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onderwerp Impact van de WOG HR7.0 op de onderaannemings overeenkomst vlechtwerk wapening

Leverancier:
Soort contract:
Inkooppakket:

Impact WOG HR7.0 op het contract:

Palmax
Onderaannemings overeenkomst
Vlechtwerk wapening

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 vlechters 2019 en 2020. (

_______________________________________
Totaalbedrag vlechtwerk 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 onderaannemings overeenkomst
voor bovengenoemd onderdeel. Zie voor een onderbouwing bijlage 1.

Ter informatie:
Indexering als gevolg van het verschoven werk wordt in de post Indexering verschoven S-curve
berekend.
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Bijlage 1: onderbouwing verwachting kostenverhogende omstandigheden en claims
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Mogelijke claim; onderdekking vlechtwerk in 2019 en 2020 incl. winstderving

De vlechter houdt rekening met de vastgelegde capaciteit voor Levvel in het aannemen en
plannen van werk van derden. Met dit gegeven kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat
bovengenoemde verschuiving in de uitvoeringsplanning een behoorlijke impact kan hebben op de
bedrijfsvoering van een vlechtbedrijf. Om die reden kunnen we een claim verwachten voor
onderdekking en winstderving. Het is wel reëel om te verwachten dat de vlechters voor % van
de geplande capaciteit wel inzetbaar zijn op werken van derden.

De netto gemiddelde vlechtprijs (exclusief bijkomende kosten) bedraagt ca.
(minder tonnen in 2019 en 2020) = €


