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betarÍnssvoorwaarden die sedeponeerd zijn rer srirÍie ""JïïÏÏP, K*'r"

TEVREDEN HEIDSVE RKLARING

Ondergetekende verklaart hierbij dat het navolgende project, in opdracht van Van Mierlo Dinkq B.V. te
Maasdijk is uitgevoerd door Van Kessel Wegenbouw B.V.

Project: P2180710 Den Haag Megastores, Van der Kunstraal te Den Haag

Projectomschrijving :

Schonen terrein
1515 m2 opbreken asfalNerharding, afvoeren en storten en ondezoek incl. rapportage
320 m2 opbreken bestrating
1895 m2 opbreken tegelverharding
665 m1 opbreken kantopsluiting
Verwijderen en aanbrengen wegbebakening: verkeersborden, diamantkoppalen, fietsbeugels,
afvalbakken
Venruijderen openbare verlichting
Verwijderen en aanbrengen wegmarkeringen
1395 m2 grond ontgraven, vervoeren en verwerken
Aanbrengen en leveren riolering: DWA, HWA, huisaansluitingen, kolkleidingen, straat-
trottoirkolken
Reiniging en inspectie riolering
250 m1 aanbrengen mantelbuis
5180 m2 aanbrengen straatlaag
Leveren en aanbrengen kantopsluitingen
3496 m2 aanbrengen betonstraatstenen
545 m2 leveren en aanbrengen betontegels
1360 m2 herstraten betontegels
Aanbrengen plateaudrempel
Leveren en aanbrengen bomen
Toepassen verkeersvoozien ingen
lnmeten en verwerken revisiegegevens
Leveren en aanbrengen bloembakken

vcA" / tso 900í
lid van Bouwond NedeÍland

nummer 116/1988. Desgewenst zullen wij u gaarne een exemplaar van deze algemene voorwaarden
doen toekomen.
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bestek tot volle tevredenheid uitgevoerd

Alle overeenkomsten woÍdsn door ons aangegaan overeenkomslig onze algemene leverings- en
betalingsvooMaarden die gedoponeerd zijn ter grííie van de arrondlssementsbank te amh€m onder
nummeÍ í 16/í 988. Desgewensl zullen wij u gaame een exemplaar van deze algemene voorwaarden
doen loekomen.

Uitvoering :2018-2019

Aanneemsom : € 507.636,00

Het werk is aan de hand van het

Datum

Naam
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