Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Plaats en datum:
Gouda,
Betreft:

Geachte,

Wij danken u voor uw schriftelijke / mondelinge opdracht van 5 februari 2021 voor het verzorgen
van de meetwerkzaamheden op bovengenoemd project en bevestigen hierbij de voorwaarden
waaronder de opdracht wordt uitgevoerd.
Bijlagen met informatie
1. Tarieven
2. Contactgegevens
3. Voorwaarden
Op deze opdracht is de Regeling 2011 (DNR2011) van toepassing. Met het verlenen van deze
opdracht heeft u aangegeven in te stemmen met de DNR2011 en deze te hebben ontvangen. Voor
deze aanbieding zijn daarnaast de voorwaarden zoals geformuleerd in bijlage 3 van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Project manager
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Bijlage 1: Tarieven

-Regietarieven 2021 (exclusief BTW en materiaal):
-Maatvoerder met one-man Total station, per uur
-Voorrijkosten bij inzet minder dan 4 uur op de bouwplaats, per keer
-Meetploeg, per uur
-Voorrijkosten meetploeg bij inzet minder dan 4 uur op de bouwplaats, per keer
-Werkvoorbereider, per uur (verwerking op kantoor Passe-Partout)
-Projectleider/ advies, per uur
-Parkeerkosten: kostprijs plus 10% handling
-Toeslagen bij werktijden buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr; 07:00 tot 17:00 uur)
-Eerste 2 uur overwerk en werk tussen 17:00 uur en 20:00 uur
-> 2 uur overwerk, werk na 20:00 uur, zaterdagen, na 23:00 uur bij >5 nachten aaneen
-Na 23:00 uur (bij één of enkele nachten), zondagen, nationale feestdagen
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Bijlage 2: Opdrachtverstrekking en contactgegevens

Contactgegevens Prisma Groep
Behandelaar:
E-mail projectinformatie
Contactgegevens
Projectleider

Tel nr.

Uitvoerder

Tel nr.

Werkvoorbereider

Tel nr.

Werkadres

Tel nr.

Start werk

Of NTB

Uw factuuradres

Uw overige bedrijfsgegevens

Naam bedrijf

KVK nr.

Contactpersoon
Straat / Postbus

BTW nr.
Tel nr.

Postcode

E-mail

Plaats

Web
site
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Bijlage 3: Voorwaarden

Opdracht gebonden voorwaarden
- Met het verlenen van de (schriftelijke / mondelinge) opdracht, het gebruik van onze producten en
afroep van onze diensten, bevestigt u inhoudelijk kennis te hebben genomen en in te stemmen met
de voorwaarden omschreven in de regeling DNR2011. Eventuele aanvullende afspraken zijn alléén
rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend voor
akkoord.
- Aanvaarding van aansprakelijkheid voor de door ons uitgevoerde werkzaamheden is uitsluitend
van toepassing indien onze medewerkers in staat werden gesteld de noodzakelijke controles uit te
voeren en na oplevering van de controle-rapportages door onze afdeling data-verwerking.

Informatie uitwisseling
- Het aanleveren van de voor uitvoering vrijgegeven informatie van de vigerende versie is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Herstel van fouten of vertraging als gevolg van
fouten in de aangeleverde informatie wordt in rekening gebracht. Opdrachtgever verplicht zich
alle wijzigingen / correcties in tekeningen te voorzien van een schriftelijk uitleg waarin de
verwerkte mutaties worden omschreven.
- Aanlevering in DWG of DXF formaat minimaal 3 werkdagen voor uitvoering van de
meetwerkzaamheden.
- Tekeningen worden eenmalig voorbereid; revisies worden gezien als meerwerk.
Planning, organisatie en voorzieningen
- Wijzigingen en/of annuleringen in planningsafspraken dienen voor 12:00 uur de dag voorafgaand
aan de uitvoering van de werkzaamheden aan ons te worden doorgegeven. Bij annulering na
12:00 uur van een afspraak wordt het regietarief van een meetploeg voor een halve dag
doorberekend.
- Controle, herstel, stagnatie en oponthoud in de voortgang ontstaan buiten onze schuld, worden als
meerwerk in rekening gebracht.
- Toegang tot het terrein wordt door de opdrachtgever geregeld resp. georganiseerd. Tijdbesteding
vanwege toegang beperkende en/of veiligheidsmaatregelen resp. wachttijd, wordt als werktijd
doorbelast.
Veiligheid en milieu
- Projectgebonden veiligheidsvoorzieningen dienen door opdrachtgever te worden getroffen. Gaarne
ontvangen wij uw V&G-plan en alle overige informatie inzake de projectgebonden risico’s.
Administratie en betaling
- Alle vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW.
- Eventueel meerwerk bij vaste prijsaanbiedingen wordt voor u uitgevoerd op basis van regie.
- De binnen dit project aangeboden prijzen en tarieven zijn geldig voor de duur van dit project .
- Facturen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.
- Bij vaste prijs projecten wordt 40% bij opdracht gefactureerd, 60% naar rato voortgang.
- Offertes zijn geldig tot 4 maanden na offertedatum.
- Door ons ingediende werkbonnen en/of termijnbonnen dienen binnen 5 werkdagen door U
ondertekend retour te zijn. Indien wij binnen 5 werkdagen geen reactie hebben ontvangen,
gaan wij ervan uit dat onze werkbon akkoord is en zal deze tot een factuur worden verwerkt.

DE PRISMA GROEP
VAN STEENIS | PRISMA METEN | GEOCENSUS | PASSE-PARTOUT
Tolboomweg 1, 3784 XC Terschuur | Postbus 1161, 3860 BD Nijkerk | +31 (0)33 253 84 00
info@prisma-groep.nl | www.prisma-groep.nl

