
                Dienstverleningsovereenkomst 
Klantnummer …….<isahnr.> 

 
DE ONDERGETEKENDEN: 
Gemeente ….<klantnaam>, 
(statutair) gevestigd te ..<plaatsnaam>, 
te dezen vertegenwoordigd door 
….<functie>….<afdeling> 

de heer/mevrouw ….. <naam>  
hierna te noemen: Wegbeheerder, 
 
en 

 
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,  
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, 

namens deze, 
de directeur Nationale Bewegwijzeringsdienst  
de heer ir. B.L.M. van den Berg 
hierna te noemen: NBd 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

a. Wegbeheerder behoefte heeft aan realisatie, beheer en onderhoud van 
bewegwijzering op wegvakken in zijn beheersgebied; 

b. Wegbeheerder NBd als aankoopcentrale kan vragen hiervoor offerte uit te brengen; 
c. partijen de uit de aanvaarding door Wegbeheerder van dergelijke offertes 

voortvloeiende rechtsverhouding in basis schriftelijk wensen vast te leggen in een 
overeenkomst; 

 
KOMEN OVEREEN:  
 
1. Voorwerp van de overeenkomst 
 
1.1  Deze overeenkomst betreft het integraal verrichten van de volgende activiteiten: 

a. maken engineeringsplan (de uitwerking van het bewegwijzeringsplan) 

bevattende alle exacte bordontwerpen (lay-out conform de CROW-richtlijnen, 
Autocad tekening  inclusief snijlijnen), exacte locaties en ontwerpen van 
ondersteuningsconstructies inclusief materiaal- en plaatsingsspecificaties; 
b. maken kostenbegroting van de realisatie (materiaal en plaatsing, project- 
begeleiding, vergunningaanvragen, Klic-meldingen, verkeersmaatregelen, dag/  
nacht-/ weekend werk, oplevering, nazorg); 
c.       namens Wegbeheerders sluiten van nadere overeenkomsten voor  

geïntegreerde engineering, levering van materialen, plaatsing en onderhoud van  
bewegwijzering op grond van voor wegbeheerders aanbestede  

raamovereenkomsten; 
d. toezicht op de uitvoering van nadere overeenkomsten door raam-
contractanten; 
e. na oplevering as built gegevens opnemen in de landelijke database; 

f. toezicht op instandhouding (o.a. schadeherstel) van bewegwijzering door 
raamcontractanten conform de wettelijke eisen en richtlijnen; 
h. in overleg met Wegbeheerder aan de hand van database en de theoretische  
beheerkaders, een beheerplanning opstellen voor de Wegbeheerder die –desgewenst 
en waar mogelijk- past in de integrale planning van de Wegbeheerder. 
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2. Duur van de overeenkomst 

 
Deze overeenkomst gaat in op xxxxxxxx (1e van de maand jaar…..) en geldt voor 
onbepaalde tijd.  
Opzegging kan eenzijdig plaatsvinden, mits schriftelijk en met inachtneming van een 

opzegtermijn van tenminste één jaar. 
 
3. Financiële bepalingen 
  
3.1       De in rekening te brengen tarieven voor de werkzaamheden van NBd genoemd  
           onder 1.1., worden door de stuurgroep NBd vastgesteld en als besluit van de  
           stuurgroep NBd gecommuniceerd naar alle wegbeheerders. 

 
3.2 Indien het totaalbedrag opgenomen in de door Wegbeheerder aanvaarde 

projectofferte dat gemoeid is met de dienstverlening van NBd en de prestaties van 
raamcontractanten niet meer dan € 25.000,- excl. BTW bedraagt, factureert NBd het 
betreffende bedrag na afronding van de laatste activiteit van NBd casu quo 

oplevering van de laatste prestatie van een raamcontractant. 

Indien bedoeld bedrag groter is dan € 25.000,- excl. BTW factureert NBd 50% 
daarvan kort na aanvaarding van de projectofferte door Wegbeheerder en 50% na  

 na afronding van de laatste activiteit van NBd casu quo oplevering van de laatste 
prestatie van een raamcontractant. 
Betalingstermijn is dertig dagen. 
 

3.3 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Wegbeheerder of door  

wijziging van voor de te verrichten prestaties van NBd of raamcontractant  relevante 
wettelijke voorschriften aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is er 
sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt.  
Indien door gewijzigde inzichten van Wegbeheerder of door wijziging van voor de te 
verrichten prestaties van NBd of raamcontractant relevante wettelijke voorschriften 
aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is er sprake van minderwerk, dat 
voor verrekening in aanmerking komt.  

 

4. Aansprakelijkheid 
 

Indien NBd toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van NBd’s verplichtingen, is  
NBd tegenover Wegbeheerder aansprakelijk voor de door Wegbeheerder geleden 
dan wel te lijden schade tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,- per 

gebeurtenis.   
 
5. Slotbepaling 
 
5.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk 

tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

5.2 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door 
partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent hetgeen in deze 
overeenkomst is vastgelegd. 

 

6. Geschillen en toepasselijk recht  
 

Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst wordt bij uitsluiting  

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.  
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en ondertekend, 
 

…………………………(plaats/datum)   
 
Gemeente …<klantnaam> 
namens deze, 
 
 
 

 

de heer …. <naam> 

Utrecht, ..<datum> 2015  
 
de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze, 
de directeur Nationale Bewegwijzeringsdienst  
 
 

 

de heer ir. B.L.M. van den Berg 

 


