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Geachte heer
<Ill

Met betrekking tot het bepalen van de garantie voorwaarden voor het aanbrengen van open steenasfalt in de
proefvakjes te Baarland. schrijven 16 juli 2003, PZDT-X-03160 uitv en 14 juli, NLE/2003.0367-F informeren
wij als volgt:
Omzet:
De garantie van 5% is gerelateerd aan een omzet inclusief het opnemen of aanpassen van de bestaande
bekleding en wordt bepaald in overleg met directie UAV.
Omsclujjying:e Overbelasting ten aanzien van ontwerp en randvooawaarden worden buiten beschouwing gelaten.

. Onderhoud:
Vestiging van vegetatie met grote worteling, zoals stuiken en bomen (Bijvoorbeeld: wilgen en vlierbes), moet
men verwijderen. Bij het betreden met zware voertuigen en/of rupsaandrijving moet een beschennlaag worden
aangebracht.
Garantie yetplichting;
Bitumarin verplicht zich om voor eigen rekening herstelwerkzaamheden naar aanleiding van aanspraak op de
garantie uil te voeren.
Administratief:
Wij willen graag in discussie treden om tot een economische vorm van het garantiebedrag te komen. (Een
bankgarantie is natuurlijk mogelijk maar de administratieve kosten overtreffen over 2S de baten)

Bitumarin BV
Niek Leguit, directeur

TOTAL P.1211



I~111111111\1\~IIIIIIIIIIIIIIIII\llllIllllil~III ~I ~~
007671 2003 PZDT-X-03171 uitv

laKmaProefvakken Baarland reactie op PZDT-X-0316C



DATE TIME----------------------------------------------------~--------~--------------------------------------
29923.JUL. 11:41

#eBATCHr1-;r1EMORYS : STANDARD

P. 1

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT ( 23.JUl.2003 11:41 ) * * *
TTI PROJECT ZEEWERINGEN

ADDRESS MODE, TIME 'PAGE RESULT PERS. NAME FILE
0418 657350 TES

C CONFIDENTIALl SEND lATERD DETAIL

0'32" P. 1 OK

$ TRANSFER
@ FORWARDINGF FINE

P POLLINGE ECM> REDUCTION



~5-JUL-2003 14:23 FROM BITUMAR IN BIJ ,
0418 657350

TO 00113216124 P.01/01

Waaldljk6
PDIiIInIS 1
Tal

bitumarin bv
p2.d+- x» 03Ir\L\I'1v.

Fax
E-ITIIIII
Banlnlalie

F. VIIn I.an&clhoI-bankiul1I 22.51.50.360
HlndBIBreglsl8rTl1II 11008643

4184 EK Opijnen
4184ZG OplJnen
0418657'300
0418857360
InfuClbHumarin.com

TELEFAX BERICHT

Aan
Ter attentie van
Faxnummer
Datum
Kenmerk
ProjecteOnderwerp .
Aantal pagina's

0113216124
25/07/03
NLE!2003.0390-F
609012
Proefvakjes Baarlandpolder
1 (incl. deze pagina)

I Indien u niet alle pagina's heeft ontvangen, gelieve te bellen met Bitumarin BV (0418 - 657300)

Geachte heer

Met dank. voor uw faxbericht van 23 juli 2003, met de bevestiging voor het uitvoeren van twee proefvakjes te
Baarland.

Bitumarin zal zorg dragen voor het opstellen van een garantieverklaring, ter beoordeling door het waterschap.

Het monitoren van de dikte van de bekleding over de jaren is bij Bitumarin intern al doorgesproken en wij
zullen een voorstel voorbereiden om in de asfaltlaag zakbakens op te nemen. Deze zullen qua vorm op een

.. miniatuur uitgave lijken van de grote broer in zandlichamen.

Verder overleg zullen wij na de vakantie periode hervatten

Een zeer prettige vakantie toegewenst.

Met vriendelijke groet,

TOTAL P.01
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