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Onderwerp

Aansprakelijkheidstelling schade aan 50 kV hoogspanningskabel.

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1
Uw kenmerk

Geachte mevrouw

Hierbij stuur ik u een kopie van de aansprakelijkheidstelling door DELTA B.V. m.b.t. de
schade aan de 50 kV hoogspanningskabel nabij Hoedekenskerke.
Deze schade is veroorzaakt door de aannemer die het werk uitvoert aan de zeewering
van de Baarlandpolder volgens besteknr. ZL-5570.
Voor overige informatie zie brief met kenmerk PZDT -B-03164 uitv d.d. 17 juli 2003.

• Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd .
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Dire~AV bestek ZL-5570
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Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 114,4460 AC Goes

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes'

Telefoon

Fax 0113 - 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
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Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen
Koestraat 30
4331 KX MIDDELBURG

onze referentie
behandeld door
telefoon
fax
uw brief
bijlage(n)
onderwerp

(0118) 882872

Aansprakelijkstelling schade

Middelburg, 14 juli 2003

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stellen wij u aansprakelijk voor de schade (inclusief gevolgschade) aan onze
50 kV-verbinding Goes - Bakendorp 2, locatie buitendijks te Hoedekenskerke. De
schade is opgetreden als gevolg van werkzaamheden die in opdracht van u zijn
uitgevoerd aan de waterkering op 9 juli 2003 om circa 8.30 uur.

Op dit moment is het definitieve schadebedrag nog niet bekend. Zodra dit is
vastgesteld zullen wij u daarvoor een nota doen toekomen.

Mocht u bezwaar willen aantekenen tegen deze aansprakelijkstelling, dan verzoeken
wij u dit uitsluitend schriftelijk te doen. Mondelinge reacties nemen wij niet in
behandeling, zulks om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.

Indien wij binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief geen reactie van u hebben
ontvangen, nemen wij aan dat u de aansprakelijkheid erkent.

Om een snelle afwikkeling van deze schade te bevorderen verzoeken wij u de
schade reeds te melden bij uw verzekering.

Hoogachtend,
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DELTA N. V.

POSTADRES

Postbus 5048

4330 KA Middelburg

HOOFDKANTOOR

Poelendaelesingel 10
4335 JA Middelburg
Telefoon 0800 5150

Telefax 0118 88 21 00
. www.delta.nl

info@delta.nl

BANKRELATIES

Postbank 49778

ABN·AMRO 51 04 60 739

K.v.K. Middelburg nr. 22031457

BTW nr. NL 8068.50.334.B01
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http://www.delta.nl
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