
 

 

 
 Bedrijfs- en adresgegevens opdrachtgever: 
  
 …………...…………………………………… 
  
 ………………...……………………………… 
  
 ……………………...………………………… 
  
 …………………………...…………………… 

  
 Bedrijfsstempel: 
 
 
Heijmans Wegen B.V. 
t.a.v.:  Afdeling Uitvoering Wegenbouw 
Postbus 8093 
3301 CB  DORDRECHT 
Telnr.:  +31(0) 78 653 30 00 
Faxnr.:  +31(0) 78 653 31 00 
 
 
Betreft: Aansluiting riolering en inrit perceel ……… op bedrijvenpark Borchwerf II 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Hierbij geven wij u opdracht voor het maken van inritten en rioolaansluitingen op het 
openbaar riool. Het betreft hier de inrit(ten), droogweerafvoer(en) (DWA), 
regenwaterafvoer(en) (RWA) en de dakwaterafvoer(en) (HWA).  
 
Bij voorkeur de werkzaamheden uit voeren in week ……… (weeknummer invullen). 
 
De kosten hiervoor bedragen: 
 
 

 Prijzen per 1 februari 2011     

Post Omschrijving Eenh. Hoeveelh Prijs p.e. Subtotaal 

01 
Aanleg extra inrit, 6,00m diep en 6,00m breed. 
(eerste inrit voor kosten Borchwerf II) 

Stuks  € 6.150,- €  

02 
Inrit breder dan 6,00m / per meter (incl. eerste inrit 
van Borchwerf II) 

m  €    200,- €  

03 
DWA aansluiting op het hoofdriool inclusief 
inspectieput nabij erfgrens. 

Stuks  € 1.650,- €  

04 
RWA aansluiting op het hoofdriool inclusief 
inspectieput nabij erfgrens 

Stuks  € 1.650,- €  

05 
HWA aansluiting op retentievoorziening of 
verzamelleiding inclusief respectievelijk uitstroombak 
of inspectieput nabij de erfgrens 

Stuks  € 1.650,- €  

06 
Verplaatsen lichtmast (o.b.v. verplaatsing aan 
dezelfde wegzijde over max. 5,00m) 

Stuks  €    900,- €  

      

  
  Totaal: €  

 



 

 

 
Indien de inrit langer dient te worden dan de vernoemde 6,00m of een afwijkende vorm 
dient te krijgen zal er op aanvraag een prijs worden gemaakt. 
 
Het realiseren van de rioolaansluitingen kan uitsluitend geschieden na goedkeuring van 
het terreinrioleringsplan door het Bureau Civiel van Borchwerf II. Gelieve uw 
terreinrioleringsplan dus tijdig aan te bieden aan: 
 
Borchwerf II 
t.a.v.: Bureau Civiel 
Postbus 1692 
4700 BR  ROOSENDAAL 
 
 
Voor het afstemmen van de planning en werkzaamheden dient u contact op te nemen met 
bureau Civiel van Borchwerf II C.V., te bereiken op tel. 0165-518719. 
Een kopie van deze brief wordt ook naar Borchwerf II C.V. verzonden. 
 
De factuur ter grootte van het totaal bedrag kunt u richten aan: 
 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
 
 
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
…………………………….……… 
 
 
Datum:      Plaats: 
 
 
………………………..  ………………………………..……….. 




