Projectnummer
Overeenkomst
Datum

: 20120230
: 2708
: 29-05-2012

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK
BEHORENDE BIJ DE COVO2010
Bij deze overeenkomst van aanneming van werk horen:
1. De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 (Covo2010)
2. Toelichting Covo2010
OFFERTE
De aannemer

Naam

: BMD Bouw B.V.
Wattstraat 19 C
2723 RA Zoetermeer

biedt hierbij aan het hierna omschreven werk in aangenomen werk uit te voeren onder
toepasselijkheid van de bijgevoegde Covo2010 in opdracht en voor rekening van:
De opdrachtgever
Naam
Adres

: Website voorbeeld
:

1.
Plaats van het werk
Website voorbeeld
2.

Het werk bestaat kort gezegd uit:

Het plaatsen van een aanbouw aan de achtergevel, het herplaatsen van het bestaande achtergevel
kozijn. Een en ander zoals omschreven in open begroting NR 1 Website voorbeeld: aanbouw
3.

De prijs wordt gevormd op de volgende manieren:
a) Prijs op basis van een aanneemsom:

Aanneemsom excl. BTW
BTW (19%)

: € 21.982,23
: € 4.176,62
================

Totaal incl. BTW

: € 26.158,85

In de aanneemsom begrepen stelposten:
Omschrijving

Bedrag excl. BTW

Bedrag incl. BTW

N.v.t.

Paraaf aannemer:
Paraaf opdrachtgever:
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Betaling van de aanneemsom vindt plaats in de volgende termijnen (excl. BTW):
Omschrijving
Bedrag
10% bij aanvang
€ 2.198,22
30% ruwe begane grondvloer gereed € 6.594,67
30% aanbouw wind- en waterdicht
€ 6.594,67
20% stuc- en spuitwerk gereed
€ 4.396,45
10% bij oplevering
€ 2.198,22

5. Aanvang en uitvoeringsduur:
Tijdstip van aanvang van het werk

: 25 Juni 2012

Het werk wordt opgeleverd:
a. binnen 15 werkbare werkdagen na de uiterste datum van aanvang.
b. op _________________ (dag en datum invullen)
6. Risicoregeling:
Op het werk van toepassing zijnde risicoregeling (meesturen indien van toepassing):
N.v.t.
7. Verzekering
Wij hebben een doorlopende C.A.R. verzekering lopen bij Fortis ASR.
8. Contractstukken
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in
zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter
hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij
mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt
verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan
verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
9. Covo2010
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010
(Covo2010), zoals opgesteld door Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de Stichting
BouwGarant. De aannemer verklaart hierbij een exemplaar van deze voorwaarden te hebben
bijgevoegd.

Handtekening aannemer

______________________

Datum: _______________

Paraaf aannemer:
Paraaf opdrachtgever:

Pagina 2 van 3

Projectnummer
Overeenkomst
Datum

: 20120230
: 2708
: 29-05-2012

OPDRACHTBEVESTIGING

de opdrachtgever
Naam
Adres

: Website voorbeeld
:

bevestigt hierbij conform bovenvermelde overeenkomst aan:
de aannemer

Naam

: BMD Bouw B.V.
Wattstraat 19 C
2723 RA Zoetermeer

opdracht te hebben gegeven tot uitvoering van het hierboven omschreven werk onder toepasselijkheid
van de Covo2010.
De opdrachtgever verklaart hierbij een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen.

Handtekening opdrachtgever

__________________________

Datum: ____________________

Onderteken deze overeenkomst niet wanneer u:
•
De financiering van het werk nog niet heeft geregeld
•
De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 (Covo2010) niet heeft ontvangen

Paraaf aannemer:
Paraaf opdrachtgever:
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