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PAR
Opdrachtgever
..............................................................

02

Directie
..............................................................

03

Locatie
..............................................................

04

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. ..............................................................
b. ..............................................................
c. enzovoort

05

Tijdsbepaling
Het werk opleveren op ............ waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.
Het werk opleveren ...................................

06

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt ............

07

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08

Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater onttrekt,
ontvangt hij een bonus van ........Euro per minder onttrokken m3 grondwater.
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater loost,
ontvangt hij een bonus van ........Euro per minder geloosde m3 grondwater.
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Tekeningen
..............................................................

02

Peilen en hoofdafmetingen
..............................................................

03

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. .................................................
2. .................................................
enzovoort

04

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- .................................................
- .................................................

ve
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01

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- .................................................
- .................................................

Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:
.................................................
b. hydrologische gegevens:
.................................................
c. gegevens betreffende de energievoorziening:
.................................................
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel
verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:
.................................................
e. .................................................
.................................................
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PAR
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02

Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

ie

01

ve
rs

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.
03

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

lad

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04

Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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CATALOGUSNUMMER
HOOFDDEFICODE
CODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

. . . . . Aanbrengen straatbakstenen.
. . . . . .....
. . . . . Aanbrengen straatbakstenen.
. . . . . Situering:
. . . . . Volgens tekeningnr:
. . . . . Volgens Arbo richtlijnen en CROW publicatie 324
. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met
. . . . . gezaagde passtukken.
2. . . . . Straatbaksteen: Formaat: standaard dikformaat
. . . . . voorzien van afstandhouders
. . . . . Fabrikant: Vandersanden
. . . . . Productielocatie: Spijk
. . . . . Product: Roussillon
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afmeting in mm: 206x67x85 (lxbxh)
. . . . . Structuur: bezand
. . . . . Kwaliteit: A4-12 of A4-12E of A4-12EQ+ (MAAK UW
. . . . . KEUZE)
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks
. . . . . Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat,
. . . . . ISO 14001 Milieucertificaat.
. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Voegen tussen straatstenen dienen zorgvuldig
. . . . . gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig
. . . . . inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.
. . . . .
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PAR ART

LID

01

Algemeen en administratief

01 01

Algemene bepalingen

01 01 01

Van toepassing zijnde bepalingen

ie

HFD
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01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.
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02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.
01 08

Bijdragen

01 08 01

Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

lad

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.
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Behoort bij: NAAMLOOS

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

ve
rs

B)

ie

.....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: NAAMLOOS
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

lad

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)
(handtekening)

ie

A)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)
(naam)
(functie)

(handtekening)
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C)
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(naam)
(functie)
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Behoort bij: NAAMLOOS
.....

ie

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)

C)
gevestigd te:

ve
rs

gevestigd te:

lad

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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OMSCHRIJVING

100010 Aanbrengen straatbakstenen.
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATSVERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

Staartposten

91

Eenmalige kosten

910010
910020
910030
910040
910050
918870
918880

............................
............................
............................
............................
............................
Korting
Overige eenmalige kosten

EUR ............,..
EUR ............,..
EUR ............,..
EUR ............,..
EUR ............,..
EUR ............,..
EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten
92

EUR ............,..EUR

Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten
93

Algemene kosten

939990 Algemene kosten
94

Winst en risico

949990 Winst en risico
96

Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

EUR

N

EUR

N

EUR

N

EUR
EUR

N
N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De
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De inschrijver(s),

20..

N
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Betreft: Opgave van
Datum:

○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage

Huis- of postbusnr.

Voorletter(s)

ve
rs

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

ie

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw
Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)²
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21%
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)²
(0,15 % van aannemingssom)

RAW0123 NAAMLOOS
.....

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

lad

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor
bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl

