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Impact van de WOG HR.7.0 op de leverantie overeenkomst Droogzetvoorzieningen BSM

Leverancier:
Soort contract:
Inkooppakket:

CT de Boer
Leverantie overeenkomst
Levering Droogzetvoorzieningen BSM

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:

Omschrijving: Bedrag € (excl.
BTW)

Opslagkosten van de gereed zijnde kranen + rails (2 jaar)
Financieringskosten van de gereed zijnde kranen + rails (2 jaar)
Mogelijk claim; onderdekking in de productie a.g.v. van stilleggen
productie droogzetschotten. (betreft alleen productiekosten)
Totaalbedrag levering droogzetvoorzieningen (excl.
indexering)

buiten scope
Advies om in te rekenen voor een claim en kostenverhogende omstandigheden als
gevolg van de WOG HR.7.0 in relatie tot de leverantie overeenkomst voor bovengenoemd
onderdeel. Zie voor een onderbouwing bijlage 1.

Ter informatie:
Indexering als gevolg van het verschoven werk is n.t.b.
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Bijlage 1: onderbouwing verwachting kostenverhogende omstandigheden en claims

Opslagkosten van de gereed zijnde kranen + rails (2 jaar)
Door een verschuiving van ca. 2 jaar in de planning worden de reeds geproduceerde kranen t.b.v.
de droogzetvoorzieningen extra gecontroleerd en in opslag genomen.

Opslagkosten vanuit CT de Boer bedragen , zie hiervoor Contractwijzigingsformulier
met kenmerk ASD-INK-3072.1 welke als bijlage separaat is toegevoegd. Daarnaast zijn wij nog
aan extra kosten kwijt voor kwaliteitsregistraties en onderzoeken kraanbanen en
kranen, zie hiervoor de memo met kenmerk 6664-MEM-06 welke als bijlage separaat is
toegevoegd.

... . . . . , . .. , . , x buiten scopeFinancieringskosten van de gereed ziinde kranen + rails (2 iaar)
De leverantiesom welke gemoeid is met de kranen bedraagt Omdat deze nog niet
toegepast kunnen worden in het project maar wel betaald worden aan de leverancier zijn hiermee
extra voorfinancieringskosten gemoeid van per jaar.

buiten scope

Mogelijke claim; onderdekking in de productie als gevolg van het stilleggen van de productie van
de droogzetschotten.

De leverancier van de droogzetschotten heeft hiervoor capaciteit gepland in zijn fabriek. Het
stilleggen van de productie heeft een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering van de leverancier.
Om die reden kunnen we een claim verwachten voor onderdekking op de mensen en machines in
de werkplaats en winstderving.
De productiekosten van de droogzetvoorzieningen bedragen ca. (dit is excl.
materiaal, voorbereidingskosten, transportkosten etc.!!). Van de leverancier kunnen we dus
mogelijk een claim verwachten van buiten scope


