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		In dit nummer
>>		Workshop Nieuwe aanbestedingswet
>>		‘ABC van het bouwrecht voor installateurs’
nu ook digitaal beschikbaar

Naar latere datum:

Workshop Nieuwe aanbestedingswet op 7 en 22 maart 2013
Op 30 oktober jl. heeft de Eerste kamer ingestemd met
het wetvoorstel Nieuwe aanbestedingswet. Deze wet
zal naar verwachting niet eerder dan op 1 april 2013
van kracht worden. In dat kader is de workshop Nieuwe
aanbestedingswet verschoven naar 7 en 22 maart 2013.
De workshop wordt dus niet georganiseerd op 11 en 24
januari 2013.

De workshop neemt één dagdeel in beslag.
Geef svp bij inschrijving op welke datum u de workshop
wilt volgen.

Kosten?
€ 125,- p.p. inclusief lunch en exclusief. BTW.

Aanmelden en bevestiging
Voor wie?
De workshop wordt speciaal georganiseerd voor
UNETO-VNI-leden. Deze is gericht op iedereen die in het
dagelijks werk met (Europese) aanbestedingen te maken
heeft. Van calculators, acquisiteurs, vestigingsleiders tot
directeuren.

Waar?

U kunt inschrijven via het Cursusloket
www.cursusloket.nl of contact opnemen met SMI.,
tel. 079 323 77 62, e-mail info@smiweb.nl.
U ontvangt een definitieve uitnodiging ca. twee weken
vóór aanvang van de workshop.

Meer over de nieuwe aanbestedingswet

De workshop wordt gehouden in het gebouw van UNETOVNI aan de Bredewater 20 te Zoetermeer.

Wanneer?
Donderdag 7 maart 2013 van 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag 22 maart 2013 van 9.00 - 13.00 uur

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe
aanbestedingswet staan op een rij in de SMImail
van december 2012. Deze kunt u vinden op www.
smiweb.nl onder ‘Publicaties/nieuwsbrieven’.

Wij wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar, en goede zaken in 2013!
									

Pieter, Margreet en Marieke
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Bijlage 5 Voorbeeldbrief inzake meerwerk
AANGETEKEND MET BEWIJS VAN ONTVANGST
[Naam opdrachtgever]
Ter attentie van [ ]
[Adres]
Betreft: Meerwerk

Voorbeeldbrieven
In de bijlagen 2 tot en met 6 van de uitgave ‘ABC van het
Voorbeeldbrieven

Geachte heer/mevrouw,
Als gevolg van [bestekwijziging] wijzen wij erop dat uitwerking c.q. uitvoering daarvan
voor u kosten met zich meebrengt. Wij bieden u hierbij onze offerte in tweevoud
voor deze kosten aan. Gaarne ontvangen wij uw akkoord hierop door middel van het
retourneren van een door u ondertekend exemplaar.
Voorts wijzen wij erop dat wij de door u akkoord bevonden offerte uiterlijk [datum]
ontvangen moeten hebben om de afgesproken planning te kunnen blijven volgen. Pas
na de ontvangst zullen wij tot bestelling en voorbereiding van het meerwerk overgaan.
[tekstsuggestie: Latere ontvangst voor het akkoord heeft de volgende consequenties
in de planning: …..]
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Inmiddels verblijven wij,
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[ondertekening]
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is. nummer 47815). Houdt u er
verzendkosten
(artikel
rekening mee dat deze uitgave nog slechts in een beperkte
oplage op voorraad is.

Toelichting voorbeeldbrief 5
Ingeval een wijziging van het werk tot meerwerk leidt, kan deze brief als begeleidend
schrijven bij de offerte voor meerwerk verzonden worden. Hierin wordt gewezen op mogelijke consequenties voor de kosten en de planning. Deze brief kan verzonden worden
aan de opdrachtgever met eventueel een c.c. naar de directievoerder.
Let op: Het waarschuwen voor de verhoging van de prijs betreft een herhaling,
want het waarschuwen dient te geschieden zodra opdrachtgever te kennen
geeft een wijziging te wensen.
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