 
Binnen / buiten 

scope van project 
Voorziene Tijdstip 
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Annex VII  Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale 

lasten, prijzen, huren en vrachten 
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Annex VIII   Stelposten 
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Annex IX   Bankgarantie 
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Annex X   Verzekeringen  
 
Artikel 1: Verzekering Opdrachtgever 

 

• De opdrachtgever heeft voor zijn rekening en mede ten behoeve van architect(en), 

adviseur(s), constructeurs(s), aannemer(s), een doorlopende bouwverzekering 
(CAR-verzekering) afgesloten. 

• De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het 

werkterrein een aanvang neemt tot het eind van de onderhoudsperiode. 

• Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) 

verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, als mede honorarium van 

deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directie en 

indien meeverzekerd, de B.T.W.. 

• De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de 

opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met 
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de 
polis gestelde verplichtingen na te komen. 

• De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt 

niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in 
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig 
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 

• Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de 

aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, 

waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 

• Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheid stelling, dient 

de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. 

• De bouwdirectie beslist wie namens verzekerden de schade met de verzekeraar 

regelt. 

• De uit hoofden van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade 

uitkeringen ter zake van schade aan het werk zullen aan de aannemer worden 
uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd. 
 

• Op deze verzekering zijn per gebeurtenis de volgende eigen risico’s van toepassing: 

- sectie I Het werk € 2.250,00; 
- sectie II Wettelijke Aansprakelijkheid € 2.250,00; 
- sectie III bestaande eigendommen van de aanbesteder € 2.250,00; 
- sectie IVB eigendommen van personeel enz. € 250,00. 

• De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever 

afgesloten bouwpolis. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

• Terzake van de of in verband met de vorenvermelde verzekering draagt de opdrachtgever nu 

en in de toekomst geen andere verplichtingen tegenover de aannemer, dan die tot het 

aangaan van de "bouwverzekering". 
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Artikel 2: Verzekering Opdrachtnemer 
 

• Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer 

dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te 

houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer 

en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit 

en/of verband houdende met de 

uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten 

minste € 1.000.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 

1.000,00 per gebeurtenis bedragen. 

• De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van 

(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit 

materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien 

gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel, dient tevens de aansprakelijkheid 

van de opdrachtgever, de directie en de huurders te 

zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en 

dergelijke niet zijn uitgesloten. 

• Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het 

geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de 

schaden zijn. 

• De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) 

blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter 

goedkeuring en ter bewaring te over leggen. 

• De voren vermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of 

aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Deze 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven gelden, zoals zij bij of krachtens 

dit bestek (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.  
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Annex XI   Geschillenregeling raad van deskundigen 
 

1. In afwijking van artikel 18 van de Basis Overeenkomst wordt door de gemeente Dongen 

géén gebruik gemaakt van de geschillenregeling maar leggen partijen hun geschillen ter 

beslechting voor aan de: 

 

Rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda 

Stationslaan 10 

4815 GW Breda  

 
2. Alvorens gebruik te maken van bovengenoemde rechtsmiddelen zullen partijen een eerste 

aanschrijving doen op een onafhankelijke deskundige. Een en ander ten behoeve van een 

eventuele bouwbemiddeling / mediation. 

 


