Willem-Simon van de Graaf
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Olga Reppas
donderdag 17 maart 2016 11:21
Jakomien Schouten - Noordman
y.boersma@dlv.nl<y.boersma@dlv.nl>; h.brand@dlv.nl<h.brand@dlv.nl>
RE: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016

Prima! Dan schuif ik het eea in de planning komt goed!

met vriendelijke groeten
Olga Reppas

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
oreppas@archeodienst.nl
Van: Jakomien Schouten - Noordman [mailto:Jakomien.Schouten@crv4all.com]
Verzonden: donderdag 17 maart 2016 10:21
Aan: Olga Reppas
CC: y.boersma@dlv.nl; h.brand@dlv.nl
Onderwerp: Re: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016

Beste olga,
Start vindt gewoon de 18e plaats, anders lopen we vast met de aannemer.
Mvgr
Jakomien
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 17 mrt. 2016 om 10:14 heeft Olga Reppas <oreppas@archeodienst.nl> het volgende geschreven:
Mag zelf aangepast worden, is geen probleem. Indien de opgraving verplaatst wordt en ik hoor dat 5
dagen vooraf dan zullen daar geen kosten aanverbonden zijn. Ik moet natuurlijk een heel team
klaarzetten inclusief kraan, als ik alles op de dag zelf moet annuleren dan zullen de kosten van 1 dag
kraan en 1 dag veldteam worden doorbelast maar ik neem aan dat we het toch wel eerder te horen
krijgen.
Het zou ons overigens beter uitkomen als we 1 week later starten en niet 18 april.
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met vriendelijke groeten
Olga Reppas
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Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
oreppas@archeodienst.nl
Van: Jakomien Schouten - Noordman [mailto:Jakomien.Schouten@crv4all.com]
Verzonden: donderdag 17 maart 2016 10:10
Aan: Olga Reppas
Onderwerp: RE: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016

Nog even een korte vraag.
Moeten we mbt betalingstermijn de offerte zelf even handmatig aanpassen?
En mocht om welke reden dan ook de opgraving de 18e niet kunnen starten of helemaal niet
doorgaan, wat zijn dan de annuleringskosten?
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Jakomien Schouten - Noordman
Hoofd Embryo Productie & Stierlocaties | HQ GEP Embryo Productie
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Van: Olga Reppas [mailto:oreppas@archeodienst.nl]
Verzonden: donderdag 17 maart 2016 10:08
Aan: Jakomien Schouten - Noordman; Boersma, I.
Onderwerp: RE: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016
Geachte mevrouw Schouten,
Graag gedaan! Ik bel u om half 5.

met vriendelijke groeten
Olga Reppas
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Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
oreppas@archeodienst.nl
Van: Jakomien Schouten - Noordman [mailto:Jakomien.Schouten@crv4all.com]
Verzonden: donderdag 17 maart 2016 10:04
Aan: Olga Reppas; Boersma, I.
Onderwerp: RE: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016

Beste mevr Reppas,
Dank u wel voor uw uitgebreide reactie.
Zou u mij na half vijf kunnen bellen? De rest van de dag zit ik namelijk in overleg.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Jakomien Schouten - Noordman
Hoofd Embryo Productie & Stierlocaties | HQ GEP Embryo Productie
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Van: Olga Reppas [mailto:oreppas@archeodienst.nl]
Verzonden: donderdag 17 maart 2016 9:36
Aan: Boersma, I.
CC: Jakomien Schouten - Noordman
Onderwerp: RE: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016
Beste Ico,
Algemene voorwaarden zijn met de offerte meegestuurd. Wij werken uiteraard conform pve en de
gemeente (Marielle Kenemans) houdt toezicht , wij zullen geen m2 te veel aanleggen en alles gaat in
overleg met jullie en het bevoegd gezag, Wij moeten alles verantwoorden in een rapportage, dus aub
geen zorgen over de m2’s. De gemeente beslist ook nav van de sporen en vondsten in het veld of er
uitgebreid moet worden en of er een tweede vlak moet komen dat beslissen wij niet. Het PVE staat
overigens wel dat we waarschijnlijk alles in 2 vlakken moeten aanleggen.
10 euro per m2 is inclusief alles (kraan, veldwerk, uitwerking, rapportage ) maar exclusief btw en
stelposten zoals genoemd in de offerte.
Ik ga ervan uit dat het niet langer duurt dan 4 weken, maar dat is natuurlijk afhankelijk van wat we
aantreffen. Realistisch gezien zullen we er niet langer over doen.
En als laatste: Natuurlijk doen wij ons werk conform de wensen van de gemeente: namelijk conform
PVE dat opgesteld is door de gemeente! Ik heb de gemeente conform PVE ook al ingelicht over de
startdatum omdat dat minimaal 2 weken voor de start moet gebeuren anders mogen we niks doen.
@Mevrouw Schouten: Ik zal u later vandaag nog bellen om het eea toe te lichten.
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met vriendelijke groeten
Olga Reppas
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Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
oreppas@archeodienst.nl
Van: Boersma, I. [mailto:i.boersma@dlvadvies.nl]
Verzonden: donderdag 17 maart 2016 9:23
Aan: Olga Reppas
Onderwerp: RE: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016
Dag Olga,
Van CRV (Jakomien Schouten) kreeg ik naar aanleiding van jou mailbericht nog onderstaande
opmerkingen / vragen waar ze nog graag een reactie op willen hebben.

-Betalingstermijn op 30 dagen zetten (standaard bij CRV)
-Kraankosten zijn inbegrepen bij 10 euro de m2 neem ik aan? Hoe zit dat met de kosten van
bronbemaling?
-Wat zijn de overige bijkomende kosten bovenop de 10 euro/m2?
-Is er ergens vastgelegd dat het om 2000m2 gaat, met een max van 2500m2? Wie ziet hier
op toe?
-Bij de doorloop gaan we nu uit van max 4 weken, wordt dit ergens vastgelegd?
-Doet Archeodienst hun werk volledig conform de eisen van de gemeente?
-Ik zou graag de algemene voorwaarden ontvangen van Archeodienst, en daarbij
duidelijkheid hebben over annuleringskosten
Wellicht is het handiger dat iemand van Archeodienst even contact op neemt met Jakomien
Schouten (06 107 211 72) over deze punten om een en ander toe te lichten want dan heeft ze de info
uit eerste hand.
Met vriendelijke groet,
Ico Boersma
Projectleider Bouw Rundvee
06 20 42 52 31
i.boersma@dlvadvies.nl
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Van: Olga Reppas [mailto:oreppas@archeodienst.nl]
Verzonden: woensdag 16 maart 2016 14:17
Aan: Boersma, I.
Onderwerp: Start opgraving Wirdum Bredyk 18 april 2016
4

Beste Ico,
Ik ben net gebeld over de planning voor het archeologisch onderzoek. 18 april moet de opgraving
starten. Ik heb net alles nagekeken en we hebben alles om te kunnen starten (goedgekeurd pve etc).
Ik moet 2 weken voor start een melding doen bij het bevoegd gezag dus dat ga ik zsm doen.
Ik zie net wel dat ik nog geen getekende opdrachtbevestiging heb ontvangen dan de offerte van
2015. Per mail wel goedgekeurd, ik zou gezien de omvang van het vervolg wel graag een getekende
bevestiging retour willen ontvangen voor dat we starten. In de bijalge nogmaals de oude offerte
inclusief opdrachtbevestiging.
Ik hoor graag van je, intussen zal ik alles al voorbereiden.

met vriendelijke groeten
Olga Reppas
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