
 

 

Aanvullende voorwaarden 2000 (protocol 2001, 2002 en 2018) 

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

veldwerkzaamheden, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van de opdracht voor het veldwerk en dat 

eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters. 

 Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar 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 veldwerkzaamheden worden onder certificaat uitgevoerd conform BRL 2000 (2001 en 2002 en indien noodzakelijk 2018). De bemonsterde grond 

wordt ter analyse ingezet, de standaard analysetermijn bedraagt een week. Een week na het uitvoeren van de veldwerkzaamheden wordt het 

grondwater bemonsterd en ter analyse ingezet. De analyseresultaten volgen een week later. De analyses worden conform AS 3000 uitgevoerd door 

een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. 

 Bij een partij grond in depot dient de opdrachtgever de herkomst van het materiaal aan te geven. Op basis van de herkomst kan veelal een 

verwachte kwaliteitsklasse aan de grond worden toegekend.    

 Op basis van de beschikbare gegevens is er van uitgegaan dat de locatie ten aanzien van de parameter asbest in bodem als onverdacht kan worden 

aangemerkt. Indien tijdens de uitvoering van het veldwerk sprake is van puinresten of asbestverdacht materiaal in de bodem, zal in overleg met de 

opdrachtgever en eventueel gemeente, per maximaal 1000 m2 1 mengmonster van de bodem worden samengesteld conform NEN 5707 en ter 

analyse worden aangeboden. De analysekosten zijn niet bij het offertebedrag inbegrepen en bedragen € 150,- per monster. Indien blijkt dat de 

bodem voor meer dan 20% uit bodemvreemde materialen bestaat, zal een puinmonster van de fijne fractie samengesteld worden. De 

analysekosten van een puinmonster bedragen € 250,- per stuk. Mocht zintuiglijk asbestverdacht materiaal worden aangetroffen, dan zal per 

gegraven gat één materiaalmonster of materiaalverzamelmonster samengesteld worden. De analysekosten bedragen € 70,- per stuk. 

 De kosten zijn inclusief de voorbereiding, een beperkt historisch onderzoek en KLIC-melding, het in deze offerte beschreven veldwerk, de in tabel 1 

genoemde analysekosten, de reiskosten en de rapportage. (pdf)  

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

kabels-/leidingen en het plaatsen van kernboringen door een eventuele beton-/asfaltverharding. De kosten voor het uitvoeren van eventuele 

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.  

 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. 

 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.  


