
 

 

Aanvullende voorwaarden BRL SIKB 1000 (protocol 1001) 

 Het procescertificaat van Lycens B.V. en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de 

monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium. Buiten het 

werkterrein van deze beoordelingsrichtlijn vallen de analyseactiviteiten, toetsing van de analyseresultaten en daarmee samenhangende kwalificatie 

van de desbetreffende partij en het beheer en toezicht op de partij die bemonsterd wordt. 

 Op basis van het vooronderzoek herkomst van de partij kan het noodzakelijk zijn om het standaardanalysepakket (zoals aangegeven in de offerte) 

uit te breiden met aanvullende parameters / de onderzoeksstrategie aan te passen. 

 Door de opdrachtgever beschikbare gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de te onderzoeken locatie geen eigendom is van Lycens B.V. of een 

aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf. 

 De partijkeuring(en) wordt conform het Besluit en de Regelingen bodemkwaliteit uitgevoerd. De keuring worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 

1000 en onderliggend protocol 1001 “Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie”. Het veldwerk wordt uitgevoerd door een 

medewerker die door Rijkswaterstaat Leefomgeving erkend is voor het uitvoeren van werkzaamheden conform werkprotocol 1001.  

 Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat in BRL 1000, versie 9.0, paragraaf 3.1 bedoelde 

relatie met de potentiele opdrachtgever niet bestaat. 

 De te onderzoeken partij bestaat uit grond met ten hoogste 20% bodemvreemde bijmenging. 

 De maximale partijgrootte bedraagt 10.000 ton. Bij een overschrijding van dit volumecriterium dient de partij opgedeeld te worden in deelpartijen 

van maximaal 10.000 ton. De deelpartijen worden separaat onderzocht. 

 Er is sprake van een aaneengesloten partij (depots/in-situ locatie aaneengesloten). Niet aaneengesloten partijen mogen (op enkele uitzonderingen 

na) niet als één partij gekeurd worden. 

 De maximale partijhoogte (depot) bedraagt 4 meter. De maximale partijdiepte (in-situ) bedraagt 3 m-mv. Indien de te onderzoeken partij de 

aangegeven hoogte of diepte overschrijd behouden wij ons het recht tot meerwerk voor een uurtarief van € 55,- in rekening te brengen.  

 Op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie bevat de partij geen of hooguit een lichte verontreiniging. Daarnaast is de partij 

grond onverdacht op het voorkomen van asbest. Indien tijdens de veldwerkzaamheden asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen wordt contact 

opgenomen met de opdrachtgever om eventuele vervolgstappen te bespreken.  

 De veldwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder het toepassen van veiligheids- en/of verkeersmaatregelen, anders dan standaard 

veiligheids- of verkeersmaatregelen zoals lichte persoonlijke beschermingsmiddelen en/of pionnen. Indien aanvullende verkeers- en/of 

veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn, zullen de aanvullende kosten hiervoor op basis van nacalculatie en daadwerkelijk gemaakte kosten worden 

verrekend.  

 De kosten zijn inclusief de voorbereiding, indien noodzakelijk (bij in-situ keuring) een beperkt historisch onderzoek en KLIC-melding, het veldwerk, de 

analysekosten, de reiskosten en de rapportage. (pdf)  

 De kosten zijn exclusief eventuele spoedkosten, eventuele legeskosten van de gemeente, het overleg met instanties inzake aanwezige kabels-

/leidingen en het plaatsen van kernboringen door een eventueel aanwezige asfalt/betonverharding. Kosten voor het uitvoeren van kernboringen 

zullen op basis van nacalculatie berekend worden. Hierbij worden de volgende eenheidstarieven gehanteerd: € 295,- aan- en afvoerkosten en € 2,95 

per geboorde centimeter.  

 Indien het noodzakelijk is om uitgebreid historisch onderzoek uit te voeren dan worden deze uren op basis van nacalculatie verrekend. Hierbij wordt 

gebruikt gemaakt van de daarvoor geldende uurtarieven. Het uitvoeren van uitgebreid historisch onderzoek neemt vermoedelijk 4 uur in beslag. 

Mocht uit de resultaten van het historisch onderzoek blijken dat een aanpassing van de onderzoeksstrategie noodzakelijk is, zal hierover 

voorafgaand aan de veldwerkzaamheden worden overlegd met de opdrachtgever. 

 Bij deze offerte is ervan uitgegaan dat op de locatie geen onvoorziene obstakels aanwezig zijn die het uitvoeren van het veldwerk belemmeren, zoals 

puinfundaties en/of volledige puinlagen in de bodem. Mocht blijken dat onvoorziene obstakels aanwezig zijn, zal de benodigde extra tijd voor het 

doorboren van deze lagen op basis van nacalculatie verrekend worden tegen een tarief van € 70,- per uur.  



 

 

 Overleg vindt in principe enkel per e-mail en telefoon plaats. De aanwezigheid tijdens een fysiek overleg is geen onderdeel van dit voorstel. Mocht u 

graag dat een medewerker van Lycens  aanwezig is bij een overleg (met instanties inzake kabels-/ leidingen) informeren wij u over deze 

meerkostenkosten en pas na akkoord van de opdrachtgever nemen wij hier deel aan. 

 De rapportage van het bodemonderzoek wordt digitaal aangeleverd. Indien gewenst kan het rapport tevens per post verzonden worden. De kosten 

voor het reproduceren van de rapportage en het verzenden per post bedragen € 31,- per exemplaar. Deze kosten zijn niet opgenomen in het 

offertebedrag. 

  


