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Onderwerp Impact van de WOG HR.7.0 op de leverantie overeenkomst wapening

Leverancier:
Soort contract:
Inkooppakket:

Brühler Stahlhandel
Leverantie overeenkomst
Levering wapening

Impact WOG HR7.0 op het contract: Verschuiving van de hoeveelheden in de tijd.

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

Omschrijving: Bedrag € (excl. BTW)
Mogelijke claim; onderdekking knippen en buigen in 2019 en 2020

_______________________________________
Mogelijke claim; extra opslagkosten gekocht materiaal (

)
Mogelijke claim; extra financieringskosten gekocht materiaal (

) __________________________________________________
Totaalbedrag wapening (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 vooreen onderbouwing bijlage 1.

Ter informatie:
Indexering als gevolg van de verschoven tonnen is wordt niet in deze post verrekend.
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Bijlage 1: onderbouwing verwachting kostenverhogende omstandigheden en claims

buiten scopeLeverantieplanning zoals overeengekomen met Brühler:

2019 ton
2020 ton
2021 ton
2022 -
2023 -
Totaal: ton

Leverantieplanning update n.a.v. WPG HR 7.0:

2019 ton
2020 ton
2021 ton
2022 ton
2023 ton
Totaal: ton

Mutaties leverantieplanninq contract versus WPG HR7.0 per jaar:

ton
ton
ton
ton
ton

2019
2020
2021
2022
2023

Mogelijke claim; onderdekking knip- en buigcentrale in 2019 en 2020 incl. winstderving

Buigcapaciteit van een buigcentrale ligt op ca. ton per jaar, uiteraard van welke fabriek
en afhankelijk van vraag- en aanbod. Met dit gegeven kunnen we ons niet aan de indruk
onttrekken dat bovengenoemde verschuiving in de leverantieplanning een behoorlijke impact kan
hebben op de exploitatie van een knip-buigcentrale. Pm die reden kunnen we een claim
verwachten voor onderdekking en winstderving.
De netto productiekosten voor knippen en buigen (exclusief bijkomende aspecten) bedragen ca.

welke minder is geproduceerd in 2019 en 2020 = €



LELY’S ERFGOED VEILIGGESTELD

Datum 17-sep-2020
Documentnr. ASD-ING-WOG-wapening
Blad 3 van 3

buiten scope
Opslagkosten wapening
Om het risico op prijsstijgingen te elimineren heeft Levvel via de leverancier de totale hoeveelheid
aan wapening ingekocht en in opslag neergelegd bij de leverancier. Doordat er een verschuiving
optreedt in de leverantieplanning zijn de opslagkosten hoger dan op basis van de
contractplanning. De opslagkosten bedragen € / ton per jaar.

Jaartal Mutaties Opslagkosten € /ton/jaar
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal:

Kosten voorfinanciering leverancier
Omdat de leverancier pas een factuur kan sturen na levering op de bouwplaats zijn er extra
voorfinancieringskosten gemoeid met de verschuiving in de leverantie planning. De
financieringskosten bedragen % per jaar, welke resulteert in ca. ton / jaar.

Jaartal Mutaties Extra financieringskosten € /ton/ jaar
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal: — -


