rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

archief 2x
adm. HSOW 2x
verificatie
hr. Van Aalderen
calculatie
hr. Bultman
ir. Van Schaik
ir. Smid

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 99111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad

Dienst Straatklinkercontrole
Bergstraat 28
ARNHEM

uw brief van

lelystad

28 j u l i

1977

uw kenmerk

mijn kenmerk

Cdc 35043

toestelnr.

onderwerp S t r a a t k l l n k e r s t . b . v .
bestek 8148;
Bk 28115 Ko 7265

bijlage(n)

1 formulier i n 3-voud

verz.: 39 JUU 1977

Hiermede verzoek ik U te doen aanvoeren:
15.500 straatklinkers, kleur rood, dikformaat, sortering B 7/12.
:8148
Bestek nr.
:toegangsweg tennisbaan te Almere-Haven
Leverplaats
Wijze van aanvoer
:per auto
Levertijd
:op afroep
Meld adres
:Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, afd.
administratie HSOW (de heer M. van Straten;
tel. (03200)-92045)
U gelieve Uw rekeningen binnen een week na levering in tweevoud te
zenden naar het kantoor van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders
te Lelystad.

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor dezet

1

Ir. F. Tellegen Hoofd Stedebouw en Openbare Werken

28-7-1977/il

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 86984

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

Archief

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad

2x

Hr. Bultman 549
H r . Schlick A l m e r e - H a v e n

N.S.F. afd. Laboratorium
Sportlaan 1
Sportaccommodatie
A R N H E M

uw brief van

lelystad

10 augustus 1977

uw kenmerk

mijn kenmerk

C d c 36753

toestelnr.

bijlage(n)

monsters

verz.:J5 AUG. 13*7

onderwerp

K e u r i n g m o n s t e r s lava
en g e m a l e n rode steen

H i e r b i j zend ik U ter keuring e e n m o n s t e r lava e n e e n m o n s t e r
g e m a l e n e n gesorteerde rode steen (zgn. g r a v e l ) bestemd voor
r e s p . d e fundering e n d e toplaag v o o r d e tennisbanen in g e -=
bied 1H i n A l m e r e - H a v e n .
"—
De beide materiaalsoorten moeten voldoen aan de eisen v a n de
N . S . F . , v a s t g e l e g d in het T e c h n i s c h Bulletin n r . 6, d.d. m e i
1969 e n d e daarbij b e h o r e n d e w i j z i g i n g e n e n a a n v u l l i n g e n .
D e lava dient v o l g e n s het b e s t e k te b e s t a a n u i t e e n sortering
v a n 0 - 2 0 m m e n v o o r 3 0 % te b e s t a a n u i t d e fractie 0.3 m m en
v o o r 7 0 % uit d e fractie 3-20 m m . D e toplaag dient t e b e s t a a n
uit g e m a l e n rode steen volgens eisen N . S . F .
D e k e u r i n g s k o s t e n dient U in rekening te b r e n g e n b i j d e f a .
V e r m e e r , Postbus 14, H o o f d d o r p .
D e uitslag v a n h e t o n d e r z o e k z i e ik gaarne zo spoedig m o g e l i j k
in d u p l o tegemoet.
D E D I R E C T E U R VAN D E RIJKSDIENST
V O O R D E IJSSELMEERPOLDERS
Voor daze

Ir. J. E. Smld
Ptv. HocAd Stedebouw en Openbare

opgelBQiS
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847

10-8-1977/gd

NEDERLANDSE SPORT FEDERATE
Af d. Sportaccommodaties
Sportlaan t - Postbus 484 - Arnhem
Telefoon: 08308 -441 - toestef2tf"r

•M.S. A.
no.:2492/JM/IZ

Aan de R i j k s d i e n s t

v o o r de

I j s ss ee ul m
u eeeerrppooiludeerr s

14%

Postbus 600,
8200 AP LELYSTAD

Arnhem, 29 augustus 1977.

Mijne heren,
Hierbij doen wij U in tweevoud toekomen onderstaande laboratoriumrapporten.
- L 7777, zijnde tennistoplaagmateriaal gelegen te gebied 1 H, Almere Haven
- L 7778, zijnde lava ten behoeve van fundering 0-20 mm gelegen te
gebied 1H, Almere Haven.
De rekening voor de onderzoekkosten is verstuurd aan de firma Vermeer
te Hoofddorp.
Inmiddels verblijven w i j ,

hoogachtend,
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE

c
i r . G.J. Ruychaver
Hoofd a f d . S p o r t a c c o m m o d a t i e s ,

Bijlage:

2 rapporten in 2-voud.
POSTREKENING 33
BANK ALGEMENE BANK NEDERLAND

S GRAVENHAGE

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
's-Gravenhage

Gelegen t e :

Gebied

Opdrachtgever:

fundering

Uw brief: 1 0 / 8 / 1 9 7 7

0 - 2 0 mm

1 H

Gemeente:

Rijksdienst

Doei onderzoek: B e o o r d e l i n g
Monstername door:

r a u w

Analyse datum: - 1 ' 7 _ Q _ ' | 0 7 7

g r i j ze

lavakorrels

Waterdoorlatenheid

7eefanalyse

—

d - 4 6 mm

%

a,

Yl

ml/min

goed

,1 etm

goed

d - 3 2 mm

^z::

%

b

d - 23 mm

—

%

Verbrijzelingsindex

d d -

•

16 mm

—.

8

%

1 1 , 2 mm

—

29

%

= -

26

%

13

%

24

%

"100

%

d - 2 , 8 mm
-

2

—

•-•:-

te laag

=-_

, 8 mm

Totaal

5 ,35 = t e hoog

Fijnheidbmodulus

>

1.98

%

19 mm

d - 5 , 6 mm

d

777Q

te:

Matig hoekig = matig

d -

36753

kwaliteit

hoekigheid:

zeef

kenmerk Cdc

Ijsselmeerpolders

O n r e g e l m a t i g = goed

do

Haven

Analyse no: T

vorm:

op^^Pf

Almere

Onbekend

Materiaal b e s c h r i jving: Q

Telefoon (070) 63 29 63

laboratorium

ANALYSEVERSLAG
Betreft: Lava t . b . v .

Burg, van Karnebeeklaan 6

Maatvoering

Z

Korrelverdeling

onVC l d o e n c

/

0,96

= goed

Bestendigheid tegen atmosferische invloeden

goed

Soortelijk

gewicht

2,39
droog volume gewicht

na los storten 1 , 2 0

0 - 15 mm
e

na l a b . v e r d i c h t i n g

h o l l e r u i m t e : 50%
^^39

h o l l e

ruimte

42%

Korrelverdelingscurve

?n
30
40
50
£ 60
" 70
a.
0
*- SO
90
100

0.15

0.30

0.60

1.4

2.8

5.6

11.2

23.0
zeefdaorlaat

Voor beoordeling/conclusie zie onze brief no:-

d.d.
Het m o n s t e r v o l d o e t n i e t a a n d e t e s t e l l e n
eisen!
1. Voldoet niet aan de opgegeven maatvoering.
2. Bevat onvoldoende fractie 0-3 mm.

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
Laboratorium

Y^hi/3MA2^^3.
(Ir J. Th. Moormans)

OpgetegcT

46.0
mm

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
's-Gravenhage

laboratorium
Betreft:

A m& P

materiaal

Uw brief: 1 Q / 8 / 1 9 7 7

Gebied 1 H

Gemeente: A l m e r e

Opdrachtgever: R i j k s d i e n s t
Doel onderzoek: B e o o r d e l i n g
Monstername door:

Telefoon (070) 63 29 63

ANALYSEVERSLAG

Tennistonlaag

Gelegen te:

Burg, van Karnebeeklaan 6

Haven

Ijsselmeerpolders

Analyse no: L 7 7 7 7
Analyse datum: 1 8 - 8 - 1 9 7 7

kwaliteit

Onb e k e n d

te:

Materiaal beschrijving: O v e r w e g e n d r o o d - o r a n j e

gekleurde

alsmede wat b r u i n i g e

en l i c h t e

worden omhuld door f i j n o r a n j e - r o o d g e k l e u r d m a t e r i a a l .
d a t wat zand b e v a t , i s o r a n j e - r o o d g e k l e u r d .
vorm:
hoekigheid:

Onregelmatig

= goed

Matig hoekig

= goed

Sai^welling
delen
< 0,020

10,0%

delen 0,020 - 0,050 mm

10,4%

delen 0,050 - 2,000 mm

75.7%

> 5,600 mm

delen

Plasticiteits index

voldoende

goed

0,70

voldoende

Korrelhardheid
ed

% korrelslijtage

0,0%

nat:

% korrelslijtage

0,0%

droog: m a t i g )

0.2%
0,7%

goed

Draagvermogen (TSM)

goed

droog:

21

kg/cm'

E o e

100,%

10% vocht

3U

kg/cm'

goed

29,1%

2 2 % vocht
( = veld cap.)

18

kg/cm"

voldoende

A>

nat:

voldoende

onbepaalbaar%
geen = goed

±7Fu

Droog stortgewicht

%

0

2,000 - 3,400 mm

%
°/

20

~

%

%

0,210 - 0,350 mm

12

%

0,105 - 0,210 mm

12 *
11 %

Opbouw:
matig

granulaire samenstelling

10

3

\\

J},

8 % 'ft

70

30

12

60

40

//

50

. 50

//
/O

40

60

30

70

ii
10

%
%

CEBL

23

20

. 80

•£-

10

. 90

^ £
100
d-mm

Voor beoordeling/conclusie zie onze brief no:

Dit monster voldoet niet geheel aan de
te stellen richtlijnen daar de opbouw
te wensen over laat. (zie curver).

0,020

0.0S0

0,105 0,150 0,210

0,350

0,600

1,000

2,000

d.d.
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
Laboratorium I

pi.
od. SA 14-1

2 ,39

80

0,350 - 0,600 mm

< 0,020 mm

d

90

21 %

*3

aanvaardbaar

3E

*»

0,020 - 0,050 mm

momenteel

too

1,000 - 2,000 mm

M

tennis

O

0,600-1,000 mm

0,050 - 0,105 mm

v o o r

matig)

Soortelijk gewicht:

e l ^ ^ i analyse
Zeef^ib

3,400 mm

m/etm.
78

g-pnnr'

Vloeigrens
Uitrolgrens

Waterdoorlatendheid
a.
5
ml/min.

77

Organische stof
Totaal

monster,

goed

3,02 £°

CaCO,
Oplosbare sulfaten

Het v o c h t i g e

welke

droog:

delen 2,000 - 3,400 mm
delen 3,400 - 5,600 mm

korrels

(Ir J. Th. Moormans)

Opgekftf

3,400

5.600

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sportaccommodaties
Sportlaan 1 - Postbus 484 - Arnhem
Telefoon: 08308 -441 - toestel 2

A

B

*
///? V/k^ffoA-

Nr. 35Z*
2 3 SEP. 13//

•W-'S.A.
no.: 2950/JM/IZ

*££. I
Aan de Rijksdienst Ijsselmeerpolders
Zuiderwagenplein 3,

( liO^1,

LELYSTAD

/ Xs

Arnhem, 19 September 1977.

Mijne heren,
Hierbij doen wij U toekomen onderstaande laboratoriumrapporten.
- L 7811, tennistoplaag 2e monster gelegen te Almere Haven.
- L 7812, lava 2e monster gelegen te Almere Haven.
De nota voor dit onderzoek is inmiddels verzonden aan de
firma P. Vermeer te Hoofddorp.
Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE

ir. G.J. Ruychaver
Hoofd afd. Sportaccommodaties.

Bijlage: 2 rapporten in 2-voud.
Opgelegd
POSTREKENING 33
BANK: ALGEMENE BANK NEDERLAND 'S-GRAVENHAGE

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
's-Gravenhage

laboratorium

Burg, van Kamebeeklaan 6

Telefoon (070) 63 29 63

ANALYSEVERSLAG
Uw brief:

Betreft: T e n n i s t o p l a a g 2 e m o n s t e r
Gelegen te: A l m e r e H a v e n
Opdrachtgever :Ri j k s d i e n s t I j s s e l m e e r p o l d e r s
Doel onderzoek:

Gemeente: A l m e r e
-

Analyse no: £ 7 8 1 1

Lelystad

Analyse datum = 6 - 9 - 1 9 7 7
te:

Monstername door:
Materiaal beschrijving:

vorm:
hoek lgheid:
SaflMMfaBing
deOm
< 0,020 mm

%

Waterdoorlatendheid
a.
ml /min.

delen 0,020 - 0,050 mm

%

b.

delen 0,050 - 2,000 mm

Korrelhardheid

delen 2,000 - 3,400 mm

%
%

droog:

% korrelshjtage

delen 3,400 - 5,600 mm

%

nat:

% korrelslijtage

delen

%

droog:

CaCO,

%

nat:

Organische stof

%

Draagvermogen (TSM)

Oplosbare sulfaten

%

droog:

Totaal

> 5,600 mm

m/etm.

%

10% vocht

Vloeigrens

%

Uitrolgrens

%

% vocht
( = veld cap.)

kg/cm'
kg/cm'
\
j

i , ,
k /cm
8

Plasticiteits index
Droog stortgewicht

Soortelijk gewicht:

Zeef-slib analyse
A

o

3,400 mm

2,000 - 3,400 mm

3

L

\

o%

1,000 - 2,000 mm

1

0,600 - 1,000 mm

8

20

0//

°

/o

ft

/o

0,350 - 0,600 mm

17

1?

/o

0,210 - 0,350 mm

11

11

/e

0,105 - 0,210 mm

11

%

0,050 - 0,105 mm

11
in

0,020 - 0,050 mm

\h

13

%

r

11

/•

< 0,020 mm

\

11 %

J

Opbouw:
onvoldoende

A

0.020

0.050

0.105 0,150 0,210

0.350

0,600

1,000

2,000

opbouw
Voor beoordeling/conclusie zi< onze brief no

d.d.
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Aco&mmodaties
Laboratorium f

e

$ m o n tr) <r r (_n i e u O
m o d . SA 14-1

OLQ

n 0
a&u

P Jo
(Ir J. Th. Moormans)

a«tfS»V

3,400

5,600

/

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
's-Gravenhage

laboratorium

Burg, van Kamebeeklaan 6

Telefoon (070) 632963

ANALYSEVERSLAG
Uw brief:

Betreft: T e n n i s t o p l a a g 2 e m o n s t e r '
Gelegen te: Almere Haven

Gemeente: Almere

Opdrachtgever:RjjksdiBHSt U s s e l m e e r p & l d e r s Doel onderzoek:

Analyse no: L 7 8 n
Analyse datum qg-g - 1 9 77

Lelystad

Monstername door:
Materiaal beschrijving:

te:

vorm;
hoek igheid:
Sanoi:stelling
< 0,020 mm
deW
delen 0,020 - 0,050 mm
delen 0,050 - 2,000 mm
delen 2,000 - 3,400 mm
delen 3,400 - 5,600 mm
> 5,600 mm
delen

%
%
%
%

CaCO,
Organische stof
Oplosbare sulfaten
Vloeigrens
Uitrolgrens
Plasticiteits index
Droog stortgewicht
Zeef-slib analyse
^ ^

3,400 mm

nat:
droog:

% korrelslijtage

nat:
Draagvermogen (TSM)
droog:
10% vocht
% vocht
( = veld cap.)

.%
%
%

Totaal

2,000 - 3,400 mm

Waterdoorlatendheid
a.
ml/min.
b.
m/etm.
Korrelhardheid
% korrelshjtage
droog:

%
%
%
%

'/.

kg/cm'
kg/cm»
kg/cm*

Soortelyk gewicht:
0 %

3 "2»

1,000- 2,000 mm

50

°/o

0,600 - 1,000 mm

B

2"

0,350 - 0,600 mm
V

0,210 - 0,350 mm

0/o

0,105 - 0,210 mm

11

0,050 - 0,105 mm

11 %

0,020 - 0,050 mm

13

< 0,020 mm

11

%
A

Opbouw:
o n v o l d o e n d e opbouw.

Voor beoordeling/conclusie zie onze brief no:

d.d.
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
Laboratoriu

mod. SA 1«-1

(Ir J. Th. Moormans)

»*
Ov*

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
's-Gravenhage

Haven

Opdrachtgever:

Ri-jksdienst

Doel onderzoek:

B e o o r d e l i n g

Monstername

Uw b r i e f :

2e m o n s t e r

Gelegen te: A l m e r e

Gemeente:

Almere

Ijsselmeerpolders

Analyse noi-r

kwaliteit

Analyse datum

vorm:

sri^j z e

Q r a u w e

lavakorrelS

Matig

h o e k i g = voldoende

Waterdoorlatenheid

7.eefanalyse
=

%

a.

=5=

%

b,

d - 23 mm

^ ^

%

V e r b r i j z e l i n g s index

d - 19 mm

—

op,dMef d - 46 mm
d - 32 mm

TT

d - 16 mm

d - 1 1 , 2 mm

do

B-9-1977

O n r e g e l m a t i g = goed

hoekiqheid:

^ ^

7812

te:

dooriQrjbekend

Moteriaal beschrijving:

Telefoon (070) 63 29 63

laboratorium

ANALYSEVERSLAG
Betreft: L a v a

Burg, van Kamebeeklaan 6

=

Bestendigheid

%

19 *

, 8 mm

/

goed

0,98 = goed

13 *

d - 2 , 8 mm =^r
d -

1, etm

g Q e d

1%

=

21

zeef

1,87

%

d - 5,6 mm — r.

2

ml/min

1 3

goed

=

=

46

%

Soortelijk

gewicht

2.51

Fijnheidfemodulus

4.40 = goed

droog volume

Maatvoering

+ 0 - 1 f i mm

na l o s

redeliik

na l a b .

Korrelverdeling

invloeden

goed

100 %

Totaal

tegen a t m o s f e r i s c h e

goed

gewicht

storten
verdichting

-i

oc

holle

r u i m t e = 46%

1 l±Q

holle

r u i m t e = 42%

Korreiverdelingscurve
10
20
30
40

^

50

^

t 60
N

a.
o

70

* 80

^

90

^

^

100
0.15

0.30

0.60

1.4

2.8

5.6

11.2

23.0
zeefdoorlaat

Voor beoordeling/conclusie zie onze brief no:_
Een goed

funderingsmateriaal.

d.d.
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
Laboratoriur
OPO®

\PA
(Ir J. Th. Moormans)

46.0
m
m

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sport Accommodaties
's-Gravenhage

Uw b r i e f :

Betreft: Lava 2e monster
Gelegen te: Almere Haven
Rijksdienst

Doel onderzoek: B e O O T d e l i n g

Gemeente: A l m e r e
Analyse

Ijsselmeerpolders
kwaliteit
te:

Materiaal beschri ving

Grauwe g r i j z e lavakorrels

vorm:

Onregelmatig = goed

hoekiqheid:

Matig hoekig a voldoende
Waterdoorlotenheid

7eefanalyse

%

°.

=

%

b

d - 23 mm

^^

%

V e r b r i j z e l i n g s index

d -

19 mm

—

%

d - 16 mm

~

d -

=

o p ^ ^ e f d - 46 mm

do

d - 32 mm

11,2 mm

21 %

d - 2 , 8 mm -^rr

19 %

d - 2 , 8 mm

=

»

goed

=

Totaal

13

ml/min
, etm

1,87 " /

goe(f

foed

0,98 = goed

1 %
13 %

d - 5,6 mm - •

zeef

norr^gj^

Analyse datumv. q _ « 0 7 7

Monstername d o o r : O l l l ) e k e n d

^"^

Telefoon (070) 63 29 63

laboratorium

ANALYSEVERSLAG

Opdrachtgever:

Burg, van Kamebeeklaan 6

Bestendigheid

tegen a t m o s f e r i s c h e

invloeden

goed

46 %
~T00 %

Soortelijk

gewicht

2.51

F i jnheidis modulus

4,40 = goed

droog volume g e w i c h t

Maatvoering

+ 0-15 mm

na los s t o r t e n

J^Jg

holle

ruimte -

46%

Korrelverdeling

r e d e l i j k goed

na l a b . v e r d i c h t i n g

1,46

holle

ruimte =

42%

Korrelverdelingscurve
10
20
30

^

40

^

^ - ^
c

zee

/ /-•

-J

+-

O

90
100

0.15

0.30

0.60

1.4

2.8

5.6

11.2

23.0
zeefdoorlaat

Voor beoordeling/conclusie zie onze brief no:

Een goed f u n d e r i n g s m a t e r i a a l .

d.d.
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE QV& ,\e©<*
Afd. Spo^OpLCCommodaties
Laboratioriun

1

(Ir J. Th. Moonnans)

46.0
mm

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE
Afd. Sportaccommodaties
Sportlaan 1 - Postbus 484 - Arnhem
Telefoon: 08308 -441 -toestel 211

iW..-S.A.
no.: 3 1 9 5 / J M / I Z

Aan de R i j k s d i e n s t

Ijsselmeerpolders
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Mijne heren,
Hierbij doen wij U in tweevoud toekomen het laboratoriumrapport
L 7840, zijnde een monster tennistoplaag materiaal gelegen te
Almere.
Tevens zenden wij U hierbij onze rekening, zijnde groot / 417,72.
Inmiddels verblijven wij ,

/
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Behoort bij bestek no. 8148
voor hfet maken van twee tennisbanen, een oefenkooi, een toegangsweg, parkeerplaatsen en rioleringen te Almere-Haven.

INSCHRIJVINGSBILJET

m

De hierna te noemen inschrijver(s)

aannemingsmaatschappij
I-P-J-a-verrrreerrgTondH'wegenbv

a

gevestigd te

b

x)
2)

L t f t f - postbu3l4" • • -hoofddorp

1)

gevestigd te

2)

c

1)
gevestigd te

2)

verklaren zich door ondertekening dezes bereid het maken
van twee tennisbanen, een oefenkooi, een toegangsweg , parkeerplaatsen en rioleringen te Almere-Haven,
volgens bestek no. 8148 aan te nemen voor een bedrag, de
omzetbelasting daarin NIET begrepen van

/pff* f^Pi .*.

3)

( #.4^.yf.^^4^^.^^.T/^^^

4)

Het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt / .<$3&.&?£
. .»

( J^^Ey.<h.2>pyX^N/3>^E7iPUP^^.^7M<4-.^^

5)

gulden) 6)

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle
zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan de
hierboven onder a. genoemde inschrijver.
De inschrijvers verklaren deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Uniform Aanbestedingsreglement en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek en de nota
van inlichtingen.

Gedaan t e . . .ty&?/tJ2£>.<P2C??.

, de . . . . / ? . . . .tf&.

(handtekening)
(handtekening)
(handtekening)

. . . . 197^

A

1)

Bij een natuurlijk persoon naam en voornaam voluit, bij
een rechtspersoon duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding,

2)

Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig
vermelding van de provincie en het land.

3)

Inschrijvingssom in cijfers.

4)

Inschrijvingssom in letters.

5)

Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

6)

Bedrag van de omzetbelasting in letters.

Behoort bij bestek no. 8148
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voor het maken van twee tennisbanen, een oefenkooi, een toegangsweg, parkeerplaatsen en rioleringen te Almere-Haven
STAAT VAN VERREKENPRIJZEN

a.
b.

c.
d.

Omschrijving

Eenheid

Het beschikbaar stellen van een
grondwerker.

uur

Het beschikbaar stellen van een
hydraulische graafmachine met
bakinhoud 900 liter.

uur

Het beschikbaar stellen van een
bulldozer D6.

uur

Het beschikbaar stellen van een
vrachtauto 12 ton.

uur

Verrekenprijs
in guldens
exclusief O.B

x . f/l-T^

te .. 72?&?3>.A fV£/??. ., de QL . .. 6 % / .

nemingsmaatschappjj
hb'dfdcrorp

(handtekening)
(handtekening)
(handtekening)
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2 JUNI 1977

Haar aanleiding van Uw inschrijving bij de op 17 mei 1977 gehouden
openbare aanbesteding geef ik U hiermede opdracht tot het maken van
twee tennisbanen, een oefenkooi, een toegangsvwg, parkeerplaatsen
en rioleringen te Almere-Haven, volgens bestek 8148 en de daarbij
behorende 9 tekeningen.
De datum van opdracht van het werk, als bedoeld in par. 7, lid 1 van
de AVW 1968, is die van de eerste werkdag volgend op de datum van verzending deses.
Voor dit werk sal U worden betaald de sota van / 170.400,— (eenhoadergzeventigduizend vierhonderd gulden) in totaal, exclusief de omzetbelasting.
Een gewaarmerkt exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen, alsmede een gewaarmerkt afschrift van Uw inschrijvingsbiljet
en de staat van verrekenprjLjzen doe ik U hierbij toekomen.
Met vawrwijzing naar het gestelde in par. 3 van da AVW 1968 zend ik
U tevens een verklaring inzake de aanwijzing van de directie voor dit
werk.
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor 4*zm

Ir. J. E. Smid
Plv< Hoofd S U d e b o u w en O p

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 /

1-6-1977/ER

postrekening

889847
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BESTEK EN VOORWAARDEN
Voor het maken van twee tennisbanen,
een oefenkooi, een toegangsweg, parkeerplaatsen en rioleringen te
Almere-Haven.
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BESTEK 814 8

BESTEK EN VOORWAARDEN
Voor het maken van twee tennisbanen,
een oefenkooi, een toegangsweg, parkeerplaatsen en rioleringen te
Almere-Haven.
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INHOUD BESTEK 8148
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EERSTE AFDELING. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN.
Artikel
Par.
Par.
Par.

1.
2.
3.

Par.
Par.
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Par.
Par.
Par.
Par.
Par.
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Par.
Par.
Par.
Par.
Par.

4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.

Beschrijvingen.
Algemene beschrijving.
Tekeningen en bijlagen.
Plaatsbepaling, hoofdafmetingen, peil
en algemene maatregelen.
Plaatselijke gesteldheid, waterstanden.
Grondwerken.
Rioleringen.
Verhardingen.
Vanghekken enz.
Bijbehorende werkzaamheden.
Aanwezige ondergrondse voorzieningen.
Hoeveelheden en verrekeningen.
Materialen.
Directiebehoeften.
Tijdsbepaling en betaling.
Werkterreinen enz.
Electriciteit en water.
Meetpunten.
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TWEEDE AFDELING. VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING.
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Artikel 2.

Algemene voorwaarden.
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Artikel 3.

Uitvoering.
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DERDE AFDELING. VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD.
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Artikel 4.

Ongevallen.

24

Artikel 5.

Huisvesting van werknemers.

24

Artikel 6.

Bepalingen in verband met wijzigingen van
prijzen, lonen en sociale lasten.

24

Aanwijzing en aanbesteding.
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Artikel 7.

BESTEK 8148

RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS.
Smedinghuis,
Lelystad.
BESTEK EN VOORWAARDEN

voor het maken van twee tennisbanen, een oefenkooi, een toegangsweg, parkeerplaatsen en rioleringen te Almere-Haven.
EERSTE AFDELING. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN.
•

Artikel 1. Beschrijving.
Par. 1. Algemene omschrijving.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2.

>

Het verrichten van grondwerken.
Het aanbrengen van R.W.A.-riolering, samengesteld uit
betonbuizen 0 300 mm met prefab, betonnen controleputten 0,80 x 0,8 0 m.
Het aanbrengen van D.W.A.-riolering, samengesteld uit
p.v.c.-buizen 0 250 mm met polyester contr61eputten
0 600 mm en 0 800 mm.
Het aanbrengen van verhardingen in wegen en parkeerplaatsen.
Het aanbrengen van twee tennisbanen.
Het aanbrengen van een oefenkooi.
Het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden.

Een en ander maken overeenkomstig dit bestek met bijbehorende
tekeningen en volgens aanwijzingen van de directie, met inbegrip van levering van alle daartoe nodige materialen, arbeidslonen, hulpwerktuigen, transporten, verzekeringen, belastingen
enz., voorzover deze bij de omschrijving niet uitdrukkelijk
zijn buitengesloten.

Par. 2. Tekeningen en bijlagen.
1.

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
blad
blad
blad
blad
blad

Algemeen overzicht,
Situatie en details,
Aanleg tennisbanen,
Aanleg oefenkooi,
Boringen,

Bijbehorende typetekeningen:
A-l
A-l
A-l
A-l

92672
103151
103150
103189

tek.nr,
tek.nr,
tek.nr,
tek.nr
tek.nr,

141899
141900
141901
141902
141903

formaat
formaat
formaat
formaat
formaat

A-2,
B-4,
A-2,
A-2
B-4

- 2 2.

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:
Staat van verrekenprijzen.
Inschrijvingsbiljet.
Model bankgarantie.

Par. 3. Plaatsbepaling, hoofdafmetingen, peil en algemene maatregelen.
1.

Het werk is gelegen in Zuidelijk-Flevoland in Almere-Haven.
De juiste plaats, afmetingen en hoogteligging van de te maken werken zijn op de tekeningen aangegeven.

2.

Het uitzetten van de as van de toegangsweg, rioleringen en
contrSleputten, alsmede enkele hoogtemerken ten opzichte van
N.A.P. zal door de directie geschieden. Al het overige uitzetwerk moet door de aannemer geschieden.

3.

De hoogtematen in dit bestek genoemd of op de tekening aangegeven gelden ten opzichte van N.A.P. De directie behoudt zich
het recht voor hoogtematen van nieuw te maken werken te wijzigen in verband met klink.

4.

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden op de hoogte
te stellen en zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid
hiermede.

5.

De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de veiligheid
van het werk en het verkeer. Bovendien zal de aannemer alle
voorzieningen treffen die door de directie worden nodig geacht. De waarschuwingsborden verlichten van een half uur na
zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang.

6.

Grond- en zandtransporten die via wegen plaatsvinden zodanig
uitvoeren, dat geen zand en/of grond op de wegen achterblijft.
De wegen moeten zonodig regelmatig en op eerste aanzegging
van de directie worden schoongehouden.

7.

De aannemer dient binnen twee weken na de opdracht een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan in viervoud
bij de directie in te dienen, een en ander overeenkomstig
par. 26 van de A.V.W. 1968. In het werkplan dienen per onderdeei van het werk de diverse uitvoeringsfasen te worden weergegeven.

I

>

Par. 4. Plaatselijke gesteldheid, waterstanden.
1.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de
uitvoering van zijn werk, ter plaatse of in de onmiddellijke
omgeving, werken door derden worden uitgevoerd. In verband
hiermee kan de directie eisen dat de volgorde van de werkzaamheden tijdens de uitvoering wordt gewijzigd.

- 3 2.

De aannemer kan er van uitgaan dat op de plaats waar werkzaamheden door hem worden verricht de ontsluitingsweg gereed is,
onder voorbehoud van par. 4, lid 1.

3.

Voor de waterstand in het betreffende deel van de polder wordt
gestreefd naar een peil van 5,20 m - N.A.P. Een afwijkende
waterstand met uitzondering van 0,50 m boven c.q. onder bovengenoemd peil geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

4.

In de pleistocene zandlagen komt een overdruk van het aldaar
aanwezige grondwater voor. De stijghoogte van dit grondwater
varieert van 2,00 m - N.A.P. bij de Gooimeerdijk tot 3,50 m
- N.A.P. bij de Muiderweg.

5.

De bodemgesteldheid is door middel van boringen aangegeven op
tekening blad 5, tek.nr. B4. 141903. Afwijkingen van deze gegevens ten opzichte van de werkelijkheid geven geen recht op
schadevergoeding.

6.

Het merendeel van het werkterrein is met een laag zand van
+ 1,00 m opgehoogd.

7.

Het terrein is op een diepte van 1,50 m tot 1,70 m -maaiveld
van een drainage voorzien, bestaande uit p.v.c.-ribbeldrain
0 60/54 mm.

8.

In het terrein zijn op de plaatsen zoals op de tekening is
aangegeven plantvakken aanwezig, zowel ingeplant als niet-ingeplante vakken, waarbij door middel van diepploegen na de
opspuiting een globaal pakket slappe kleilagen van 0,40-0,50 m
naar de oppervlakte is gebracht, dat daarna tot op een diepte
van 0,70-0,90 m -maaiveld met het aanwezige zand is vermengd.

,

Par. 5. Grondwerken.
r

1.

De aannemer verricht al het grondwerk dat nodig is voor het
op de juiste plaats en hoogte aanbrengen van zijn werk en
voor de aanvullingen en afwerking daarvan.

2.

De bovenbreedte van de rioolsleuf mag ter plaatse van het
oude maaiveld (bovenkant kleilaag) max. 4,00 m zijn. Indien
nodig moet in verband hiermee de rioolsleuf worden gestempeld.
Eveneens moeten de sleuven worden gestempeld wanneer de taluds afschuiven en/of de bodem gaat opbressen. Het graven van
sleuven en afstempeling daarvan moet geschieden overeenkomstig
de publicatie van de arbeidsinspectie betreffende de veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden aan en in putten en
sleuven (P. nr. 25, 3e druk U.D.C. 624-152).

3.

De rioolsleuven moeten tot 0,20 m beneden de onderzijde van
de rioolbuizen worden ontgraven.

_ 4 4.

De vrije ruimte op halve hoogte aan weerszijden van de rioolbuis moet min. 0,20 m zijn.

5.

Rondom de contrSleputten moet de vrije ruimte minimaal 0,40 m
zijn.

6.

Onder de rioolbuizen een zandlaag aanbrengen, dik min. 0,20 m.
De p.v.c.-buizen met zand aanvullen tot bovenkant buis. Voor
het leggen van de betonbuizen voor de RWA-riolering de zandlaag licht verdichten en midden tussen de contrdleputten 2 cm
overhoogte aanbrengen. Voor het leggen van de p.v.c.-buizen
voor de DWA-riolering de zandlaag onder de buis niet verdichten, alleen naast de buis verdichten.

7.

Sleuven en putten mogen worden aangevuld nadat de gelegde rioleringen zijn goedgekeurd.

8.

Zand en grond uit de rioolsleuven zodanig gescheiden ontgraven, dat bij de aanaarding van de sleuven het zand en de grond
weer in de oorspronkelijke gelaagdheid wordt aangebracht.

9.

De zandaanvulling naast de p.v.c.-buizen verdichten. De aanvulling tot 0,50 m boven de p.v.c.-buis niet verdichten. Hierna de resterende aanvullingen aanbrengen in lagen van max.
0,50 m dikte onder zorgvuldig aanstampen en verdichten. Alles
in den droge uitvoeren. Ter plaatse van de betonbuizen de aanvullingen in lagen van max. 0,50 m aanbrengen en zorgvuldig
aanstampen.

10.

De bovenste zandaanvulling ter plaatse van de rioolsleuven in
het cunet van de weg aanbrengen in twee lagen van max. 0,50 m
en verdichten tot een sondeerwaarde wordt bereikt van 1,5 MPa.

11.

Ter plaatse van de plantstrook moet de sleuf onder de toegangsweg en tegelverhardingen tot 0,20 m buiten deze verhardingen
geheel met zand worden gevuld en in lagen verdicht (sondeerwaarde min. 1,5 MPa).
Ter plaatse van de tennisbaan de plantstrook verwijderen tot
4,00 m - N.A.P., de baan aanvullen met zand en in lagen verdichten (sondeerwaarde min. 1,5 MPa).

13.

Zandaanvullingen voor cunetten moeten worden aangebracht in
lagen van max. 0,50 m dikte. Iedere laag moet mechanisch worden verdicht, totdat bij een indringingsdiepte van 0,10 m en
meer een sondeerwaarde van min. 1,5 MPa is bereikt.

14.

Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan onder
het juiste profiel vlak worden afgewerkt.

15.

Overblijvende grond uit rioolsleuven afvoeren en in depSt
zetten. Dit geldt eveneens voor het verontreinigde zand uit
plantstroken. De afwerking van het dep6t zal tijdens de uitvoering door de directie worden aangegeven. Max. afstand tot
het depot is 2 km.

- 5 16.

Zand voor aanvullingen van de rioolsleuven c.q. overige aanvullingen wordt indien nodig in een depot ter beschikking gesteld. Max. afstand tot het depot is 2 km.

17.

Alle werkzaamheden moeten in den droge worden uitgevoerd,
waarbij opbressen van de sleufbodem moet worden voorkomen. De
aannemer neemt daartoe alle maatregelen om de waterstand te
verlagen.

18.

Overtollig water mag worden geloosd op gereedgekomen grachtgedeelten, een en ander in overleg met de directie.

19.

Bemalingen mogen slechts worden stopgezet nadat de sleuven
tot voldoende hoogte zijn aangevuld. Het stopzetten moet geleidelijk geschieden. De aannemer is verantwoordelijk voor
de gevolgen van de stijgsnelheid van het grondwater.

20.

Bij het uitvallen van de bemaling moet binnen 24 uur voor
een andere goedwerkende bemalingsinrichting worden gezorgd.

21.

Alle door de werkzaamheden verstoorde drainages moeten tot
genoegen van de directie worden hersteld en zonodig verlegd.

22.

Alle grondwerken moeten een zodanige overhoogte c a . overdiepte hebben dat zij bij de oplevering aan de voorgeschreven
of nader op te geven hoogte en afmetingen voldoen.

23.

Aan het einde van al zijn werkzaamheden dient de aannemer
voor de opneming die terreingedeelten die hij vanwege zijn
werkzaamheden heeft gebruikt, goed te egaliseren en naar genoegen van de directie op te leveren.

24.

Wanneer v66r de aanvang van de werkzaamheden de leidingen
voor water nog niet zijn gelegd, dan zullen, nadat het grondwerk gereed is, door derden de nodige leidingen worden aangebracht. De aannemer moet hierbij de nodige medewerking verlenen. Hij behoeft hierbij echter geen mankracht beschikbaar
te stellen.

,

>

Par. 6. Het aanbrengen van rioleringen.
A. Betonnen controleputten voor het RWA-riool
De betonnen controleputten samenstellen van geprefabriceerde
betonnen schachten met kegelstuk of afdekplaat en waar nodig
met tussenstuk. De inwendige schachtmaat moet 0,80 x 0,80 m
zijn. De naden tussen de delen onderling afdichten met moffenkit. Aan de buitenzijde over de naden een bandage aanbranden,
breed 0,20 m (zie typetekening Al-92672). In de putten moeten
waar dit op de tekening is aangegeven §Sn of meer instortmoffen worden aangebracht met de onderkant op een hoogte van
3,90 m - N.A.P.
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De contrSleputten moeten zakputten zijn met een zandvang van
0,60 m beneden stroomprofiel.

3.

De verbinding tussen buis en putwand moet worden gedicht met
een bijbehorende rubberring. De verbinding moet voldoende
flexibel en waterdicht worden gemaakt.

4.

Op de bovenrand van de putten 3 3. 4 stellagen van vuilwerkklinkers metselen, waarop, na het aanbrengen van een laag
specie, de putrand zuiver moet worden gesteld. De specie in
verhouding 1 cement - 3 zand.

5.

Inlaten, die niet direct worden gebruikt, dienen te worden afgesloten met een passende p.v.c.-kap.

6.

Betonputten waarop aansluitende riolen meer dan 3° afwijken
van de haakse aansluiting moeten zodanig worden gecontrueerd,
dat putwand of mof, waarop het riool wordt aangesloten, haaks
op de as van het riool staat. Een en ander in overleg met de
directie.

B. P.v.c.-contrSleputten voor het DWA-riool.
1.

De controleputten voor de DWA-riolen zijn kunststof putten
0 800 mm en 0 600 mm met vlakke bodem, geheel compleet met
aansluitmoffen en p.v.c.-insteekmoffen ten behoeve van aansluitingen (zie typetekeningen Al-103151 en Al-103150). Waar
dit op de tekening is aangegeven moeten per put instortmoffen 0 160 mm en/of 0 125 mm worden aangebracht met de b.o.b.
op een hoogte van 1,50 m - maaiveld.

2.

Na het stellen en aanvullen van de kunststofputten moeten de
betonranden en de gietijzeren putranden met deksel zo snel
mogelijk worden aangebracht. Tijdens het aanvullen rond de
put en zolang de betonrand en de crietijzeren rand met deksel
nog niet is aangebracht, moet een houten deksel goed passend
boven in de put worden gezet. Het zand rond de bovenrand tot
de bovenkant en 1,00 m buiten de betonrand volgens aanwijzing
zorgvuldig aanvullen en verdichten.

3.

Inlaten, die niet direct worden gebruikt, dienen te worden afgesloten met een passende p.v.c.-kap.

C. Riolering van betonbuizen.
1.

De rioleringen voor de RWA samenstellen van betonbuizen 0
300 mm, lang 2,00 m, met spie- en kraagstuk. De buizen v66r
het in het werk brengen van alle vuil ontdoen. De verbindingen
van de buizen onderling afdichten met een rubberring. De buizen zorgvuldig in het werk brengen en op de juiste hoogte
stellen.
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De betonbuizen met inlaatopening plaatsen in overleg en op
aanwijzing van de directie. De inlaatopening afdekken met
een passend p.v.c.-dekseltje. De aannemer moet erop rekenen
dat 1 op de 5 buizen een inlaatopening (met deksel) moet
hebben.

3.

De buiseinden van later te voltooien leidingen afdichten met
een te metselen schildmuurtje, dik \ steens van vuilwerkklinkers in specie 1:3 volgens aanwijzing van de directie.

4.

Onder de RWA-riolering moeten azob^matten, breed 0,80 m, dik
0,005 m, worden aangebracht. De matten moeten met een overlap van 0,20 m worden gelegd.

5.

De riolering aansluiten op een reeds eerder gelegde uitlegger, waarbij de aanwezige schildmuur zorgvuldig moet worden
verwijderd. De bestaande buis mag daarbij niet worden beschadigd.

D. Riolering van p.v.c.-buizen.
1.

De riolering voor de DWA moet worden samengesteld met gladde
p.v.c.-buizen 0 250 x 235,4 mm (klasse 34).

2.

De p.v.c.-buizen op de kunststof contrdleputten aansluiten
met rubbermanchet op aanwezige mofstukken. De onderlinge verbinding van de buizen moet worden gemaakt met behulp van dubbele steekmoffen en rubbermanchetten. De buizen tussen de putten in het midden + 0,05 m hoger leggen. De buiseinden van
later te voltooien leidingen afdichten met een p.v.c.-kap.

3.

De riolering aansluiten op een reeds eerder gelegde uitlegger,
waarbij het aanwezige p.v.c.-kapje zorgvuldig moet worden
verwijderd. De aansluiting met behulp van een rubberring c.q.
rubbermanchet doen geschieden.

E. Beproevingen.
Van de RWA- en de DWA-riolering worden, elk per 100 ml lengte, een streng tussen twee contr61eputten qecontroleerd op
waterdichtheid.
Bij de RWA-riolering de streng volpompen tot binnenbovenkant
van de buizen. Na 24 uur mag het water niet meer dan 5% van
de diameter van de buizen gezakt zijn.
Bij de DWA-riolering de streng volpompen tot onderkant huisaansluiting. Na 24 uur mag het water in zijn geheel niet gezakt zijn.
Indien tijdens de beproeving blijkt dat de onderdelen of verbindingen gebreken vertonen, worden de gebreken door de aannemer opgezocht en hersteld en deze onderdelen na de herstelling opnieuw beproefd op waterdichtheid. Deze bewerking wordt
herhaald tot de waterdichtheid van de onderdelen is gebleken.
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Ten behoeve van de beproevingen moet de aannemer alle gewenste
hulpmiddelen en arbeidskrachtens ter beschikking stellen. De
kosten van de beproevingen en eventueel herstel zijn volledig
voor rekening van de aannemer.

6.

Indien de directie het noodzakelijk acht moet de riolering of
een gedeelte daarvan worden gespiegeld. Hiertoe moet de aannemer de riolering leegmalen en een spiegelinstallatie met een
lamp van voldoende lichtsterkte en de nodige mankracht ter
beschikking stellen.

F. Kolken en aansluitingen.
1.

De aangegeven straatkolken stellen en door middel van p . v . c leidingen 0 125 x 117,6 mm inclusief T-stukken en bochten op
het RWA-riool c.
betonnen controleputten aansluiten (p.v.cbuizen kleur grijs).

2.

Waar dit op de tekening is aangegeven moeten p.v.c.-buizen
0 125 x 117,6 mm en 0 160 x 150,6 mm inclusief hulpstukken
op de RWA-riolering worden aangesloten (p.v.c.buizen kleur
grijs).

3.

Alle verbindingen van p.v.c.-buizen onderling en waar nodig
met hulpstukken uitvoeren met steekmoffen en rubberringen
c.q. rubbermanchetten. Alle leidingen en aansluitingen zuiver
waterdicht opleveren ten genoegen van de directie.

4.

De deksels van alle kolken dienen scharnierend en te vergrendelen te zijn.

5.

De kolken moeten zuiver aansluitend aan de molgoten c.q. opsluitbanden worden gesteld. Eventuele dollen moeten worden
afgehakt.

6.

Niet gebruikte inlaten van hulpstukken e.d. moeten met bijpassende afsluitmiddelen worden gedicht.

7.

Bij de oplevering moeten alle kolken worden schoongemaakt.
Tevens moeten alle kolken aan het einde van de onderhoudsperiode nogmaals worden schoongemaakt.

Par. 7. Verhardingen.
A. Bestratingen, klinkers.
1.

De bestratingen van de toegangsweg en de parkeerplaatsen maken van rode c.q. grijze betonstenen afm. 210 x 105 x 80 mm
(volgens details). Het te maken voetpad maken van ter beschikking gestelde gebakken klinkers d.f.

2.

De kleur van de betonstenen moet zijn volgens de monsters
die op het kantoor van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad ter bezichtiging liggen.
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Waar dit nodig is de bestrating hellend naar de kolken aanbrengen.

4.

Langs de opsluitbanden moet als gootlaag een strekse laag
worden aangebracht.

5.

Molgoten moeten worden gestraat in halfsteensverband en met
afschot naar de kolken worden gelegd.

6.

Alle bestratingen nadat ze gestraat zijn aftrillen met een
trilplaat ter goedkeuring van de directie. De naden vol en
zat invegen met zand en water, overtolllg zand verwijderen.

B. Tegelverhardingen.
1.

De tegelverhardingen moeten bestaan uit:
a. betontegels (grijs) 300 x 300 x 45 mm?
b. betontegels (grijs) 500 x 500 x 60 mm.

2.

De tegelverhardingen moeten onder de voorgeschreven helling
worden gelegd, zodanig, dat opwippen of rammelen is uitgesloten.

3.

Na het gereedkomen moet de betegeling dezelfde dag worden ingewassen met zand en water en de voegen geheel gevuld. Na dit
inwassen moet de betegeling onder de rij worden afgestampt.
Onder de rij ter lengte van 5 m mag geen afwijking voorkomen
groter dan 0,005 m, onder de rij ter lengte van 1,50 m geen
grotere afwijking dan 0,015 m.

C. Het aanbrengen van banden.
1.

De verhardingen moeten waar dit is aangegeven worden opgesloten met betonnen trottoir- c.q. opsluitbanden van de navolgende afmetingen:
a. 0,18/0,20 x 0,25 m x 1,00 m;
b. 0,12 x 0,25 x 1,00 m (incl. vellingkanten).

2.

Rond de tennisbanen en de oefenkooi moeten opsluitbanden
0,06 x 0,20 x 1,00 m worden aangebracht. Achter elke naad
een azobShouten piket 0,04 x 0 04 x 1,00 m aanbrengen.

3.

Alle banden zuiver van richting en hoogte stellen.

D. Verhardingen in tennisbaan.
1.

Op de gereedgemaakte en waterpas afgewerkte zandbaan voor
de tennisbanen moet een verharding worden aangebracht van
10 cm verdicht lavamateriaal 0-20 mm. Het lavamateriaal moet
voor 30% bestaan uit fractie 0-3 mm en voor 70% uit de fractie 3-20 mm. De fractie 3-20 mm moet regelmatig van opbouw
zijn. De verwerking moet in 6§n arbeidsgang plaatsvinden. Op
de laag lavamateriaal moet een toplaag van gemalen rode steen
(zgn. gravel) dik 2,5 cm worden aangebracht (dikte gemeten na
verdichting door walsen).

- 10 Het inrollen moet geschieden met een door de directie goed
te keuren wals. De banen moeten vlak ingerold worden opgeleverd.
2.

De aannemer dient, v66r met het verwerken van de materialen
voor de halfverharde constructie wordt begonnen, monsters op
te sturen aan de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te
Lelystad, als volgt:
van het lavamateriaal
: 2 monsters van 2 kg
van de gemalen rode steen: 2 monsters van 6 a 8 kg ( + 4 ltr.).

3.

Na goedkeuring van de monsters mag met het verwerken worden
begonnen. De te verwerken materialen dienen identiek te zijn
aan de geleverde monsters. Na het aanbrengen van de banen
zullen nogmaals 2 monsters worden genomen en door een laboratorium worden gekeurd.

4.

De vlakheid van de banen moeten aan de vlakheidseisen van de
N.S.F. voldoen.

E. Verhardingen in de oefenkooi.
1.

Op de gereedgemaakte en geheel vlak afgewerkte zandbaan voor
de oefenkooi moet een verharding worden aangebracht van 10 cm
verdicht lavamateriaal 0-20 mm. Het lavamateriaal moet voor
30% bestaan uit fractie 0-3 mm en voor 70% uit de fractie
3-20 mm. De fractie 3-20 mm moet regelmatig van opbouw zijn.
De verwerking moet in €§n arbeidsgang plaatsvinden.

2.

Op de afgewerkte lavalaag moeten de volgende lagen worden
aangebracht:
a. Een binderlaag van asfaltbeton, dik 0,04 m;
b. Een binderlaag van asfaltbeton, dik 0,03 m;
c. Een toplaag van een polyurethaan gebonden rubbergranulaat, regupol (rood) type 7619 of gelijkwaardig, dik 6 mm,
gelijmd met polyurethaanlijm;
d. Een polyurethaan dichtingslaag;
e. Een polyurethaan structuurlaag;
f. Een polyurethaan coatingslaag.

3.

Het geheel compleet in het werk aanbrengen (volgens de vlakheidseisen van de N.S.F.), zodanig dat er geen water op de
baan blijft staan.

4.

De verharding van de oefenkooi dient voor 3 jaar te worden
gegarandeerd op goede bespeelbaarheid, vlakheid, kleurechtheid en onderhoudsvrij te zijn gedurende deze neriode.

Par. 8. Vanghekken enz.
1.

Rond de halfverharde constructie van de tennisbanen een vanghek hoog 3 meter, vierkant 36 x 36 m, aanbrengen, aan de zijkanten ledikantvormig verlopend naar 1 meter hoog. Waar aangegeven schoren aanbrengen.

- 11 De schoren onder een hoek van 60 tegen de stijlen bevestigen; schoren en stijlen plaatsen in betonpoeren met minimum
afmetingen 20 x 20 x 50 cm. De schoren en stijlen moeten
worden gemaakt van staalprofielen INP 8. Alle stalen onderdelen moeten thermisch worden verzinkt met een zinklaag van
minstens 85 micron. Het thermisch verzinken moet geschieden
volgens de normbladen N 1275 en N 1332.
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2.

In het vanghek 2 toegangspoorten, afm. 100 x 200 cm aanbrengen en in het verlaagde gedeelte een hek breed 100 cm.

3.

De bespanning van het vanghek maken van geplastificeerd harmonicagaas type 40/12.

4.

Op twee plaatsen een ballenvanghekje breed 2 meter en hoog
1 meter plaatsen.

5.

Het vanghek, uitgezonderd het ledikantvormig verlopend gedeelte voorzien van windschermmatten hoog 2,50 meter. Windschermmatten moeten van Alteveer windschermmateriaal (kleur
groen) of gelijkwaardig zijn. Zij moeten worden aangebracht
met behulp van een voldoende aantal spandraden.

6.

Rond de oefenkooi eveneens een vanghek hoog 3 m aanbrengen
incl. schoren enz.

7.

In het vanghek 1 toegangspoort, afm. 1,00 x 2,00 m aanbrengen,

8.

Op de oefenmuur onder een hoek van 45° een eenvoudige ballenvanger aanbrengen.

9.

Voor dit vanghek en ballenvanger gelden dezelfde voorschriften als het vanghek rond de tennisbanen, schoren behoeven
echter niet te worden toegepast.

10.

De aannemer dient bij zijn prijsaanbieding uitvoerig de constructie te beschrijven van vanghekken, toegangspoorten,
schoren, ballenvanghekjes enz.

Par. 9. Bijbehorende werkzaamheden.
A. Drainage
Onder de tennisbanen een drainage van geperforeerde ribbeldrain 0 60 x 54 mm incl. alle benodigde hulpstukken aanbrengen, op een diepte van 0,60 m onder de lavalaag. De
sleuf tot de lavalaag opvullen met lavalith materiaal 3-18
mm.
De drainage op de RWA-riolering aansluiten door middel van
een gesloten ribbeldrain 0 100-91 mm, alles incl. de nodige
hulpstukken. De sleuf van de ribbelbuis 0 100-91 mm aanvullen met zand en verdichten.
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De einden van elke drainagestreng voorzien van een doorsteekpunt.

B. Trapjes.
4.

Op de aangegeven plaatsen trapjes maken van tegels 0,50 x
0,50 x 0,06 m en betonbalkjes 0,10 x 0,10 x 1,00 m, een en
ander zoals op de tekening in detail is aangegeven.

C. Diversen.
5.

Ten behoeve van de tennisbanen bij te leveren en indien nodig
aan te brengen:
a. 3 stel

Verzinkte stalen netpalen, demontabel en opvouwbaar, compleet met verzinkte netwinder en
betonnen ankerblokken en verzinkte stelmoeren.

b. 3 stel

Spijkerloze P.S. lijnen, breed 0,04 m.

c. 3 stel

Tennisnetten van rotvrij polythyleen koord,
dubbele tapmazen, treksterkte 125 kg, katnenen
bovenband en spanlijnen, 5 mm spankabel, compleet met netadjusters.

d. 1 stuks

Baan^ezem.

e. 2 stuks

Lijnvegers.

f. 2 stuks

Plastic slang 1", lang 25 m, met klemmen en
koperen broes.

g. 3 stuks

Enkelspelpaaltjes wit gelakt.

h. 1 stuks

Maatstokje voor nethoogte.

i. 1 stuks

Rubberhark.

j. 3 stuks
k. 3 stuks

Scheidsrechterstoelen, compleet met fundatie.
Betonnen middenpaaltjes, met haak voor adjusters .

1. 1 stuks

Handwals.

m. 1 stuks

Zuigveger ten behoeve van oefenkooi.

D. Oefenmuur.
1.

In de oefenkooi een oefenmuur aan te brengen volgens het detail op blad 4, tek.nr. A-2 - 141902.

2.

De schroefhulzen die moeten worden ingestort laten corresponderen met de bevestigingsconstructie van het toe te passen vanghek en ballenvanger.
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3.

De witte streep moet worden gemaakt van wegenverf.

4.

Het muuroppervlak oehandelen met groene betonverf (waterbestendig). Het oppervlak moet voor de verf aan te brengen
schoon en droog zijn.

5.

Als bekistingsmateriaal moeten betontriplexplaten worden toegepast ten behoeve van een te verkrijgen glad oppervlak.

E. Aansluiting.
1.

De aansluiting op de bestaande verharding moet worden uitgevuld met lavamateriaal, zodanig, dat een goede overgang
wordt verkregen.

Par. 10. Aanwezige ondergrondse voorzieningen.
1.

Over de ligging van eventueel aanwezige ondergrondse voorzieningen pleegt de aannemer overleg met de betrokken beheerders. De adressen van de betrokken beheerders zullen desgewenst door de directie worden verstrekt.

2.

Waar de nabijheid van ondergrondse voorzieningen de aannemer
bekend is, of door hem kan worden vermoed, moet hij zich door
het graven van proefgaten of anderszins overtuigen van de aanwezigheid en de juiste ligging daarvan. Het graven van proefgaten dient met de grootst mogelijke voorzichtigheid te geschieden.

3.

De aanwezige ondergrondse voorzieningen zonder verrekening zo
nodig stutten of anderszins veilig stellen ten genoegen van
de betrokken beheerders.

4.

Indien beschadiging, van welke aard ook, aan ondergrondse
voorzieningen wordt aangebracht, moet de aannemer daarvan
terstond mededeling doen aan de directie en aan de betrokken
beheerder.

5.

De aannemer is, mede in het onder ten 3e genoemde geval, ten
voile aansprakelijk voor alle schade door hem of door voor
hem werkend personeel aan ondergrondse voorzieningen toegebracht. Dergelijke schade zal op zijn kosten vanwege de beheerder van de betrokken ondergrondse voorzieningen worden
hersteld; zonodig worden de kosten van de aannemingssom ingehouden.

6.

Onverminderd het hierboven bepaalde, is de aannemer gehouden
om twee werkdagen van tevoren aan een door de betrokken leidingbeheerder op te geven meldadres het tijdstip te melden
waarop bij het graafwerk contact met de aanwezige ondergrondse voorzieningen kan worden verwacht.
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7.

Het is de aannemer niet geoorloofd enige wijzigingen te
brengen in de constructie, plaats of ligging van de aanwezige
ondergrondse voorzieningen zonder toestemming van de directie
en betrokken beheerders.

Par. 11. Hoeveelheden en verrekening.
1.

De aannemer dient bij zijn inschrijving onderstaande hoeveelheden op te nemen voor beschikbaarstelling van werknemers en
materieel. Verrekening geschiedt op basis van deze hoeveelheden tegen de verrekenprijs, genoemd op de bij het bestek behorende staat van verrekenprijzen.
a.
b.
c.
d.

•
2.

grondwerker
hydraulische graafmachine, bakinhoud 900 ltr.
een bulldozer D6
een vrachtauto 12 ton

50
20
20
20

uur
uur
uur
uur

Vorengenoemde ter beschikking te stellen werknemers moeten
volwassen werknemers zijn volgens de C.A.O. en naar het oordeel van de directie geschikt zijn voor de hun op te dragen
werkzaamheden en moeten zijn voorzien van het hiervoor nodige
gereedschap. Verrekend zullen worden uitsluitend het aantal
uren, dat de werknemers werkelijk ter beschikking van de directie zijn geweest; reisuren e.d. komen derhalve niet voor
verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te zijn begrepen in vorengenoemde verrekenprijzen. In de verrekenprijzen voor materieel zijn bediening, brandstof, smeermiddelen,
algemene kosten en winst begrepen, echter geen vervoer. De
verrekenprijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Par. 12. Materialen.

I
1.

2.

De aannemer moet genoegen nemen met het zand zoals dit hem
wordt overgedragen, ook indien het niet geheel zou overeenkomen met de in dit bestek of in de A.V.W. gegeven beschrijving.
De onderstaande door de aannemer te leveren materialen moeten
voldoen aan de daarachter gestelde eisen. Diverse fabrikaten
ter beoordeling en onder goedkeuring van de directie.
a. Betonbuizen:

De buizen leveren volgens NEN
7025. De inlaatopeningen moeten
t.b.v. toekomstige aansluitingen
met p.v.c.-leidingen 0 125 mm
zijn voorzien van een verhoging
in beton, waarin een speciaal
type versterkte p.v.c.-instortmof
met stootrand, gesteund door
0,0 3 m beton, moet zijn ingebracht. De instortmof voorzien
van een bijpassend p.v.c.-dekseltje.

15 b. Betonnen contr61eputten:

Door de fabrikant in te zenden
tekeningen en berekeningen ter
goedkeuring van de directie; zij
moeten voldoen aan NEN 7035. De
betonbuizen en de controleputten
moeten door §en fabrikant worden
geleverd.

c. Rubberringen voor betonbuizen:

S.B.R.-rubberringen met KIWAkeur.

d. Metselstenen:

Vuilwerkklinkers w.f.

e. Kit:

Met lange asbestvezels, ter keuze van de directie.

f. Bandage:

"Denso" of gelijkwaardig.

g. Putranden met deksels
voor betonputten voor
zwaar verkeer:

Gietijzeren putranden volgens
N-352 bestaande uit g.ij.-rand
en aangestorte verankerde betonvoet, totale randhoogte 2 30 mm,
putmaat 600x600 mm en g.ij.-deksel dagmaat 0 520 mm. Aan de bovenzijde in de g.ij.-omranding
de letters "RW" aanbrengen. De
deksels voorzien van een neoprene
ring die driezijdig ligt opgesloten. Gietijzeren delen moeten fabrieksmatig worden behandeld met
teerepoxyverf zwart tot een droge
laagdikte van 0,2 mm.

h. Kunststof putten:

Polyester putten met vlakke bodem
en stroomprofiel, type "Kamphuis"
of gelijkwaardig.

i. Putranden met deksels
voor polyester putten
voor zwaar verkeer:

Gietijzeren putranden volgens
N-352 bestaande uit geheel g.ij.rand met deksel, dagmaat 0 520 mm
putmaat 590x590 mm, randhoogte
175 mm, deksel voorzien van een
neoprene ring die driezijdig ligt
opgesloten. Gietijzeren delen moeten fabrieksmatig worden behandeld met teerepoxyverf zwart tot
een droge laagdikte van 0,2 mm.

j. Betonnen omrandingen;

Gewapend getrilde omrandingen
900x900, aansluiten op polyester
put, schachten.

k. P.v.c.-buizen:

De buizen leveren volgens NEN
7009, klasse 34.

- 16 1. Overige p.v.c.-materialen: Volgens KOMO-keuringseisen,
bochten en T-stukken in '^"-uitvoering, klasse 34.
m. Betontegels:

Volgens NEN 7014.

n. Betonstenen:

Volgens NEN 7000.

o. Trottoirbanden:

Volgens NEN 7015.

p. Opsluitbanden:

Volgens NEN 7015.

q. Straatkolken:

Kunststof kolken, type "Kamphuis"
of gelijkwaardig. Vergrendelbaar
+ scharnierend deksel (zijaansluiting).

r. Gewapend beton:

In het werk te storten volgens
kwaliteit B 22,5 klasse I (K300)
met tenminste 325 kg hoogovencement klasse A, per m3 beton.
Wapeningsstaal FeB 400HKNR.

Cement:

Voor beton, betonartikelen en
cementspecie moet zijn hoogovencement klasse A. Zand en grind
volgens V.B. 1974.

t. Asfaltbeton:

Volgen "Eisen" R.W.S. art.3.16.

u. Lavasteen en gemalen
rode steen (zgn. gravel)

Volgens eisen van de N.S.F.

v. Betonverf:

2 lagen HIM chloorrubberverf (per
laag 30 micron). 1 laag perlacmatkleur groen (laagdikte 30
micron).

w. Wegenverf:

Volgens "Eisen" R.W.S.

x. P.v.c.-drainagemateriaal

Volgens NEN 7010-K1G (geribbeld).

3.

Alle te gebruiken p.v.c.-buizen moeten KOMO-gekeurd zijn.

4.

Alle op het werk te gebruiken betonmaterialen moeten zijn vervaardigd van hoogovencement en moeten door de KOMO goedgekeurd zijn.

5.

De genoemde materialen, waarvan levering onder KOMO-garantiemerk, KOMO-certificaat of KOMO-garantie mogelijk is of die
kunnen worden betrokken uit een bedrijf dat beschikt over
een KOMO-certificaat van vervaardiging, moeten worden geleverd onder KOMO-garantiemerk, KOMO-certificaat of KOMO-garantie, dan wel in de daarvoor in aanmerking komende gevallen
worden betrokken uit een bedrijf dat over een KOMO-certificaat
van vervaardiging beschikt.

- 17 Een overzicht van de materialen, constructies en bedrijven,
waarvoor KOMO-waarborgen gelden is verkrijgbaar bij het
bureau van de Stichting KOMO. Voor materialen, waarvoor geen
kwaliteitswaarborg op grond van 6§n van de vorengenoemde regelingen kan worden verkregen, dient een opdracht tot keuring
aan het keuringsinstituut "KIWA" te Rijswijk te worden verstrekt. Het keuringsinstituut dient dan tenminste 3 dagen
voordien te worden gewaarschuwd.
6.

De keuring geschiedt op de voor verwerking aangevoerde materialen en constructiedelen overeenkomstig par. 18 van de
A.V.W. 1968 met de hierna volgende wijzigingen en aanvullingen.
Keuringen op de fabriek, winplaats of opslagplaats van de aannemer of de leveranciers van de materialen en constructiedelen
geschieden onder nadrukkelijk voorbehoud, dat bij goedkeuring
het transport en opslagrisico geheel voor rekening van de aannemer blijft. De aannemer of leverancier moet waarborgen, dat
de buiten het bouwterrein goedgekeurde materialen en constructiedelen afzonderlijk worden gehouden en aangevoerd. Goedgekeurde materialen en constructiedelen mogen zonder toestemming van de directie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij krachtens de goedkeuring bestemd zijn.

7.

Indien laboratoriumonderzoek resp. beproeving wordt verlangd,
geschiedt dit door de directie of een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut. Het onderzoek resp. beproeving kan
met goedkeuring van de directie ook geschieden door de aannemer of leveranciers. De directie moet bij het onderzoek resp.
beproeving aanwezig zijn en kan tevens inzage van de rapporten of controle van de te gebruiken apparatuur verlangen.

8.

Alle keuringsrapporten en beproevingsresultaten worden voorgelegd aan de directie en in geval van keuring door derden
rechtstreeks aan de directie toegezonden. De aannemer ontvangt desgewenst van de resultaten en rapporten afschriften.

9.

Alle keuringskosten komen zowel in geval van goedkeuring als
in geval van afkeuring voor rekening van de aannemer of leverancier. Een en ander is in afwijking van het gestelde in
par. 18 van de A.V.W. 1968.
De keuringsrapporten dienen rechtstreeks naar de directeur
van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad te
worden verzonden. Bovendien moet een afschrift van het rapport worden verzonden naar de met de controle op de keuring
belaste ambtenaar te Lelystad. De materialen zo tijdig afroepen dat aan de in de voorschriften vereiste verhardingsperiode kan worden voldaan.

10.

Tijdverlies door keuring en/of afkeuring van bouwstoffen ontstaan, komt geheel voor rekening van de aannemer en geeft
geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

- 18 Par. 13. Directiebehoeften.
1.

Een directieverblijf als beschreven in par. 23 lid 2 van de
A.V.W. van tenminste 12 m2 wordt verlangd, een directiewagen
wordt toegestaan.

2.

Tot de hulpmiddelen bedoeld in par. 23 van de A.V.W. worden
geacht te behoren:
-

3.
j

1 waterpasinstrument met baak;
12 jalons, 2 meetveren (20 ml en 50 m l ) ;
1 hoekspiegel evenals alle nodige piketten;
1 electronische rekenmachine met 5§n geheugen;
1 grondboor, lang 2,00 m;
1 handsondeerapparaat.

De aannemer stelt benodigde meethulpen ter beschikking van
de directie voor contrSle van het door hem te verrichten uitzetwerk en de maatvoering, alsmede voor het verzamelen van
gegevens ten behoeve van de revisietekeningen. Tevens moet de
aannemer hulp verlenen bij het doen van keuringen.

Par. 14. Tijdsbepaling en betaling.
A. Tijdsbepaling.
1.

Onmiddellijk na de gunning moet met het werk worden begonnen.
De werkzaamheden moeten uiterlijk 50 werkbare dagen na gunning
gereed zijn voor oplevering.

2.

Uitsluitend vertragingen voortkomend uit de werkzaamheden e.d.
die door de opdrachtgever of derden in opdracht van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders worden verzorgd, geven de
aannemer recht op een overeenkomstige verlenging van de termijnen, indien de aannemer tijdig aantoont dat de desbetreffende vertraging niet kan worden voorkomen of verminderd door
wijziging in de volgorde der werkzaamheden.

3.

Het werken buiten de normale tijden. het werken in meer pl6egen e.d. vereisen de goedkeuring van de directie.

4.

Na de oplevering van het betreffende gedeelte zal een onderhoudstermijn van drie maanden in acht worden genomen als bedoeld in par. 11 van de A.V.W.

5.

In aanvulling op par. 42 van de A.V.W. 1968 zal de aannemer
voor elke werkbare werkdag, waarmee bovengenoemde termijn
wordt overschreden, een korting van f 2 0 0 , — op de aannemingssom worden toegepast.

P
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1.

De betaling van de aannemingssom zal, met inachtneming van
het in par. 40 van de A.V.W. bepaalde, geschieden in maandelijkse termijnen.

2.

De aannemer dient hiertoe v66r de vijfde van elke maand een
gespecificeerde declaratie in, afgesloten op de laatste vrijdag van de voorafgaande maand.

3.

Ter bepaling van de termijnbetalingen dient de aannemer bij
de aanvang van het werk ter goedkeuring van de directie een
gespecificeerde betalingsstaat in, sluitend op de aannemingssom. Voorts verstrekt hij regelmatig de nodige gegevens aan
de directie om de grootte van de termijnbetalingen te kunnen
bepalen.

4.

De directie zal de aannemer steeds zo spoedig mogelijk en in
ieder geval voor de vijfde van elke maand opgave verstrekken
van het bedrag waarvoor hij de declaratie kan indienen. Daartoe berekent de directie aan de hand van de in lid 3 genoemde
betalingsstaat, telkens aan het einde van iedere maand, tot
hoever het werk is gevorderd. Het aldus gevonden bedrag, verminderd met de som van de reeds eerder vervallen termijnen,
verschijnt dan als betalingstermijn.

5.

Ter meerdere zekerheid van het voldoen aan alle verplichtingen
voortvloeiende uit dit bestek, (dus ook het voldoen van het
werk aan de gestelde contrSleeisen) dient de aannemer zo
spoedig mogelijk na de gunning, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn, volgens het bij het
bestek gevoegde model een deugdelijke bankgarantie ten genoegen van de opdrachtgever te stellen ter grootte van 5% van de
aannemingssom. Indien de in de vorige zin bedoelde zekerheidsstelling niet voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn is ontvangen en accoord bevonden, wordt het bedrag van
de zekerheidsstelling ingehouden op de eerste betalingstermijn en zonodig op de daaropvolgende betalingstermijnen totdat de bovenbedoelde zekerheidsstelling zal zijn ontvangen
en accoord bevonden. De zekerheidsstelling blijft van kracht
totdat zal zijn gebleken dat de aannemer aan alle verplichtingen
voortvloeiende uit dit bestek heeft voldaan.

6.

De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders behoudt zich het
recht voor zijn tegenvorderingen wegens kampgelden, geleverde
materialen, verrichte diensten enz. met de termijnen te verrekenen.

Par. 15. Werkterreinen, opslagterreinen en loodsen.
1.

De nodige werk- en opslagterreinen in de nabijheid van het
werk worden door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders
kosteloos ter beschikking gesteld. Over de plaats van deze
terreinen pleegt de aannemer overleg met de directie. De
directie verstrekt een tekening van deze terreinen.
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De inrichting van de werk- en opslagterreinen, de opstelling
van de keten en loodsen, de wijze van transport en materiaalopslag moeten in overleg met de directie worden geregeld.

3.

Bij het gebruik van de werk- en opslagterreinen zal mede rekening moeten worden gehouden met de terreinbehoefte van de
opdrachtgever en voor door derden uit te voeren werken, die
voorafgaand aan, gelijktijdig met of in aansluiting op het
werk van de aannemer moeten worden uitgevoerd.

Par. 16. Electriciteit en water.
1.

De aannemer dient zelf te zorgen voor het verkrijgen van
electrische stroom en water op het werk. Hij moet zich daartoe in verbinding stellen met de betrokken instanties, van
wie hij de aanwijzingen en voorschriften nauwkeurig moet opvolgen.

2.

De kosten voor aansluitingen, aanleg installaties, abonnementen, meterhuren, verbruik, opruimwerkzaamheden, watermeterput e.d. verbonden aan het tijdelijke waterleiding- en electriciteitsnet, alsmede het eventueel gebruik van een eigen
stroomaggregaat, zijn voor rekening van de aannemer.

3.

De risico's van het uitvallen van electrische stroom en water,
tengevolge van welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de
aannemer.

>

Par. 17. Meetpunten.
1.

Op het terrein voorkomende meetpunten van de meetkundige
grondslag en de vanwege de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, de P.T.T. e.d. aangegeven vaste punten, moeten voor
beschadiging worden gevrijwaard en mogen alleen in overleg
met de directie worden verplaatst en verwijderd.

2.

Indien vaste punten moeten worden verwijderd, moeten de onderdelen ervan worden afgevoerd naar depSts van de betrokken
instanties dan wel volgens aanwijzing van de directie nabij
het werk worden opgeslagen.

3.

De kosten van eventuele hermeting en herplaatsing van in ongerede geraakte vaste punten door de daartoe bevoegde instanties komen ten laste van de aannemer.

|
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Artikel 2. Algemene Voorwaarden.
A.l. Op dit werk zijn, voor zover daarvan in dit bestek niet is
afgeweken, van toepassing:
a. de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1968,
vastgesteld bij de beschikking van de Minister van Verkeer
en Waterstaat van 27 januari 1969, no. U 6049, hoofddirectie van de Waterstaat (A.V.W. 1968), in dit bestek aangeduid als A.V.W., aangevuld met de bepaling dat onder "Directie", bedoeld in par. 3 wordt verstaan "Het Hoofd van
de Hoofdafdeling Stedebouw en Openbare Werken van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders". Vorenbedoelde directie
is bevoegd ook andere personen aan te wijzen om als directie op te treden of de directie bij te staan;
b. de Eisen door de Rijkswaterstaat gesteld aan bouwstoffen
voor de wegenbouw 1972, tweede druk 1974, ("Eisen");
c. de voorschriften Beton V.B. 1974 deel A (gemeenschappelijk
gedeelte), deel B (in het werk gestorte beton, aanvullende
bepalingen) en deel E (gewapend beton, aanvullende bepalingen) ;
d. de Richtlijnen voor het trillen van beton NEN 3501;
e. de Richtlijnen voor de levering van betonmortel.
f. de eisen en richtlijnen van de N.S.F.
De laatst verschenen voorschriften en richtlijnen zijn steeds
van toepassing.
|

2. Voor zover de "Eisen" in de plaats treden, respectievelijk
wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen zijn van de bepalingen van de vierde afdeling der A.V.W., gaan de bepalingen
van de "Eisen" boven die van de A.V.W.
3. Mede in verband met het vierde lid van par. 40 van de A.V.W.
wordt bepaald, dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.
4. Onverminderd het bepaalde in par. 5, lid 1 sub c, van de
A.V.W. zullen aan de aannemer ten behoeve van de uitvoering
alle detailtekeningen gratis beschikbaar worden gesteld.
B.l. Indien bij het grondwerk voorwerpen aan het licht komen als
vaatwerk, munten, wapenen, beenderen, lijkkisten, palen, stenen, enz. die van hoge ouderdom schijnen, dient daarvan onmiddellijk aan de directie kennis te worden gegeven. Het is van
het grootste belang, dat die overblijfselen gedurende enige
dagen tot nader deskundig onderzoek beschikbaar blijven in de
toestand waarin zij in de bodem worden aangetroffen, het graafwerk moet in de omgeving van de vondst worden gestaakt.
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voorwerp of een verdacht voorwerp dat explosief zou kunnen
zijn, onmiddellijk iedere activiteit rondom het verdachte voorwerp wordt gestaakt. Als het voorwerp in een machine wordt
aangetroffen moet de machine onmiddellijk worden stopgezet.
3. De directie heeft het recht de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het in sub 2 bedoelde voorwerp stop te zetten, zonder dat de aannemer hiervoor enig recht kan doen gelden op enige bijbetaling of schadevergoeding.
Artikel 3. Uitvoering.
A.

Grondwerken.

1.

De wijze van verwerken en vervoer van grond en zand behoeft
de goedkeuring van de directie. Deze heeft de bevoegdheid
een werkwijze die naar haar oordeel schadelijk is niet toe
te staan.

2.

De aannemer
van zand en
de directie
de aannemer
ontlasten.

3.

Zonder verrekening moeten de nodig geachte maatregelen worden
genomen om hinderlijke verstuivingen en vervuiling van zand
te voorkomen. Verstoven en verontreinigd zand moet worden
aangevuld met goed zand.

B.

Verhardingen.

1.

De stenen moeten zo sluitend worden gezet en met de hamer
aangedreven, dat zij, voordat de voegen zijn gevuld, niet met
de voet heen en weer kunnen worden bewogen.

2.

Het verwerken van stukken of gebroken stenen is niet toegestaan, behalve langs de kanten en bij aansluitingen, ter
verkrijging van het verband. In geen geval mogen stukken
kleiner zijn dan een halve steen. Het pasmaken van deze
stukken moet geschieden met een knipmachine.

3.

Nadat de voegen goed zijn gevuld moet de bestrating worden
schoongeveegd, onder de langsrij en mal, zowel in lengteals in dwarsrichting mogen geen grotere afwijkingen dan 5 mm
voorkomen. Wegvakken met een grotere afwijking moeten worden
herstraat op kosten van de aannemer.

4.

Gebroken of verbrijzelde stenen-na het trillen moeten door
nieuwe worden vervangen. De gereedgekomen bestrating moet na
toestemming van de directie worden afgedekt met een laagje
zuiver zand, dik 0,01 m. Voor de oplevering aan de bestrating toegebrachte schade door normaal gebruik moet worden
hersteld op kosten van de aannemer.

>

|

is vrij in het bepalen van de hoogte van opslaan
grond. Waar gevaar voor afschuiving bestaat kan
aan deze hoogte echter nadere eisen stellen, die
overigens niet van zijn verantwoordelijkheid

-
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C.

Tegelverharding.

1.

De betontegels moeten worden gelegd in een tijdens de uitvoering aan te geven verband. Het neerklappen van de tegels
mag niet met ijzeren hamers geschieden.

2.

Voor het verkrijgen van het juiste verband moet gebruik worden gemaakt van halve tegels of bij afwijkende maten van passtukken, welke met een knipmachine zuiver op maat worden gemaakt. Stukken kleiner dan een halve tegel mogen niet worden
verwerkt.

3.

Eventuele nodig geachte herstellingen van verzakkingen e.d.
moeten door de aannemer op eerste aanzegging worden uitgevoerd. Schade door het verkeer aan de betegeling toegebracht
voor de oplevering moet door de aannemer zonder verrekening
worden hersteld.

4.

De straatkolken moeten uiteindelijk 0,005 m onder de opsluitbanden c.q. molgoten gesteld worden.

D.

Rapporten en dagboek.

1.

In overeenstemming met par. 27, lid 1 van de A.V.W. 1968
maakt de directie wekelijks rapporten op.

2.

Naast de in lid 1 bedoelde rapporten houdt de directie een
dagboek bij, als bedoeld in par. 27, lid 6 van de A.V.W. 1968,

3.

De aannemer moet bij de directie alle opgaven, staten, lijsten en kwitanties, die de directie voor het houden van toezicht en controle nodig oordeelt, indienen.

- 24 DERDE AFDELING. VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD,
Artikel 4. Ongevallen.
1.

De aannemer is gehouden van alle op of in verband met het
werk voorkomende ongevallen, van welke aard ook, onverwijld
kennis te geven aan de directie met verstrekking van alle
gewenste inlichtingen.

2.

Indien de aanwezigheid van ratten op het werkterrein het noodzakelijk maakt middelen aan te wenden ter bestrijding, is de
aannemer verplicht daarvoor contact op te nemen met de desbetref fende ambtenaar van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke
Ijsselmeerpolders".

Artikel 5. Huisvesting van werknemers.
1.

Indien voor werken in Zuidelijk Flevoland vanwege de aannemer huisvesting aan de werknemers moet worden verleend, kan
dit voorzover er plaatsruimte beschikbaar is, geschieden in
de daarvoor door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders bestemde werkneraerskampen en onder voorwaarden welke hiervoor
zijn bepaald in het "Reglement voor huisvesting van personen
in de personeelsverblijven van de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders".

2.

Het onderbrengen van werknemers in woonketen en woonschepen
is niet toegestaan.

3.

Voor het onderbrengen van gezinnen in woonwagens en woonschepen kan in speciale gevallen vergunning worden verleend.

Artikel 6. Bepaling in verband met wijzigingen van prijzen, lonen
en sociale lasten.
^

Op wijzigingen in prijzen, lonen en sociale lasten zal geen verrekening plaatsvinden.
Artikel 7. Aanwijzing en aanbesteding.
1.

Voor het werk zal geen aanwijzing ter plaatse worden gehouden.

2.

De aanbesteding zal plaatsvinden te Lelystad in het kantoor
van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2, op

/W
3.

17 ME11977

H£9 uun^

Inlichtingen zullen worden gegeven door de afdeling Civieltechnische Werken van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, Smedinghuis te Lelystad op
_ .,_,

m

" 3 MEI 1977 1 150 uun/
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De eventuele nota van inlichtingen ligt ter inzage bij de
afdeling Civieltechnische Werken van de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders te Lelystad. Uiterlijk 6 dagen v66r de
aanbesteding zal een eventuele nota van inlichtingen aan
iedere bestekhouder worden toegezonden. De inschrijvers
zijn verplicht zich van het bestaan van een eventuele nota
van inlichtingen te overtuigen, aangezien de besteder geen
verantwoording op zich neemt voor de goede ontvangst.

5.

Inschrijvingen moeten geschieden op het bijgevoegde inschrijvingsbiljet, dan wel op een geheel overeenkomstig
daaraan opgesteld biljet.

6.

De inschrijver moet in het inschrijvingsbiljet afzonderlijk vermelden:
a.

Het bedrag, waarvoor hij zich verbindt het werk aan te
nemen, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

b.

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde
omzetbelasting.

>

7.

Het bedrag waarvoor de inschrijver zich verbindt het werk
aan te nemen, de omzetbelasting daarin niet begrepen, zal
maatgevend zijn bij de beoordeling of de inschrijver voor
gunning in aanmerking komt. De vergoeding van de terzake
van het werk verschuldigde omzetbelasting zal geschieden
overeenkomstig het bepaalde in par. 41 van de A.V.W.

8.

De inschrijvingsbiljetten moeten v66r het tijdstip van de
aanbesteding in de bestedingsbus in voornoemd gebouw aanwezig zijn dan wel bij de laatste postbestelling voorafgaand
aan het tijdstip van de aanbesteding zijn ontvangen aan het
adres van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, kantoor
Smedinghuis te Lelystad.
In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden:
"Inschrijving bestek 8148".

f
9.

Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.

10.

Op de aanbesteding van het werk is het Uniform Aanbestedingsreglement van toepassing.
Vastgesteld voor de directeur van de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders te Lelystad.
Lelystad, maart 1977.
Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Stedebouw en Openbare Werken.

Ir.

F.

Tellegen.
SfflQB EEltetA^NtT AFSCHRUTI
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

Archief ^25**"
adm. HSOW
ir. Harmsen
hr. Bultman

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad

Aannemingsmij. Vermeer
Grond + Wegen B.V.
Postbus 14
HOOFDDORP

uw brief van

lelystad

3 oktober 1977

uw kenmerk

mijn kenmerk

Cdc 45573

onderwerp

U i t s t e l oplevering
b e s t e k 8148

toestelnr.

bijlage(n)

verz.: 4 OKT. W™

In aansluiting op hetgeen hieromtrent tussen de heer Schneider van
Uw bedrijf en de heer Wethmar van de rijksdienst is besproken,
verleen ik U hierbij uitstel van oplevering voor het bestek 8148,
met 10 werkdagen.
Onvoorziene moeilijkheden bij het stellen van de tennisoefenmuur
en vertragingen bij de beoordeling van materiaalmonsters buiten de
schuld van de aannemer, brengen mij ertoe U dit uitstel te verlenen.
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

Vow
I*. J. E. Smid
Plv. Hoo4d Stedsb»aw »n Opanba

33+9-1977/W.D.

W«Hc*n

Qpgelegd

bankrelatie. amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847

i

$93.^/.

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenpiein 2 / telefoon (03200) 99111 / telex 401 l i

Vermeer Grond en Wegen B.V.
P o s t b u s 14
H O O F D D O R P

uw brief van

lelystad

uw kenmerk

mijn kenmerk

onderwerp

Keerverk

bestek

814*

15

September 1977
C d c 4-1973

bijlage(n)

toestelnr.
verz.:

De ondergetekende d r a a g t h i e r b i j namens a a n b e s t e d e r de h i e r o n d e r
omschreven werkzaamheden op t . b . v . b e s t e k :
8148
- «=); t-e.V_.fci gft^&fc
Verrekening z a l geschieden volgens overeengekomen e e n h e i d s p r i j z e n
e n / o f tegen p r i j z e n a l s v a s t g e s t e l d i n de onderhandse overeenkomst
a r t . 2 , 3 en 4.
Omschrijving werkzaamheden:
Aanbrengen t e g l e e n w a t e r l e i d l n g i n a a n t e l b u i s onder t e n n i s banen t e A l m e r e - H a v e n .

(X)

Overeengekomen/Begroot/OHBCXilX bedrag: /

500*00

excl. B.T.W.

.e bijgaande
bijga
(Indien overeengekomen/begroot zie
specificatie no.:

)

gereed

Verwachte opleveringsdatum:

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor deze:
(X) Doorhalen wat niet
van toepassing is.

Bk 33

t

Djnktei-tie

»-vo_*n* nv letystad tokening • . ( 0 72 005 P postrekeninQ •**iil
I I M i T , ,a<.WV'
_u<

D r

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenpleih 2 I telefoon (03200) 99111 / telex 40115

Vermeer Grond en Wegen B . V .
P o s t b u s 14
H O O F D D O R P

uw bri<!f van

lelystad

21 november 1977

uw kenmerk

mijn kenmerk

onderwerp

bijlage(n)

Cdc

54205

loestelnr.
verz.:

De ondergetekende draagt hierbij namens aanbesteder de hieronder
omschreven werkzaamheden op t.b.v. bestek: 8148
3»
Verrekening zal geschieden volgens overeengekomen eenheidsprijzen
en/of tegen prijzen als vastgesteld in de onderhandse overeenkomst
art. 2, 3 en 4.
Omschrijving werkzaamheden:
Leveren en aanbrengen tegelpad-voetpad van parkeerplaats bij
tennisbanen naar voetbalveld te Almere-Haven*

(X) Overeengekomen/Begroot/EXXaBHOX bedrag: /

1 .606.00

excl. B.T.W.

(Indien overeengekomen/begroot zie bijgaande specificatie no.:
Verwachte opleveringsdatum:

)

gereed per 10 oktober 1977
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor deze:

(X) Doorhalen wat niet
toepassing is.

f

Bk 3 3 "
ilegd
opge'

kaMkfataiaS

7

a""ot>a«k n* i.v.iad retenmaj *• or- n T?

I o/9«'#*».n»e, « f s ! » * ^ —
t ?•

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
f

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (03200) 9 9 1 1 1 / telex 4 0 1 1 5

Vermeer Grond en Wegen B.V.
P o s t b u s 14
H O O F D D O R P

uw brief van

lelystad

21 november 1977

uw kenmerk

mijn kenmerk

onderwerp

bijlage(n)

Cdc

54213

toestelnr.

De ondergetekende draagt hierbij namens aanbesteder de hieronder
omschreven werkzaamheden op t.b.v. bestek: 8148
2
Verrekening zal geschieden volgens overeengekomen eenheidsprijzen
en/of tegen prijzen als vastgesteld in de onderhandse overeenkomst
art. 2, 3 en 4.
Omschrijving werkzaamheden:
Leveren betonput voor opslag gravel t.b.v. onderhoud tennisbaan te Almere-Haven.

(X) 0vereengekomen/Begroot/EBH(H9flXbedrag: /

400-.00

excl. B.T.W.

(Indien overeengekomen/begroot zie bijgaande specificatie no.:
Verwachte opleveringsdatum:

)

gereed per 10 oktober 1977
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor deze:

(X) Doorhalen wat niet
n/van toepassing is.

Bk 33

Opgelegd

E

bankfeialie

armobank

nv

lelystad

rekening

45 9 0 * 2 005

I

posfeken.njia^ffj

rijksdienst voor de ijsbelmeerpoldors

lelystad t smed nghuis / tuiderwSgenpleln l!1 / to'efoon (03203) 99111 / telex 40115

Vermeei? Grorid en Wegen B.V.
Postbus 14
HOOFDDORP"

uw brie

lelystad I5 f e b r u a r i 1978

van

uw keniherk

mijn kenmerk

onderwerp Meerwerk b e s t e k 8148'

bijlage(n)

Cd<!

7589

toestelhr.
wz.:

De ondergetekende draagt hierbij namens aanbestedeir de hierondet'
omschreven werkzaamheden op t.b.v. bestek:
8148
4
j.
Verrekening zal geschieden volgens overeengekomen eenheidsprijzen
en/of tegen prijzen als vastgesteld in de onderhandse overeenkomst
art. 2, 3 en 4.
\
Omschrijving werkzaamheden:
Leveren en aarb rengen casaron onder verharding' tennisbaneii
te Almere-Haven

Opdracht no. 1. d.d. 24 august us 15'77 - 'Cdc 59165 komt
hiermee te verv illen.

(X)

Overeengekomen/BegrootJDBSeEJ&X bedrag! f

550fOft

excl. B.T.W.

(Indien overeengekomen/begroot zie bijgaande Ispecificatie no.:
Vetwachte opleverirtgsdatum:

gereed

)
:

DE DIRECtEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELHEERPCLDERS
Voor deze:
(X) Doorhalen wat 'niet
van toepassing is.

Bk 33

»Vt&

Q&>

i#

b»nkr.!»ti»

kmrobadk |iv lelystad n»k»fline? 45 90 7J f)yi i

posfenkifig

«»*«<*
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad

ARCHIEJi-aa1-calculatie
h r . Mes
hr.
hr.
hr.
ir.
ir.
ir.
ir.

Firma Wed. H. Boer

Versprille
v. Lierop
Bultman
Harmsen
v. Schaik
Smid
Laumanns

Buiten Nieuwatraat 55
1

A M P E

N

uw brief van

lelystad

uw kenmerk

mijn kenmerk Cdc 40809

onderwerp

Waterleidinginstallatie bijiage(n)
t.b.v. de tennisbanen in
gebied H te Almere-Haven;
Bestek 8148 w

6 September 1977

2 x tekening blad I

toestelnr. 2031
verz :

8 SEP. 19Z7

Hierbij stel ik U in de gelegenheid mij een prijsopgave te doen voor
het maken van een waterleidinginstallatie ten behoeve van de tennisbanen in gebied H te Almere-Haven; een en ander uit te voeren volgens
onderstaande omschrijving en bijbehorende tekening blad 1.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
a. Het leveren en aanbrengen van een watertappunt. Als watertappunt een
I" Storz-haakse afsluiter, compleet met een l"Storz-slangkoppeling
en een Scorz-afsluitdop met ketting (zware uitvoering) toepassen.
De nokafstand van het Storz-materiaal bedraagt 31 mm. Ten behoeve
van het watertappunt een zuiltje samenstellen uit stalen U-profiel
65 x 42 mm met aangelaste grondankers. Op het U - profiel een slanghouder bevestigen.
b. Het leveren en plaatsen van een houten watermeterput. Alle onderdelen
van de put, exclusief het bovendeksel, samenstellen van g.g.-delen.
dik 20 mm en voorzien van de nodige klampen. Het tussendeksel in
tweedelige uitvoering en elk voorzien van een oog en trekring. Het
bovendeksel maken van hechthout, dik 18 mm, en voorzien van 2 verzinkte scharnieren en een Burg-hangslet type nr. 394. V. 55. De
sleutels van dit hangslot moeten passen op de reeds bestaande in de
polder aanwezige sloten. Als bodemafsluiting 15 cm grof grind aanbrengen. Al het houtwerk voor het in elkaar zetten 1 x en voor het in
de grond aanbrengen nogmaals alsijdig bestrijken met dekkende creosootverf.
c. Het leveren en leggen van de waterleiding vanaf de watermeter tot en
met de aansluiting op het watertappunt. Echter het leidinggedeelte
onder de verharding van de tennisbanen wordt door derden geleverd en
gelegd.

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847

7-9-1977/aij«

rijksdienst voorde ijsselmeerpolders

R)
kenmerk

Cdc 4 0 8 0 9

d.d.

6 September 1977

vervolgbladnr.

e
d. Het nodige graafwerk.
Al het staalwerk, na bewerking, thermisch verzinken.
De installatie uitvoeren volgens het normblad NEN 1006 en de "Voorschriften aanleg Drinkwaterinstallaties in de Zuidelijke Ijsselmeerpolders".
Uw prijsopgave, vergezeld van een open begroting, dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening van dit schrijven inraijnbezit te zijn.
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor d»se

Ir. J. E. Smid
Plv. Hoo4d Stedebouw an Op«nb»r« W w l c M

1

Wo;1

«J8_

BUITEN-NIEUWSTRAAT 55

Stoma clQSd. Vi. S o e r
LOODGIETERS-, GAS- EN WATERFITTERSBEDRIJF
CENTRALE VERWARMING INSTALLATEUR (/t.Tjll
ELECTRO-TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN B
BLIKSEMBEVEILIGING

KAMPEN
Telefoon (05202) 2800
Postrekening 90 32 35

RAPP. llfa

tfl8. BsAr Ned. Kampeh
Rek. nr. 59 69 11 475

2 3 SEP. W?7

U

Betreft:
Waterleiding installatie t.b.v.
de tennisbanen in gebied/H
te Almere-Haven
Bestek 8148 W.
Uw k e n m e r k : C dc 4 O 8 O 9 /

a rl i on a +• voor
v
Rijksdienst'
de Ijsselmeerpolders,
Zuiderwagenplein 2,
Postbus 600,
LELYSTAD 0.P1.

L
Kampen,

21-9-

19 77

^ijne Heren,
Met dank voor de gelegenheid doen wij U prijsopgave toekomen voor het maken van
een waterleiding installatie t.b.v. tennisbanen in gebied H te Almere-Haven, een en
ander is berekend naar ontvangen omsdsrijving en bijbehorende tekening blad 1.
Begroting:
1 storz haakse afsluiter compleet met storz koppeling afsluitjasldop
1 Zuil U profiel 65x42 a.2 mtr. lang met ankers, slanghouder, therm,
verzinkt, beugels bouten enz.
1 muurplaat l"x28 mm.
0,90 mtr. r.k. pijp 28 mm. a.jf. 7 » —
0,75 meter PVC buis 40 mm. a./. 3,05
0,75 meter hostalit mantelbuis 50x46 a.j. 4,38
6 meter polyteen buis 32x25

6 ato. a./. 3,02

K koppeling 32 mm.
1 koppeling 32x28 cap.
1 houten watermeterput volgens tek. (Bruggink)
6 mtr. graafwerk plus w.m. put (grote afstand, laag aantal meters)
Arb.loon 10 ploeguren a.jr. 5 8 , — (incl. reisuren)

/

91,95

/
/
/
/
/
/

95,05
10,—

/
f
f
f
f

2,29
3,29
18,12
16,50
11,50
427,-305,—
580,—
1567,—
282,06

BTW.18%
Totaal

6,30

/

1849,06

Wij hopen U hiermee naar genoegen te hebben geinformeerd en zien met belangstelling
Uw gewaardeerde opdracht tegemoet waarna wij voor een goede uitvoering zullen zorg
dragen.

BOER
aaT55

I

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 99111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600
8200 ap lelystad

Archief ^ x
Hr. Mes 476
Calculatie 750
Adm. HSOW
Hr. Van Aalderen
Techn. inst. 2x
Hr. Bultman
Ir. Harmsen
Ir. Smid

uw brief van

I r . Laumans
Hr. Versprille
verificatie

21 September 1977

uw kenmerk
onderwerp

Bestek 8148-W;
Bk 28210-Ko 7265

AANTEKENEN

Firma Wed. H. Boer
Buiten Nieuwstraat 55
K AIM P E N

lelystad

18 o k t o b e r

mijn kenmerk

Cdc 4 8 0 2 5

1977
toestelnr.

2036

verz.:19 OKT.

bijlage(n)

M

Naar aanleiding van Uw prijsopgave d.d. 21 September 1977, geef
ik U hiermede opdracht tot het maken van een waterleidinginstallatie ten behoeve van de tennisbanen in gebied H te Almere-Haven,
overeenkomstig de technische omschrijving in mijn brief van 6 September 1977, kenmerk Cdc 40809 en de reeds in Uw %ezit zijnde tekening blad 1.
Voor dit werk zal U worden betaald de som van / 1.567,— (eenduizend vijfhonderdzevenenzestig gulden) in totaal, exclusief de omzetbelasting.
De betaling zal geschieden, nadat het werk is voltooid en vanwege
de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders in orde is bevonden, op
basis van een door U in tweevoud in te dienen declaratie onder
vermelding van bovenstaand Bk-nummer.
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor ••>•

Ir. J. E. Smid
Ptv. Hocrfd Sto«Job<»»w an Opanba

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847

18-10-1977/gd

Qpgelegt!

