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onderwerp Impact van de WOG HR7.0 op de leverantie overeenkomst damwand en buispalen

Leverancier:
Soort contract:
Inkooppakket:

Arcelor Mittal Projects
Leverantie overeenkomst
Damwand en buispalen

Impact WOG HR7.0 op het contract: Verschuiving van de hoeveelheden in de tijd +
door vertraging in het ontwerp later bestellen.

Verwachtingen als gevolg van de WOG qua kostenverhogende omstandigheden en
claims: buiten scope

Omschrijving: Bedrag € (excl. BTW)
Latere bestelling voor VMR en gedeeltelijk Nieuwe Spuigroepen,
hogere transportkosten (per truck i.p.v. boot). Ca. a €

Opslagkosten reeds gekochte damwand en buispalen ca.
voor de spuigroepen B en C, en extra transportkosten

(€ en financieringskosten (€ )
Mogelijke claim; onderdekking walsen damwand en draaien buis in
2020; ton a € / ton
Totaalbedrag damwand en buispalen (excl. indexering)

Advies om € in te rekenen voor risico claims en kostenverhogende omstandigheden
als gevolg van de WOG HR7.0 in relatie tot de leverantie overeenkomst voor bovengenoemd
onderdeel. Zie voor een onderbouwing bijlage 1.

Ter informatie:
Indexering als gevolg van het verschoven werk wordt berekend in de post Indexering verschoven
S-curve berekend.
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Bijlage 1: onderbouwing verwachting kostenverhogende omstandigheden en claims

Hogere transportkosten voor VMR en Nieuwe Spuiqroepen
Doordat het ontwerp van de VMR en Nieuwe Spuigroepen vertraging heeft opgelopen als gevolg
van de WOG HR7.0 kunnen de damwand en buispalen pas veel later in bestelling worden gebracht
bij de leverancier waardoor deze hoeveelheid niet in combinatie met de eerdere leveringen van
damwand en buispalen mee konden en er daardoor extra transportkosten zijn gemoeid voor een
hoeveelheid van ca. ton, omdat deze hoogstwaarschijnlijk per as worden aangevoerd in
plaats van per boot. De extra transportkosten bedragen = € |.

buiten scope
Opslagkosten, extra transportkosten en financieringskosten voor de reeds gekochte damwanden
en buispalen van de spuigroepen B en C
Ca. ton damwand en buispalen bestemd voor de spuigroepen B en C liggen opgeslagen bij
Gebr. van 't Hek tot en met juni 2021, i.v.m. een verschuiving in de uitvoeringsplanning van de
nieuwe spuigroepen. Zie voor een onderbouwing van de opslagkosten € - en de hierdoor
ontstane extra transportkosten = € , onderstaande mail.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Goedemiddag Heren,

Hierbij doe ik de bevestiging toekomen van hetgeen vanmorgen telefonisch overeengekomen.

• Kosten opslag reeds aanwezige partij damwand op onze werf, momenteel ca. ton, opslag tot en met juni
2021 (tonnage aflopend in de tijd, prijsvast).
o Facturatie januari 2020 a € voor opslag en beheer. 4-
o Facturatie januari 2021 é€H  H|HB/oor opslag en beheer.

• Kosten opslag partij damwand, levering december 2019 op onze werf, bij levering ca. ton, opslag tot en
met juni 2020 (tonnage aflopend in de tijd, prijsvast).
o Facturatie januari 2020 a € voor lossen, opslaan, handeling, beheer, laden damwand. y X2)
o Facturatie mei 2020 a € voor opslag en beheer.

• Transport damwand naar het werk per as é € per ton doen wij gestand (op basis van volle vrachten).
• Transport damwand naar het werk over water a per ton doen wij gestand (op basis van volle vrachten).

Het transporten van de damwanden over water zullen we later doorspreken, dit om e.e.a. zo efficiënt mogelijk in te
zetten.

buiten scope

Bedankt voor de opdracht.

Met vriendeliike eroet.

Gebr. van ’t Hek BV
Postbus 88
1462 ZH Middenbeemster
Tel. 0299-313020
Algemeen emailadres:Qebr@vanthek.nl
Mail: j@vanthek.nl
Web: www vanthek.nl
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Doordat we de hoeveelheid van ton reeds hebben ingekocht maar nog niet toegepast kan
worden zijn er hiermee extra voorfinancieringskosten mee gemoeid. Voorfinanciering bedraagt |j%
per jaar.

buiten scope

Mogelijke claim; onderdekking walsen damwand en draaien buispalen in 2019 en 2020 incl.
winstderving

Ca. ton damwand en buispalen zijn minder geproduceerd in 2019 en 2020.
Met dit gegeven kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat bovengenoemde verschuiving
in de leverantieplanning een impact kan hebben op de exploitatie van een walserij van een
staalleverancier. Om die reden kunnen we een claim verwachten voor onderdekking en
winstderving. Omdat de ton mogelijk een fractie bedraagt van de totale jaarproductie van
de walserij kunnen we voor ongeveer) |% van de productiekosten een claim verwachten.
De productiekosten voor het walsen van damwand bedragen ca.

buiten scope
3


