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Robert Bosch B.V.
Postbus 125
3870 CC HOEVELAKEN

uw brief : 17-02-2012 behandeld door :
uw kenmerk : 1111095-HBM-006 doorkiesnummer :
ons kenmerk : 2012005545 e-mail : info@scheldestromen.nl
bijlagen

onderwerp : reactie op offerte

Geachte

Middelburg, 24 februari 2012

VERZONDEN 2 4 FEB. 2012
Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om aan Robert Bosch B.V. opdracht te geven
voor het aanpassen van de beveiligingsinstallatie bij EPZ te Borssele met bijbehorende werk-
zaamheden. Dit i.v.m. met uitvoeren van de dijkversterking ter plaatse.

De definitieve gunning zal plaatsvinden indien niet binnen 15 dagen na mededeling van de voor-
genomen gunningsbeslissing inzake de opdracht van Rijkswaterstaat voor het verbeteren van de
glooiingconstructie Oostelijke Sloehavendam/Kaloot (contractnr. 31051229) van 17 februari
2012 een kort geding tegen deze beslissing aanhangig is gemaakt, en het goedkeuringsbesluit
van de provincie (21-12-2011) en de vergunning natuurbeschermingswet (03-01-2012) onherroe-
pelijk zijn geworden. Per e-mail zullen wij u informeren over de definitieve gunning .

• De werkzaamheden dienen, met inachtname van wat hiervoor is gesteld, te worden uitgevoerd
conform de door u uitgebrachte offerte met kenmerk 1111095-HBM-006.

De regie van de werkzaamheden is in handen van medewerkers van EPZ.

Wij wensen u succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoogachtend,

namens het dage~ bestuur
romen

Postadres: Bezoekadressen:

Postbus 1000, Kanaalweg 1, Kennedylaan 1,

t 0882461000 (lokaal tarief)

f 0882461990
e info@schelrlf>~trnmpn nl

mailto:info@scheldestromen.nl
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Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn.
Postbus 4
4453 ZG '$-HEERENHOEK
T.a.v.

uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

: 8 februari 2012
: 120146

: 2012004564

behandeld door : e

doorkiesnummer : 0

e-mail: info@scheldestromen_nl

onderwerp : offerte grond,- hijswerk cameramasten

Geachte
Middelburg, 23 februari 2012

VERZONDEN 2 4 FEB. 2012
Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om aan Aannemings- en verhuurbedrijf Hoon-
dert B.V. opdracht te geven voor het verwijderen en weer terugplaatsen van (je cameramasten
ten behoeve van de dijkversterking bij de kerncentrale te Borssele met bijbehorende werk-
zaamheden.

De definitieve gunning zal plaatsvinden indien niet binnen 15 dagen na mededeling van de voor-
genomen gunningsbeslissing inzake de opdracht van Rijkswaterstaat voor het verbeteren van de
glooiingconstructie Oostelijke Sloehavendam/Kaloot (contractnr. 31051229) van 17 februari
2012 een kort geding tegen deze beslissing aanhangig is gemaakt, en het goedkeuringsbesluit
van de provincie (21-12-2011) en de vergunning natuurbeschermingswet (03-01-2012) onherroe-
pelijk zijn geworden. Per e-mail zullen wij u informeren over de definitieve gunning.

De werkzaamheden dienen, met inachtname van wat hiervoor is gesteld, te worden uitgevoerd
conform de door u uitgebrachte offerte met kenmerk 120146, voor een totaalbedrag van €
18.450,- excl. btw.

De regie van de werkzaamheden is in handen van medewerkers van EPZ.

Wij wensen u succes met de uitvoering van de opdracht.

Hoogachtend,

namens het dagelijks stuur
v n waterschap S<2 destromen

Postadres: Bezoekadressen:

Postbus 1000, Kanaalweg 1, Kennedylaan 1,

t 0882461000 (lokaal tsrief)

f 0882461990
e info@scheldestromen.nl

mailto:info@scheldestromen.nl
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BaG
Zandstraat 15
5683 PL BEST
T.a.v.

brief : 17 februari 2012 behandeld door :
uw kenmerk : 0.344864.20/3 doorkiesnummer :
ons kenmerk : 2012004642 e-mail : info@scheldestromen.nl
bijlagen : 1

onderwerp : Offerte B&G

Geachte mevrouw Driessen,

Middelburg, 23 februari 2012

VERZONDEN 2 4 FEB. 2012

Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om aan BaG opdracht te geven voor het de-
en hermonteren van het hekwerk t.b.v. de dijkversterking bij de kerncentrale te Borssele met
bijbehorende werkzaamheden.

De definitieve gunning zal plaatsvinden indien niet binnen 15 dagen na mededeling van de voor-
genomen gunningsbeslissing inzake de opdracht van Rijkswaterstaat voor het verbeteren van de
glooiingconstructie Oostelijke Sloehavendam/Kaloot (contractnr. 31051229) van 17 februari
2012 een kort geding tegen deze beslissing aanhangig is gemaakt, en het goedkeuringsbesluit
van de provincie (21-12-2011) en de vergunning natuurbeschermingswet (03-01-2012) onherroe-
pelijk zijn geworden. Per e-mail zullen wij u informeren over de definitieve gunning.

De werkzaamheden dienen, met inachtname van wat hiervoor is gesteld, te worden uitgevoerd
conform de door u uitgebrachte offerte met kenmerk 0.344864.20/3.
De ondertekende offerte is bijgevoegd bij deze brief.

De regie van de werkzaamheden is in handen van medewerkers van EPZ.

Wij wensen u succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoogachtend,

Postadres: Bezoekadressen:

j cthoofd
a eling Beleid Waterkeringen en Wegen

Postbus 1000, Kanaalweg 1,

t 0882461000 (lokaal tarief)

f 0882461990
Kennedvlaan 1. Cl infn/'A)C'rht:'l.l,..,,.. _I

mailto:info@scheldestromen.nl


Beveiliging
begint buiten

Offerte
Waterschap Scheldestromen Projectadres:
T.a.v. Waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG Kanaalweg 1

4337 PA MIDDELBURG

Tel.nr: 088-2461000 Tel.nr: 088-2461000
Faxnr:088-2461990 Faxnr: 088-2461990

Onze referentie: Datum:
0.344864.20/3 17/02/2012

Uw referentie: Offertenummer:
344864

Verkoop Binnendienst
Sales Manager
Projectleider

Geachte

Graag leggen we hierbij ons voorstel aan u voor, gebaseerd op het gesprek dat wij met u mochten hebben
ten aanzien van het hekwerk-/beveiligingsvraagstuk voor bovenstaand project.

De- en hermonteren hekwerk Zeedijk

Fase 1: Demonteren

Het demonteren van het hekwerk zal half maart gereed zijn.

1,00 stuks Demonteren, inclusief opslaan, van:

• Ca 1170 meter gaashekwerk type SBC200/3
inclusief de spanpalen, hoekpalen en eindpalen.

• 1 stuks enkele draaipoort type EP125x200KA, voorzien van SKG'" slot en 3
rijen puntdraad boven de poort gemonteerd. Voorzien van poortpalen ingestort
in poer en een vangpaal

• De materialen zullen worden opgeslagen in een door B&G af te zetten gedeelte
van het terrein. Dit terrein wordt door middel van bouwhekken (te leveren en
monteren door B&G) afgezet.

• B&G draagt er zorg voor dat er pallets aanwezig zijn waarop het materiaal kan
worden neergelegd.

• Het transport naar deze locatie zal door B&G worden verzorgd.

B&G Hekwerk land,lraill 15
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1,00 stuks

Datum:
Blad:

17/02/2012
2 van 5

Werkzaamheden aan de aardingsinstallatie, bestaande uit:

• Het losknippen van de kabel van de spandraad op 60
plaatsen

• Het verwijderen van de kabel uit het hekwerk op 60
plaatsen

Totaal demonteren: € 19.884,00

Fase 2 Hermonteren

Het hekwerk zal na half juli worden gehermonteerd.
Dit hekwerk zal in een talud van 1 op 4 worden gemonteerd, buiten de lijn van asfalt, puin en doek.

1,00 stuks

1,00 stuks

Hiervoor bij te leveren:

1170,00 meter

15,00 rollen

1950,00 meter

790,00 stuks

1,00 stuks

Hermonteren van:

• Ca. 1170 meter gaashekwerk type SBC200/3,
inclusief de spanpalen, hoekpalen en eindpalen.

• 1 stuks enkele draaipoort type EP125x200KA, voorzien van SKGu• slot en 3
rijen puntdraad boven de poort gemonteerd. Voorzien van poortpalen ingestort
in poer en een vang paal.
Het hekwerk zal op de poortpalen worden aangesloten

• Inclusief het transport van het materiaal uit het depot naar de montagelocatie

Werkzaamheden in verband met het monteren van ca. 380 meter hekwerk in asfalt
• Uitgaande van een diamantboor.
• De sparing ten behoeve van het monteren van de sparing zal zo klein mogelijk

worden gemaakt.
• Indien de overgebleven sparing meer dan 2,0 cm. is zal deze worden afgewerkt

met gietmortel.

RVS kabel onderin (excl. Spanschroefset) (RND5)

Puntdraad groen, rol 250 mtr.

Binddraad 2.8 geanodiseerd

Schetsplaat
• Per staander zullen er 2 schetsplaten worden aangebracht

Werkzaamheden aan de aardingsinstallatie, bestaande uit:

• Het aanbrengen van 60 stuks nieuwe aardelektroden
• Het aansluiten van de aardelektroden aan de spandraad met behulp van VD

kabel 50 mm zwart, welke langs het gaas gemonteerd wordt.
• Inclusief het uitgeven van een certificaat en het uitvoeren van de hierbij horende

metingen.

He l.we rk (;I...ltrreinbeveiliging <). TOl\gaogsbehel'r



Datum:
Blad:

17/02/2012
3 van 5

1,00 stuks KLiC melding en onderzoek:
In het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is B&G
verplicht afspraken te maken met de opdrachtgever om schade aan kabels en leidingen
te voorkomen. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

Opdrachtgever:
• Is verplicht alle niet bij de dienst kadaster bekende ondergrondse netten in de

hekwerklijn voor aanvang van de werkzaamheden te melden en aan te wijzen
aan de uitvoerder van B&G.

B&G:
• Verzorgt de graafmelding (KLlC) bij het kadaster.
• Onderzoekt of er kabels en leidingen door de hekwerklijn lopen.

Als er kabels en leidingen door de hekwerklijn lopen moeten deze worden gelokaliseerd
middels proefsleuven. Het maken van proefsleuven zullen we als meerwerk
doorbelasten à € 20,00 per proefsleut.

Totaal hermonteren: € 47.179,00

Hergebruik grondpennen:

Na overleg met de firma Van der Heide met betrekking tot het hergebruiken van de aanwezige
grondpennen, hebben wij ervoor gekozen nieuwe grondpennen te leveren.
De kostenbesparing voor het hergebruiken van de grondpennen weegt niet op tegen de extra arbeid die er
nodig is om de aanwezige grondpennen eruit te halen. Deze aanwezige pennen zitten namelijk heel stevig
in de grond verankerd.
Het hergebruiken van de aanwezige grondpennen levert dus geen besparing op.

Optioneel: Aanbrengen poort

Het leveren en monteren van een B&G draaipoort, dubbel gecoat in de kleur mosgroen RAL 600S,zoals
geleverd onder order 327829 bestaande uit:

1,00 stuks Enkele draaipoort KA~60.
De enkele KA60 draaipoort van het type Barricade wordt geleverd in een hoogte van 200
cm. en een breedte van ca. 125 cm. De vrije doorgang is ca. 137 cm.; dit is bij openstand
van 180 graden.
De poort wordt geleverd in een verzinkte en dubbelgecoate uitvoering, in de kleur
mosgroen Ral nr. 6005.

De draaipoort wordt geleverd:
• als DIN links inwaarts draaiend
• inclusief een slot, type SKG .. 0 (europrofielcilinder 17 mm)
• inclusief krukken
• inclusief puntenkam en 3 rijen puntdraad groen; recht boven de vleugel

gemonteerd
• de poort wordt hiermee ca. 50 cm verhoogd tot een totale hoogte van 250 cm.
• voorzien van aarding
• aan de linkerzijde inclusief poortpaal ingestort in poer en een vangpaal om de

poort in openstand te fixeren
• aan de rechterzijde inclusief poortpaal ingestort in poer

He l.we rk ~' T~neinbcveili9il1g ~ .. To eqoncsbehcer



Datum:
Blad:

17/02/2012
4 van 5

2,00 stuks Aansluiting gaashekwerk, type 200-RBCZ, op koker staander,
dubbel gecoat
• ten behoeve van het aansluiten van het gaashekwerk op
de poortpaal

Totaal: € 1.246,00

Prijs totaal exclusief BTW € 68.309,00

Meerprijs:

Indien alle staanders van het hekwerk nieuw worden geleverd, geldt hiervoor een meerprijs van €
15.701,25
Er zullen dan in totaal 373 tussenstaanders, 11 spanpalen, 6 hoekpalen en 5 eindpalen worden geleverd. e
Deze staanders zijn voorzien van een kop ten behoeve van het monteren van de puntdraden en al het
benodigde klein materiaal.
Bij het bepalen van deze meerprijs hebben wij rekening gehouden met het voordeel bij het monteren van de
staanders voor B&G.

Uitgangspunten:

• De materialen zullen ter plaatse van P4 worden gelost en zullen door de montagebus naar de
montagelocatie worden gebracht. .

• Wachturen buiten de schuld van B&G zullen op regiebasis aan u worden doorberekend zoals
vermeld in het contract.

• De uitkomende, niet herbruikbare materialen, worden naar het depot vervoerd. Hieronder wordt
verstaan grond, zand, klinker-/asfaltverharding, gedemonteerd hekwerk e.d.

• B&G draagt zorg voor het afvoeren van het gedemonteerde materiaal naar het.depot.
• Het hekwerk zal zo dicht mogelijk op het maaiveld worden gemonteerd. Het verloop van de

hekwerklijn is hierop echter wel van invloed.
• De staanders van het hekwerk zullen door middel van een compressor worden ingeheid.

Algemene uitgangspunten:
• B&G verzorgt de KLIC melding t.b.v. de openbare cq nutskabels en ,leidingen. Opdrachtgever is zelf

verantwoordelijk voor het aangeven van de eigen kabels en leidingen. Mogelijke proefsleuven voor het
opsporen van kabels en leidingen worden verrekend tegen € 20,00 per sleuf.

• Opdrachtgever geeft d.m.V. piketten de exacte hekwerklijn en hekwerkhoogtes aan.
• Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende werkruimte aan beide zijden van de hekwerklijn. Minimaal

benodigd aan beide zijden 100 cm.
• Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderzoek naar en het aanvragen van de benodigde

vergunningen voor het plaatsen van de materialen zoals omschreven.
• Opdrachtgever draagt zorg voor goede opslag van de aangevoerde materialen.
• Er is geen rekening gehouden met het plaatsen van bouwafzettingen en het verzorgen van

verkeersmaatregelen.
• Wachturen buiten de schuld van B&G zullen op regiebasis aan u worden doorberekend.
• De uitkomende, niet herbruikbare materialen, worden in de directe .nabijheid van het geïnstalleerde

product achtergelaten. Hieronder wordt verstaan grond, zand, klinker-/asfaltverharding, gedemonteerd
hekwerk e.d.

• Garantie is conform B&G voorwaarden.
• Acceptatie van een mogelijke opdracht door B&G Nederland B.V. is onder voorbehoud van akkoord

goedkeuring kredietbeheer.

HEk ..!~.rk (J,. Terreinb~veiliging 0-' TocgongsbE.heer



Datum:
Blad:

17/02/2012
5 van 5

• Wij verklaren op deze offerte uw inkoopvoorwaarden en onze verkoopvoorwaarden van toepassing:
Daar waar deze elkaar tegenspreken is het Nederlands recht van kracht. Onze verkoopvoorwaarden
zijn als bijlage toegevoegd.

• Genoemde prijzen zijn gebaseerd op onverdeelde opdracht.

Specifieke uitgangspunten:
• B&G draagt zorg voor het verwijderen van het bestaande hekwerk.
• B&G draagt zorg voor het maken van de gaten in asfalt (middels diamantboren / diamantzagen).

Prijsstelling
Geldigheidsduur
Betalingscondities
Facturering

Levertijd

Netto exclusief BTW
60 DAGEN
30 dagen netto (kredietbeperking)
50% bij opdracht (betaling 8 dagen), 35% bij aanvoer (betaling 8 dagen),
15% bij oplevering (betaling 30 dagen)
In onderling overleg; de levertijd zal ingaan na ontvangst van de door u
ondertekende orderbevestiging en na inmeten van het project op locatie.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

HartelijkW.~ankvoor uw aanvraag,

#
Verkoop Binnendienst
mdriessen@bghekwerk.nl
Tel.nr: 0499-363622

erschap Scheldestromen

erstaand factuuradres is bij ons bekend;
/ gelieve dit voor ondertekening te controleren:

/ Waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Hd:wuk <> Lerr e inb eveiliqinp (i1 ToegongsbehHI
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WatersChapScheidestromen

EPZ
T.a.v.
Postbus 130
4380 AC VLISSINGEN

uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

: 17-02-2012

: P6240/XPWK/XPWK/B120031 ,rev1

: 2012005586

: 1

behandeld door :

doorkiesnummer

e-mail: info@scheldestromen_nl

onderwerp : Bevestiging afspraken werkzaamheden hekwerken en beveiligingscameras bij EPZ

Geachte

Middelburg, 24 februari 2012

VERZONDEN 2 4 fEB. 2012
Bij deze delen wij u mee dat wij accoord zijn met de afspraken welke genoemd zijn in uw brief
van 17 februari j.l. Een ondertekende versie van deze brief is bijgevoegd.

Voor een goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden verwijs ik u naar de projectlei-
der van de dijkwerkzaamheden, n. Zijn mob. nummer is
Projectverantwoordelijke van het Waterschap Scheldestromen is .

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Postadres: Bezoekadressen:

Postbus 1000, Kanaalweg 1, Kennedylaan 1,

t 0882461000 (lokaal tarief)

f 0882461990
p infn(à)c:;,..hplrltlct,."mon nl




