Van: Debets, Henriëtte
Verzonden: donderdag 18 april 2019 08:21
Aan: 'ikeroetman@gmail.com' <ikeroetman@gmail.com>
CC: 'fmderonde@online.nl' <fmderonde@online.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>;
Onderwerp: Technische vraag 033

Geachte heer Roetman, beste Ike,
Bijgaand in rood de beantwoording van uw technische vraag.
Het gebruik van de term coulance en de omvang van de betaling zetten ons mogelijk op het
verkeerder been. Daarom aanvullend de volgende vragen:
Vraag 1: Welke leverancier/aannemer betreft dit?
Verheij (groenaannemer).
Vraag 2: Wat verstaat u onder coulance?
Onder coulance wordt in dit verband bedoeld dat er juridische gronden zijn om niet geheel of nog
niet tot betaling over te gaan maar dat dit gelet op de situatie niet redelijk en/of effectief is. Dit
echter met behoud van onze rechtsmiddelen voor het geval partijen er niet uitkomen.
Vraag 3: Waarom is deze betaling uit coulance gedaan?
SV betaalt de ingediende facturen nadat zij deze heeft geaccordeerd, op het moment dat er
discussies over de facturen ontstaan worden deze dus niet betaald. In dit geval staan er enkele
besteksposten ter discussie en hebben wij geen definitieve afrekening kunnen doen. Omdat het
overgrote deel van de werkzaamheden wel is uitgevoerd is het redelijk om een groot deel van de
vordering wel te betalen. Het bedrag dat is gereserveerd (nog niet betaald) dekt de lading van de
besteksposten die ter discussie staan. Ook daarvan zal SV nog een deel moeten betalen. Dat doen
we uiteraard op het moment dat we tot overeenstemming zijn gekomen.
Vraag 4: Wat is het grotere geheel waarvan deze betaling uit coulance onderdeel uitmaakt?
Bedragen staan al vermeld in eerdere beantwoording. Er staat een bedrag aan facturen open van €
1.854.944,35, waarvan € 1.694.000 is betaald.
Vraag 5: Welke diensten/producten levering staan er tegenover de betaling uit coulance?
Uitvoering van het IBOR-bestek voor de percelen Noord en Zuid voor zover het gaat over het
groenonderhoud (in brede zin).
Met vriendelijke groet,
Henriëtte Debets
Teammanager Buiten
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

