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GENERAL 

This invitation to tender contains information about the selective tendering procedure for the provision of 
services for the preliminary design of the new bicycle bridge in the municipality of Juinen. 

The commissioning party is the municipality of Juinen represented by the Project Management department of 
the municipality of Juinen. 

Within the context of this tendering procedure, 5 suppliers have been invited to submit a tender. 

You have received the following documents and appendices from us. 

• Invitation A description of the assignment and the way of submitting your tender. 
• Appendix 1:  General Terms and Conditions municipality of Juinen dated 12 January 2018. By

  submitting your tender, you declare that you agree to these terms and conditions. 
• Appendix 2:  Schedule of Requirements dated October 2013 
• Appendix 3:  Site sketch and preconditions dated March 2016 

All relevant prevailing policy is included in these documents. 

A one-off information round will be held for questions about the procedure and/or documents, as specified in 
the planning. A maximum of four questions may be asked. The questions will be answered in a summary of 
additional information and changes. 

The contact person for this procedure is A. Grijpstra, project manager with the municipality of Juinen. 

It is not permitted to approach other employees of the municipality of Juinen in order to obtain any 
information whatsoever with regard to this invitation to tender. Approaching employees without consulting 
the above-mentioned contact person may lead to exclusion of the tenderer. 
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OBJECTIVE OF THE INVITATION TO TENDER 

The aim of this invitation to tender is the hiring of a design team for the preliminary design of a new bicycle 
bridge and immediate surroundings in the municipality of Juinen. 
 
We are seeking a firm for this that will help us come up with ideas in an active, creative, objective and critical 
way during the entire design process and will provide added value in that regard. This added value will lie, 
among other things, in: 

• Preparing a preliminary design of the new bicycle bridge and immediate surroundings, both process 
oriented and design-specific; 

• Largely taking responsibility for the needs of the municipal organisation during the preparation and 
design process. 

 
The subject, the preliminary design for the new bridge, constitutes great value for the municipality of Juinen. In 
the coming years, the town of Juinen will be giving a significant boost to the town in terms of the economy, 
housing policy, accessibility and the layout of the public space. In addition, the ties with the neighbouring 
municipalities of ‘Ter Weksel’ and ‘Zeulen’ will be strengthened.  With a view to the municipal redivision, the 
municipality of Juinen expects to become the new heart of a new merged municipality, in which Juinen will be 
the key player in a regional bicycle network. We want to cerate an attractive, liveable, open and easily 
accessible town and interconnecting area with these links.  
 
The first major step in order to actually create space for cyclist and pedestrian is rerouting the current bicycle 
routes through the town centre. At the point where one enters and exits the town, we want to create 
landmarks that also serve as habitable spaces where the different population groups can meet. The immediate 
surroundings of the bridge and in particular the design and layout of the embankments are also part of the 
assignment. 
 
PROCEDURE 
Proposed planning 
The aim is to stick to the following timetable, subject to change: 
 

Activity Target date 

Send invitation to tender 1 February 2019 

Final date for asking questions 08 February 2019 

Summary of additional information and changes 22 February 2019 

Submission of concept 08 March 2019 

Closing date for submission of tenders 15 March 2019 

Presentations 18 March 2019 

Award decision 22 March 2019 

 
We will endeavour to give the assignment on 1 April 2019, after which the design process will get a flying start. 
Given the urgency of the assignment, the aim of the commissioning party is that the preliminary design will be 
determined in the municipal council meeting of 27 June 2019. The preliminary design must be finished before 
this on 13 June 2019, so that it can form part of the decision-making procedure. 
The preliminary design must comply with the standard task specification as described in the DNR-STB 2014. 
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ASSESSMENT AND AWARD 
Assessment procedure 
The Tenders will be assessed by the Commissioning Party based on the Award Criteria (mentioned hereinafter). 
 
Award Criteria Assessment  
The assessment of your tender will be performed by the assessment team. This consists of 5 people under the 
guidance of the Purchasing department. The assessment team consists of the following persons: 
 
T. Hekking  Municipal executive councillor Juinen. 
A. Grijpstra   Project manager municipality of Juinen. 
Mr G. Van Puthoven Head of Purchasing municipality of Juinen. 
Prof. Caesare Diga Town architect Juinen & Ter Weksel. 
J. Van Dommelen  Deputy Head of Maintenance & Management public space municipality of Juinen. 
 
Award decision 
After the assessment procedure has been completely followed and a ranking has taken place, the 
Commissioning Party will inform each Tenderer at the same time to whom the Commissioning Party will be 
awarding the work. If numerous Tenderers obtain the same overall score, the evaluation of the presentation 
will be the determining factor. 
 
Definitive award 
If there are no impediments, the Assignment will be awarded, in principle, to the winning tenderer(s) and an 
Agreement will be concluded with the Tenderer(s).  
 
 
AWARD CRITERIA 
 
Award criteria 

The assignment will be awarded to the Tenderer who has submitted the best quality-to-price tender. 

What do we consider to be important? 

The new bridge and its surroundings will soon form an important part of both the town centre, the town moat 
(singel) and the bulwark. A broader view than the bridge as technical assignment is essential, particularly in 
relation to the vision on the bridge and the embankments in its surroundings. We especially believe that the 
contextual aspects are important. 

The appended Schedule of Requirements should challenge you to form an idea/vision. The qualities of the area 
primarily lie in the experience of the water and in the historical spatial characteristic. This design assignment 
especially concerns the question of how the new bridge can function as driver for the creation of a convincing 
location by the water and the development of the area itself. Moreover, the bridge should be given a 
understated and contemporary design, in which its incorporation into the surroundings is of fundamental 
importance. Achieving the maximum possible headroom in combination with a good spatial integration is the 
challenge herein, which could lead to innovative technical solutions in order to design a slim and slender 
bridge. 

You are requested to draw up a vision/design idea for this assignment in relation to its context. In every aspect, 
a proper functioning bridge and embankments will have to be designed. The selected firms must combine the 
required knowledge within an interdisciplinary design team. The experienced design team must show that it is 
able to carry out this assignment convincingly and within the set frameworks.  

The vision may only be given on the basis of reference images. We do not expect a design, scale models and/or 
3D images. 



5 

  Inhuur ontwerpteam VO FIETSBRUG en directe omgeving Gemeente Juinen - Uitvraag  1 februari 2019  

 

The municipality will strive to produce a preliminary design within 2 months after the award decision. In order 
to be able to show that the tight planning will be achieved, a process plan will have to be submitted. A 
participation process will also be incorporated.  

Due to the design-based research that has taken place within the context of drawing up the extensive and 
directive Schedule of Requirements, the municipality expects that this planning is realistic. A personal click with 
the design team is also important.  

We consider participation by the persons involved and interested parties to be of great importance. We will 
participate in advance, even before there is a plan, with various town centre cafés in order to share 
information and gather input.  

The budget for developing the bridge and its immediate surroundings amounts to € 4.2m. This is excluding 
planning costs, but all other costs are included in this budget, thus including charges, redevelopment of the 
area, possible costs for noise remediation, surveys, etc. 

A payment of € 1,200 per team makes it possible for the selected firms to give a well-founded opinion on the 
above-mentioned points.  

We are seeking a firm/design team for this that will help us come up with ideas in a proactive, creative, 
objective and critical way during the entire design process and will provide added value in that regard. We 
expect a convincing interpretation of the assignment and an execution that is appropriate to the local situation. 

How do we wish to receive this? 

In writing: 

• In writing: Plan of action, max. 3 sides A4: Briefly and concisely explain to us the way in which you will 
tackle this project, including the following elements: 

o A vision on the assignment and the above-mentioned points of departure. 
o A vision on the process, the participation procedure and the cooperation with the 

municipality, including suggestions for workshops, meetings etc. in order to arrive at the 
desired information.  

o What do you anticipate to be the risks and opportunities within this process and why? 
o An overview of the work to be carried out including the division of tasks (you versus the 

municipality, who does what?) 
o Who will be deployed on behalf of your firm/design team at which moment and in which 

way, including CVs of the employees; 
o Global planning (up until completion of the preliminary design; 2 months after the award 

decision); 
 

• In writing: Rates 
o Rate structure, of the employees involved in the project. 
o A planning of your work and an overview of the way in which the available hours will be used 

on the basis of the budget. The basic principle here is that the basis will be offered for a fixed 
price and additional assignments will incur additional costs. 

o The budget for this assignment amounts to a maximum of € 75,000 excl. VAT. You are asked 
to indicate as clearly and concretely as possible, based on the Schedule of Requirements 
(appendix 1), which quality level you can deliver for this and at what price. Furthermore, we 
request that you explicitly specify which ‘extras’ you want to deliver apart from the elements 
mentioned in the Schedule of Requirements. 
 

• Orally: Presentation 
o Short presentation of your approach (approx. 10 min.) and opportunity for questions (+/-. 5 

min.). 
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What things will we assess and how will we do that? 

If you submit a tender, you thus indicate that you agree to that which we have included in appendix 1. We will 
assess your tender on the basis of award criteria to which weighting ratios/points are linked. 

 Award criteria Points 

1 Presentation and vision:  

Does your idea indicate that you are capable of integrating the 
assignment into its context in a convincing manner? How does 
the idea relate with respect to the context of past, present and 
future? Which added value does the design yield and why? To 
what extent does the idea tie in with the schedule of 
requirements? Is there a ‘click’ between you and the project 
team? 

1 to 3 

1 = not convincing 

3 = convincing 

2 Process plan: 

Does your written approach convincingly demonstrate that you 
are able to accomplish the requested quality within the schedule 
and budget?  

This is demonstrated in your plan by offering insight, for 
example, by means of the plan of action, identified risks, price, 
rate structure and planning.  

1 to 5 

1 = not convincing 

5 = convincing 

3 Design team: 

Do you satisfy the expectations of the municipality of Juinen 
when it comes to helping them come up with ideas in a 
proactive, creative, objective and critical way during the entire 
design process and providing added value in that regard?  

Can you convince us that you can develop the required vision, as 
well as being able to guide the process professionally and 
effectively? Can you convince us of the fact that a proper 
functioning bridge and embankments will be designed in every 
aspect? 

1 to 5 

1 = not convincing 

5 = convincing 

 

Your tender will be assessed by the assessment team based on the aforementioned award criteria. 

You can obtain a maximum of 13 points and a minimum of 3. The assignment will be awarded to the Tenderer 
who obtains the most points. The individual score per award criterion of all members of the assessment team 
will be added up into an overall score, after which it will be divided by the number of members, rounded off by 
1 decimal point If numerous Tenderers obtain the same overall score, the evaluation of the presentation will be 
the determining factor. 
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APPENDIX 1 SCHEDULE OF REQUIREMENTS  October 2013 
 
MOTIVE  

On 24 March 2016, the municipal council adopted the town centre vision Bestemming Binnenstad (Town 
Centre Designated Use). The first major step in order to actually create space for the pedestrian and cyclist is 
rerouting the current bicycle routes through the town centre.  

The wish is to reroute the bicycle route over the Zuidpoort to the Molenstraat and no longer over the car 
bridge in a southerly direction. Given the expected completion time, it is therefore necessary to start drawing 
up a Development Plan now. In order to be able to reroute the bicycle route and to preserve the accessibility of 
the town centre, various interventions are necessary. The most important of these are:  

• A new bicycle bridge over the Singel following on from the Molenstraat; 
• New bicycle rack by the town hall;   
• Optimising the bicycle traffic flow through modification of the traffic lights;  
• Redevelopment of the Hoofdstraat as a pedestrian route to the Marktplein. 

 

Objective  

The objective of this project is to free up space in order to improve the atmosphere in the western part of the 
town centre, so that we can achieve the following step in the implementation programme Bestemming 
Binnenstad (Town Centre Designated Use): the redevelopment of the Singel and the shopping streets leading to 
the main shopping area.  

The objective of this subproject is the realisation of the bicycle bridge, including the redevelopment of the 
immediate surroundings, so that cyclists can cycle over the new route from mid-2019.  
 
 
DELINEATION  

As part of the project, the necessary interventions will be made, which fall within the project area. This 
concerns:  

Construction of the bicycle bridge;   
Redevelopment of the immediate surroundings, embankments and the pavements 
Necessary adjustments to the road profiles;   
  
 
TRAFFIC SITUATION  

The motive for this project is to free up space on the edge of the town centre in order to improve the 
atmosphere. That is why we are moving the bicycle structure to the Molenstraat and the area around the 
Zuidpoort will become more peaceful. Furthermore, the Singel around the traffic bridge will be activated and 
this part of the city will be revitalised. 

As a result of previous interventions and privatisation, the relationship with the water has been lost.  The 
original proportions and scale have been affected too much. The proportions in terms of embankment width, 
embankment height, water width and building height are not appropriate. The experience of the water is 
minimal at this location. The layout of the area is jaded. Due to the monofunctional nature of the traffic in the 
area, it has little appeal and there is no connection with surrounding areas.  
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SPATIAL ANALYSIS  

The Singel determines the urban delineation of the town centre. The experience of the Singel as a water 
structure is the guiding principle. The bridges over the Singel form the town entrances to the town centre. On 
this side of the town, the transition from town to countryside is still greatest, at the location where the post-
war districts were built bordering the Singel on the other sides of the old town centre. 
 
The bridge requires an architectural gesture that connects the town and countryside, which connects the 
municipality of Juinen with the municipality of Ter Weksel, and thus builds a literal bridge to the future, the 
municipality of Groot-Juinen. 
 
 
CULTURAL AND HISTORICAL APPRECIATION  

The Singel was always a clear defence line of the town of Juinen. In the 18th century, the first farms, 
blacksmith’s workshops and inns arose around the Singel, as a result of which both sides of the Singel formed 
part of the urban fabric. 

Later, more luxurious country homes arose outside the Singel and the function of the Singel was abandoned. 
The west side of the town is still the only place where the Singel still forms a clear border.  

 
GREEN STRUCTURE  

The planting along the water structure of the town forms one of the four elements that together form the main 
tree structure.  

The tree structure along the Singel was more apparent in the past than it is now. The tree structure contributes 
to the spatial experience. In the current situation, the east side in particular is provided with a row of trees. The 
tree structure is interrupted on the west side. The narrow embankment still offers too little space now. A 
reinforcement of the tree structure on the west side will reinforce the original spatial structure.  

TOWN ENTRANCES  

The centuries-old radials from the town centre to the surrounding area from the town entrances to the town 
centre at the site of the Singel. These town entrances are unique and recognisable points in the urban 
structure. Their significance must and can be reinforces at many spots along the Singel.  

WATER AND CLIMATE RESILIENCE  

The Singel is an important element in the urban structure of the town. It forms the border of the town centre 
and can form a high-quality addition to the ambitions of the town centre. In the shorter and longer term, the 
potential qualities of the Singel can be expressed, for example, in recreational spots on the water or a ‘river 
walk’ offering a unique perspective from the water.  

Reinforcing the perception of the Singel and the continuity of both the water and the embankment are 
important for the project. Due to the new traffic structure, space will arise in order to create spots on the 
water. As a result of this, not only will a meaningful spot be created, but the relationship with the past, the 
surroundings and in particular the town centre can be reinforced. However, the spot will always remain part of 
the Singel and not a spot in itself.  
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TRAFFIC ENGINEERING INTEGRATION  

CAR TRAFFIC ON/NOT ON THE BRIDGE  

The bridge must be suitable for bicycle traffic in two directions. During this phase, the municipality of Juinen 
will examine if the bridge needs to facilitate car traffic in the future for emergency services, excluding the fire 
service. 

TRAFFIC SAFETY  

The function and use of the bridge must be tailored to the design for the sake of traffic safety. It must be 
immediately clear for the road user from the design who has right of way. Because the Singel forms a strong 
spatial and continuous connection with its water and embankments and the traffic on the bridge has right of 
way over crossing traffic, there is a unique design assignment here for the bridge and the connections of the 
bridge.  

VERTICAL ALIGNMENT  

In connection with riding comfort, fluid transitions between the bridge and connecting roads need to be 
achieved. The slopes of the bridge and connections must not be more than 4.0% in connection with the 
accessibility for (disabled) pedestrians.  

SPACE MADE AVAILABLE  

Due to the construction of the new bridge, it is possible to simplify the current substantial and illogical traffic 
structure. The bridges literally form the connections between these. By simplifying and narrowing the traffic 
structure, space is created for opportunities. In this way, the original embankment building line can be scaled 
back and space is created for specific functions on the embankment or by the water. Reducing crossing traffic is 
the basic principle. However, this must not be seen as a hard fact. Convincing design ideas can lead to new 
insights. 

 

SPATIAL INTEGRATION  

EXPERIENCE OF SINGEL (WATER) IS GUIDING PRINCIPLE  

There are opportunities to rearrange the space from facade to facade, particularly between the new bridge and 
the other bridges. The original continuity of both the water and the embankment lines form the design 
criterion for this. The difference in size of the embankments is a feature of this area and deserves attention. 
There are now opportunities to design the new bridge in such a way that (partial) recovery of the building line 
of the Medieval embankment becomes possible.  

SPOT BY THE WATER  

There are only a few spots around the Singel where the water level can be experienced or where boats – canal 
cruise boats – possibly water taxis   – can be moored. The question is how this can be designed, also in relation 
to the green structure and the new bridge.  

The west side is conveniently situated for the afternoon and evening sun. The water must remain free from 
permanent structures like decking or permanent moorages. The perception and width of the water is the 
guiding principle. Mooring places for recreational vessels is, however, a possibility.  

Catering functions are mainly located to the west of the new bridge.  
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HEADROOM  

 From the Watervisie (Water Vision) concept: ‘Steering a course on water’ is used for this part of the Singel in 
order to make the ambition to have ‘local recreational sailing’ possible. This means that the primary focus is on 
sloops and small vessels. A headroom of 2.4 metres is desirable for recreational sailing.  
Spatial research has shown that the integration of a bridge with a minimum headroom of 2.4 metres cannot be 
convincingly integrated into the existing situation spatially. The required access ramps are so long that 
considerable differences in height will arise at the site of the connections to the roadway and the pavement.  

A headroom of 1.7 metres is easy to integrate. That is why there is the desire to raise the headroom to 2.0 
metres. The canal cruise boat can pass underneath this. A headroom of 2.0 metres can probably be integrated 
spatially, but this is a design assignment that needs to be worked out in further detail.  

The assignment is to achieve the highest possible headroom without this being at the expense of natural 
integration into the surroundings. The minimum headroom is, in any case, 1.7 metres. Making the bridge deck 
is slim as possible is the constructional assignment here.  

A BRIDGE THAT CAN (EVENTUALLY) BE OPENED  

Should the fixed bridges need to be replaced with the kinds that can be opened in the future, this new bridge 
should not form the following obstacle. That is why the bridge must be designed in such a way that it can 
eventually be opened. However, as long as the other bridges are still fixed bridges, the new bridge will only 
have to be opened sporadically.  

DESIGN AMBITION  

The new bridge will be constructed in order to be able to guarantee fast, and especially reliable, bicycle 
transport. The bridge provides opportunities to make the traffic structure less dominant, as a result of which 
space is created for recovery and reinforcements of the spatial qualities.  

Precisely because there has never been a bridge at the proposed spot, the space between the other bridges 
and the edge of the town can be experienced as an town planning unity. The other bridges form the town 
entrances at longer radials. If not integrated carefully, a new bridge can disturb that unity, certainly as soon as 
the historical embankment appearance is restored. The bridge should therefore have no dominant identity. 
This would emphasise the significance of the spot as bridge crossing too much, while it is precisely the historic 
bridges, which have a direct relationship with the origins of Juinen and the history of the Singel, which have this 
identity. These former moat crossings are therefore of greater significance to the ‘readability’ of the 
development history of the town of Juinen than the new bridge should be.  

The design must blend in with the spatial character of the Singel in a clear and restrained way. The bridge will 
consist, if possible, of one designed line and not of separate elements. The design of the bridge is modern and 
contemporary. The bridge is, just like the other bridges over the Singel, a ‘child of its time’. Slim and slender 
applies as design criterion; this may be deviated from in the case of convincing design ideas. A historicising 
appearance for the new bridge will not do justice to the spot.  

The main features of this project in terms of town planning will be formed by the original and monumental 
embankments of the Singel. These will, in principle, be affected as little as possible. The bridge will, as it were, 
be ‘stretched’ between these embankment lines and the soft banks. The difference in height between both 
embankments forms an important design criterion.  

In order to keep the spatial impact minimal, there will have to be as much water as possible under the bridge 
and no moving works or supporting structure components should stick out above the bridge deck. The water 
experience is of great importance.  
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The starting point for the bridge deck is two supports in the water. These supports must be executed as 
transparently as possible. An example might be a column structure.  

In order to achieve a calm and natural integration, the bridge and the embankment(s) will be tailored to one 
another through one specific design idea. The ‘bridge fittings’ will also be designed simultaneously. The use of 
colours and materials will be tailored to the context and will not involve any contrasting choices.  

The qualities of the area primarily lie in the experience of the water and in the original spatial characteristics. 
How can the bridge function as driver for the creation of a pleasant spot by the water and therefore also 
provide a quality boost to the area itself. Which contribution can the project make to the spatial structure, the 
significance and the function of the spot.  

LEGAL PLANNING FRAMEWORK  

ZONING PLAN  

The construction of a bridge is possible in terms of planning, may be a maximum of 15m high and lies 6m from 
the town centre outside the dotted boundary line of the Public Waterway zoning plan and 6 or 12m from the 
west side of the town centre.  

With respect to the function: a bridge is a traffic function. This fits within the Water designation in the Public 
Waterway zoning plan (is explicitly mentioned therein) and this also fits within the bordering traffic 
designations.  

Within the Traffic designation in the Public Waterway zoning plan, the maximum building height is 3m, 
however, and not 15m. This is because structures, not being a building – a bridge is a structure not a building – 
are allowed to be up to 15m high, in so far as it concerns: structures for ‘nautical, water regime and water 
management purposes’. Because these are differentiated in the planning items from structures, not being a 
building, for (rail) traffic purposes (which are however mentioned in subparagraph 5.2.2 part b, but not 
therefore in part f of subparagraph 5.2.2.) part c of subparagraph 5.2.2 applies in my opinion, in other words a 
maximum building height of 3m.  

BASIC PRINICIPLES and REQUIREMENTS  

By restructuring the amount of traffic space, the opportunity is created to lay out the area as link/connection 
between the town centre and south-east (this goes further than the scope of the project).  

The spatial structure, the significance and the function of the spot should be improved. Due to the diverse 
nature of the traffic in the area, it is not well connected with its surroundings, and especially the town centre, 
spatially and functionally. By adding more public space and attractive functions, the area can be strengthened 
with this relationship.  

The experience of the Singel as a main spatial structure is the guiding principle. The design must respond to the 
spatial structure of the area. The (potential) quality lies in the feature and the spatial cohesion of the area 
itself.  

For the benefit of the traffic safety and a brisk travelling time, it is not desirable to mix cyclists and pedestrians 
on the roadway of the bridge. The bridge must therefore be designed in such a way that cyclists, who cycle 
from or to the Singel, make use of the space. The design of the bridge and connections must support this use.  

The road profile from the redevelopment of the Singel must be applied. Due to the construction of the new 
bridge, it is possible to simplify the current substantial and illogical traffic structure.  

The relationship and the experience of the water must be restored/reinforced. The original proportions and 
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scale have been affected too much. The proportions in terms of embankment width, embankment height, 
water width and building height are not appropriate.  

There needs to be more public space and recreational spots by the water. The design ambition for the design of 
the bridge and the embankments should lead to a modest and contemporary design for the entire project area.  

The original embankment building line needs to be restored in the project area. As a result of this, space is 
created for specific functions on the frontage, on the embankment or by the water. (Partial) recovery of the 
building line of the Medieval embankment will create opportunities to restore experiential value of the water 
and to revalue the significance of the Singel as habitable space. The original, monumental embankments will be 
affected as little as possible. Coordination will need to be sought with the Cultural Heritage Agency. The water 
must remain free from permanent structures like decking or permanent moorages. The perception and width 
of the water is the guiding principle. Mooring places for recreational vessels is, however, a possibility.  

The tree structure on the west side should be reinforced. The new bridge must be integrated carefully so that 
the unity in the urban space is not disturbed, certainly at the times that the historic embankment lines are 
restored.  

The ramps to the bridge must be integrated into the existing surroundings naturally and fluently. The bridge is 
accessible to disabled persons. The slopes of the bridge and connections must not amount to more than 4.0%.  

The bridge constitutes a minor but at the same time natural addition to the urban space. The bridge must 
blend in with the spatial character of the Singel in a clear and restrained way. The bridge will consist, if 
possible, of one designed line and not of separate elements. The design of the bridge is modern and 
contemporary. The bridge is a ‘child of its time’. Slim and slender applies as design criterion; this may be 
deviated from in the case of convincing design ideas. The use of modern materials and techniques is not an aim 
in itself.  

In order to keep the spatial impact minimal, there will have to be as much water as possible under the bridge 
and no moving works or supporting structure components should stick out above the bridge deck. The minimal 
width of the water under the bridge amounts to the current width at this spot.  

An intermediate support is allowed, but this must be made of slender columns. A possible hinge of the bridge is 
situated on the west side. The bottom of the bridge is flat and smooth. The entire bridge is cambered. The new 
bridge must be designed as a moveable bridge.  

In order to achieve a calm and natural integration, the bridge and the embankment(s) will be tailored to one 
another through one specific design idea. The ‘bridge fittings’ (barriers, switch boxes, warning system and 
fender walls, etc.) will also be designed simultaneously. The use of colours and materials will be tailored to the 
context and will not involve any contrasting choices.  

The design must comply with reasonable requirements regarding the external appearance of buildings. The 
criteria from the policy document on planning regulations for the locational and external appearance of 
buildings will serve as the guideline for this. In short, a high-quality environment in accordance with the 
General Juiner Criteria consists of connected spaces and never of separate elements without 
interconnectedness. A building plan will therefore be assessed in terms of the clarity, structure and logic of the 
design idea of the building plan itself and in connection with the surroundings or the expected development 
thereof. Applications should be elaborated on according to this design idea in a clear and logical way, while the 
details and the use of colour and materials must support the design idea.  

Environmental influence through realisation and use of the bridge must be minimal. The driving gear of the 
bridge should be implemented mechanically, without use of hydraulics.  

A storage drain plus overflow structure is situated under the Singel. These need to retain their function at all 
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times and must be incorporated into the design.  

A fender wall needs to be built on both sides of the bridge. The headroom must be at least 1.70 metres and a 
maximum of 2.0 metres. It must be possible to operate the bridge manually. To that end, space needs to be 
reserved for a control panel, a kWh meter and a control system.  

The bridge needs to be designed sustainably in accordance with the Sustainable Groundwater Act procedure 
and with a National Coordination Centre approach. This may include a composite bridge deck and low energy 
consumption (bridge in balance) as possibilities.  

The design of the bridge makes allowance for minimal management and maintenance during the use phase. 
The imaginary line between the fulcrum and the support point of the bridge deck must be executed 
horizontally.  

The bridge must be designed to be earthquake resistant.  

ISSUES  

There are only a few spots around the canal ring where the water level can be experienced or where boats – 
canal cruise boats – possibly water taxis   – can be moored. The redevelopment of the west side appears to be 
very well suited to this. The question is how this can be designed, also in relation to the green structure and the 
new bridge.  

The assignment is to achieve the highest possible headroom without this being at the expense of natural 
integration into the surroundings. The minimum headroom is, in any case, 1.7 metres.  

The assignment is to build a bridge that is as narrow as possible, without losing the traffic functionality. 
Determining the definitive widths is dependant, among other things, on the traffic solutions at the crossings.  

How can the layout of the embankments be a driver for new functions in the frontage?  

In the previous century, the tree structure was situated on the frontage in order to conserve space. Can the 
restoration of that tree structure contribute to the accentuation of this unique spot?  
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APPENDIX 2 GENERAL CONDITIONS MUNICIPALITY OF JUINEN  12 january 201 

1. Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en 
uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:  

• Gemeente: de Gemeente Juinen;  
• Leverancier: de wederpartij van de Gemeente;  
• Partijen: Gemeente en Leverancier;  
• Diensten: de door de wederpartij op basis van de Overeenkomst ten behoeve 

van de Gemeente te verrichten werkzaamheden; 
• Zaken: voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten;  
• Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Gemeente en 

de Leverancier betreffende de levering van Zaken, Diensten en/of rechten;  
• Prestaties: alle Zaken, Diensten en/of rechten die door de Leverancier op 

grond van de Overeenkomst dienen te worden geleverd. De Prestaties 
omvatten alle materialen, rechten en/of diensten die in de branche waarin de 
Leverancier werkzaam is over het algemeen worden beschouwd als een 
geïntegreerd onderdeel daarvan, en die materialen, rechten en/of diensten die 
noodzakelijk zijn voor of verbonden zijn met de levering van de Prestaties;  

• Specificaties: de gedetailleerde eisen met betrekking tot de kenmerken en 
kwaliteit van de betreffende Prestatie zoals weergegeven in de 
Overeenkomst;  

• Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op 
en deel uitmaken van de Overeenkomst;  

• Personeel van Leverancier: de door de Leverancier voor de uitvoering van de 
Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of hulppersonen, die 
krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken; 

• Werkdag: kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende 
feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, 
waarop de overeengekomen Prestaties worden verricht.  

 
 
2. Toepasselijkheid  

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten 
met betrekking tot de levering van Prestaties aan de Gemeente door de Leverancier, voor zover 
Partijen van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken en voor zover 
Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen.  

2. In geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen Partijen schriftelijk is 
overeengekomen en deze Voorwaarden prevaleert het afzonderlijk overeengekomen.  

3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Leverancier wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Leverancier wordt geacht de toepasselijkheid van deze 
Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere orders en Overeenkomsten met de 
Gemeente.  

4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of 
vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De 
vervangende regeling zal de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.  

3. Totstandkoming Overeenkomst  

1. Een Overeenkomst tussen de Leverancier en de Gemeente komt tot stand doordat de 
Gemeente de offerte van de Leverancier schriftelijk aanvaardt. Bij gebreke van een 
voorafgaande offerte van de Leverancier komt de Overeenkomst tot stand doordat de 
Gemeente schriftelijke opdracht geeft aan de Leverancier en de Leverancier deze opdracht 
aanvaardt. De Leverancier wordt geacht een opdracht te hebben aanvaard indien hij:  

• de opdracht ongewijzigd heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging; 
• de ongewijzigde overeenkomst ondertekend heeft geretourneerd; of   
• niet binnen vijf werkdagen na datum verzending van de schriftelijke opdracht 

door de Gemeente zijn bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.  

Voor dit artikel worden faxberichten en e-mails gelijkgesteld met schriftelijke stukken. 

2. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door de Gemeente 
ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, 
instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, dan maken deze deel uit van de Overeenkomst.  

3. De Gemeente heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te annuleren, indien de 
Leverancier nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen. In dat geval 
zullen door de Gemeente de door de Leverancier daadwerkelijk gemaakte kosten, voor zover 
deze redelijk zijn, worden vergoed. Verdere schadevergoeding is uitgesloten. 

4. Prijs  

1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (tenzij anders overeengekomen) 
en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier, 
waaronder in ieder geval worden begrepen de prijs van de te leveren Prestaties, de 
transportkosten en alle overige afleveringskosten, reis- en verblijfkosten, de kosten van 
verpakking, de kosten van montage en instructie en de kosten van verwijdering van afval.  

2. De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot 
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.  

3. De prijs luidt in Euro’s.  

5. Wijzigingen, meer- en minderwerk  

1. De Gemeente is te allen tijde bevoegd in overleg met de Leverancier de omvang en/of de 
hoedanigheid van de te leveren Prestaties te wijzigen. De wijzigingen en de gevolgen daarvan 

worden schriftelijk overeengekomen.  

2. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van de Gemeente of door wijziging 
van de voor de te verrichten Prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de Prestaties 
die de Leverancier op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden 
verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking 
komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten 
die de Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een 
partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen 
aan de andere partij.  

3. De Leverancier begint niet met het meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijk opdracht van de 
Gemeente heeft gekregen. De Leverancier brengt ter verkrijging van een opdracht van 
meerwerk een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk 
en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door de Leverancier te 
verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en 
eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden 
gewijzigd. De Leverancier kan bij het uitbrengen van een offerte geen nadere dan wel 
zwaardere voorwaarden stellen, dan die waarmee de Gemeente instemt.  

4. Indien door de gewijzigde inzichten van de Gemeente of door wijziging van de voor de te 
verrichten Prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de Prestaties die de Leverancier 
op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel 
verminderd, is er sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een 
partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk 
mededeling aan de andere partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in 
onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te betalen prijs zal worden 
verrekend.  

6. Uitbesteding aan derden  

1. Het is de Leverancier verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de Gemeente de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over 
te dragen of uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of 
ingeleende arbeidskrachten.  

2. De Gemeente heeft het recht aan de in het voorgaande lid genoemde toestemming 
voorwaarden (waaronder duurzaamheidscriteria) te verbinden.  

3. In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de 
Overeenkomst van de Leverancier is deze verplicht aan de Gemeente te melden welke 
zekerheden zijn gesteld voor afdracht van omzetbelasting, loonbelasting en sociale premies, 
die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.  

4. De Leverancier blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot door hem 
ingeschakelde of aangewezen derden in verband met het voor de Gemeente te verrichten werk 
en vrijwaart de Gemeente tegen elke aansprakelijkheid in dat verband en in het bijzonder inzake 
aansprakelijkheid met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien de Gemeente 
aansprakelijk wordt gesteld op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid, heeft zij een 
regresrecht op de Leverancier.  

7. (Af)levering, goedkeuring en acceptatie  

1. Leverancier is verplicht om Prestaties te leveren conform de Overeenkomst en de daarin 
gestelde eisen, die geschikt zijn voor het doel waarvoor zij door de Gemeente bestemd zijn en 
die voldoen aan overige daaraan in het algemeen redelijkerwijze te stellen eisen.  

2. Prestaties worden geleverd stipt op het overeengekomen tijdstip, dan wel binnen de 
overeengekomen termijn, op de overeengekomen plaats. Indien de Gemeente, voordat de 
levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de Zaken op een andere dan in de order vermelde 
plaats en/of later tijdstip worden geleverd, is de Leverancier verplicht hieraan te voldoen.  

3. Alle overeengekomen (af)leverdata en -termijnen hebben de strekking van fatale termijnen. 
Door enkele overschrijding daarvan is Leverancier automatisch en van rechtswege in verzuim, 
zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Zodra Leverancier weet of naar redelijkheid behoort 
te weten dat er vertraging in de (af)levering van Prestaties op zal treden, zal hij de Gemeente 
ter zake schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de redenen die aan de vertraging 
ten grondslag liggen, de door Leverancier genomen en nog te nemen maatregelen ter 
voorkoming van de vertraging alsmede van de nieuwe afleverdatum. Een en ander laat de 
overige rechten en vorderingen van de Gemeente uit hoofde van de Overeenkomst of 
anderszins onverlet.  

4. Teneinde te kunnen vaststellen of de Prestaties aan de Overeenkomst voldoen, heeft de 
Gemeente de mogelijkheid de Prestaties te (doen) keuren, controleren en beproeven. 
Duurzaamheidscriteria spelen hierbij een rol. Indien zij vaststelt dat de Prestaties op welke wijze 
dan ook niet aan de Overeenkomst voldoen, is zij gerechtigd de Prestaties door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier af te keuren. De Leverancier erkent en stemt 
ermee in dat acceptatie van een Prestatie niet inhoudt, dat de Gemeente afstand doet van enig 
recht in verband met het niet volledig voldoen aan de Specificaties van de Prestatie. Zonder 
afbreuk te doen aan de rechten die de Gemeente ingevolge de Overeenkomst of anderszins ter 
beschikking staan, zal de Leverancier zodanige gebreken zonder enige onnodige vertraging 
herstellen na de acceptatie van de Prestatie, teneinde ervoor te zorgen dat de Prestatie volledig 
voldoet aan de Specificaties.  

5. In het geval van afkeuring van de Prestaties als hiervoor bedoeld is de Gemeente, naar haar 
keuze, gerechtigd hetzij de Overeenkomst te ontbinden dan wel de Leverancier toe te staan de 
Prestaties te vervangen, herstellen of aan te passen (zulks naar keuze van de Gemeente), zodat 
zij alsnog aan de Overeenkomst voldoen.  

 

6. In spoedeisende gevallen, na het verstrijken van een overeengekomen tijdstip of 
leveringstermijn en/of na een schriftelijke mededeling van de Leverancier dat hij niet of niet tijdig 
zal leveren en/of indien anderszins redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Leverancier 
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niet of niet tijdig zal leveren en/of naar behoren voor herstel of vervanging zal of kan zorgdragen 
is de Gemeente bevoegd, onverminderd haar verder toekomende rechten, de Prestaties, het 
herstel of de vervanging voor rekening van de Leverancier door een derde te laten leveren c.q. 
uitvoeren. De Leverancier dient daaraan zijn medewerking te verlenen. Dit ontslaat de 
Leverancier niet van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.  

8. Verpakking en transport en duurzaamheid  

1. De Leverancier draagt zorg voor een behoorlijke verpakking en een zodanige beveiliging en 
vervoer van de Zaken, dat deze in goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen 
aldaar veilig kan geschieden. De Leverancier is verantwoordelijk dat de (inter)nationale en 
supranationale voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de namens 
hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.  

2. Retourzending van de leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier 
naar een door deze op te geven bestemming.  

3. De Leverancier dient de Zaken te verpakken volgens de geldende normen. 

4. De Leverancier draagt alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van Zaken 
naar het afleveringsadres en afleveringsplaats, met, waar van toepassing, inbegrip van de 
betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee 
verbandhoudende formaliteiten.  

9. Keuring  

1. De Gemeente is gerechtigd de te leveren Zaken te allen tijde, zowel tijdens de productie, 
bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren.  

2. Op eerste verzoek zal de Leverancier ten behoeve van de keuring toegang verschaffen aan 
de Gemeente of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. De 
Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.  

3. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van de Leverancier niet op het 
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, 
komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Leverancier.  

4. Ingeval van afkeuring na aflevering van de Zaken, zal de Leverancier binnen 5 Werkdagen 
zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging van de geleverde Zaken. Indien de Leverancier 
niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is de Gemeente 
gerechtigd de benodigde Zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen 
of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van de Leverancier.  

5. Indien de Leverancier niet binnen 5 Werkdagen de afgekeurde geleverde Zaken terughaalt, 
heeft de Gemeente het recht de Zaken aan de Leverancier voor diens rekening te retourneren. 
Inspectie door de Gemeente, als bedoeld in dit artikel, ontheft de Leverancier niet van enige 
aansprakelijkheid.  

10. Eigendom en risico  

1. Het eigendom en risico van Prestaties gaan van Leverancier over op de Gemeente in geval 
van: - Zaken en Diensten: op het moment dat zij door de Gemeente overeenkomstig artikel 7 
van deze Voorwaarden zijn geaccepteerd; - Rechten: onverminderd het bepaalde in lid 3, op 
het moment dat een akte door zowel de Leverancier als de Gemeente is ondertekend.  

2. Monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen worden eigendom van de Gemeente op 
het moment van ontvangst door de Gemeente.  

3. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden 
uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van de Prestaties berusten bij de 
Gemeente. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door de Leverancier op het 
moment van het ontstaan daarvan aan de Gemeente overgedragen, welke overdracht door de 
Gemeente reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. In dit verband doet de Leverancier hierbij 
afstand jegens de Gemeente van alle eventueel aan hem, de Leverancier, toekomende 
zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912, in de mate als de 
toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De Leverancier doet, hiertoe 
gevolmachtigd, ook namens zijn personeel, afstand jegens de Gemeente van alle eventueel 
aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de 
toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.  

4. Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in het derde lid, een nadere akte zou 
zijn vereist, machtigt de Leverancier de Gemeente reeds nu voor alsdan onherroepelijk om 
zodanige akte op te maken en namens de Leverancier te ondertekenen, onverminderd de 
verplichting van de Leverancier om op eerste verzoek van de Gemeente aan de overdracht van 
deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De 
Leverancier machtigt voor zover nodig de Gemeente hierdoor onherroepelijk om de overdracht 
van deze intellectuele en industriële eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen 
in- of overschrijven.  

5. Voor zover de Prestaties tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan 
de Gemeente toekomende intellectuele en industriële eigendomsrechten, verkrijgt de 
Gemeente daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, 
wereldwijde, eeuwigdurende licentie.  

6. Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over intellectuele en industriële 
eigendomsrechten ten aanzien van de Prestaties wordt er, behoudens tegenbewijs, van 
uitgegaan dat die rechten bij de Gemeente berusten. In alle gevallen mag de Gemeente het bij 
de Overeenkomst beoogde gebruik van de Prestaties maken.  

7. In geen geval zal de Leverancier de intellectuele en industriële eigendomsrechten die bij de 
Gemeente berusten mogen (her)gebruiken voor een doel anders dan voor zover nodig voor het 
leveren door de Leverancier van de Prestaties in overeenstemming met de Overeenkomst, 
tenzij de Gemeente uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. De Gemeente kan aan 
deze toestemming voorwaarden verbinden.  

8. In geval van teruglevering bij niet-acceptatie van Zaken door de Gemeente, gaan de 
eigendom en risico van de Zaken weer op de Leverancier over, vanaf het moment dat de Zaken 
de plaats van levering verlaat. De kosten voor teruglevering zijn voor rekening van de 
Leverancier.  

 

9. In het geval dat materialen door de Leverancier in zijn magazijn, productiehal of enig ander 
gebouw of terrein waar deze tot zijn beschikking staan op enigerlei wijze ten behoeve van de 
Gemeente zijn afgezonderd of op een andere wijze zijn geïndividualiseerd, gaat het eigendom 
van of het recht op deze materialen in ieder geval over op de Gemeente op het moment dat 
deze afzondering of individualisering plaatsvindt.  

10. De Gemeente is gerechtigd te verlangen dat de Leverancier de in voormeld lid vermelde 
afzondering of individualisering uitvoert. De Leverancier zal alsdan op eerste verzoek de 
materialen merken als herkenbaar eigendom van de Gemeente en de Gemeente vrijwaren voor 
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.  

11. Door de Leverancier gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing.  

11. Kwaliteit en garantie  

1. De Leverancier garandeert dat de Prestaties van goede kwaliteit en uitvoering zullen zijn, 
vervaardigd van deugdelijk materiaal, vrij van constructie-, materiaal-, fabricage- en 
ontwerpfouten. De Leverancier garandeert tevens dat door of namens hem te verrichten 
Prestaties op vakbekwame en behoorlijke wijze ononderbroken zullen worden uitgevoerd;   

• de Prestaties zullen (blijven) voldoen aan de Specificaties; 
• de Prestaties geschikt zijn voor het doel waarvoor ze door de Gemeente zijn 

bestemd;   
• de Prestaties zullen worden geleverd op het overeengekomen tijdstip en/of 

binnen de in de Overeenkomst aangegeven  (leverings)termijn(en);  
• voor de duur van de Overeenkomst Personeel van de Leverancier  en door 

hem ingeschakelde derden voldoen en zullen blijven voldoen aan de 
overeengekomen kwalificaties ten aanzien van opleiding, deskundigheid en 
ervaring;  

• hij Prestaties zal leveren en zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst zal 
uitvoeren in overeenstemming met alle op Leverancier en de Gemeente van 
toepassing zijnde wetten, regelingen, algemeen aanvaarde normen binnen de 
bedrijfstak en gedragscodes waarvan de Leverancier redelijkerwijs kennis zou 
moeten hebben ten tijde van het aangaan van de betreffende Overeenkomst;  

• bij het leveren van de Prestaties er niet op enigerlei wijze sprake is van 
kinderarbeid zoals gedefinieerd in de ILO resolutie 182;   

• de Gemeente de eventueel voor het gebruik van de Prestaties vereiste 
vergunningen zal verkrijgen tenzij de afgifte van deze vergunning(en) van het 
handelen van de Gemeente afhankelijk is;   

• voor zover de Prestatie de levering van computerhardware, -programmatuur of 
-systemen betreft, dat deze ten tijde van de levering aan de Gemeente geen 
virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere 
programma’s zal bevatten die bedoeld zijn om een computersysteem, 
(computer)programmatuur of websites te beschadigen, op een nadelige manier 
te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te 
geven (hierna: “virus”);   

• door de Leverancier en zijn medewerkers geen virus wordt ingebracht in de 
hardware, programmatuur en computersystemen van de Gemeente; 

• voor zover de Prestatie (computer)programmatuur betreft, de Prestatie goed 
zal functioneren in samenhang met de bestaande hardware (inclusief 
computers, computerterminals, randapparatuur en communicatieapparatuur) 
en programmatuur (inclusief besturingssystemen, applicatieprogrammatuur, 
scripts, macro’s  en seriecode) als gebruikt door de Gemeente in verband met 
zijn bedrijfsuitoefening, of toegepast door een derde namens de Gemeente; 

• de Leverancier de bevoegdheid heeft de rechten toe te kennen die aan de 
Gemeente zijn toegekend ingevolge de Overeenkomst, en dat de hierin 
vervatte licenties de rechten (met inbegrip van intellectuele en industriële 
eigendomsrechten) van derden niet zullen aantasten of anderszins 
onrechtmatig zijn jegens derden; en   

• alle Prestaties vrij van kosten en andere lasten en beperkingen zijn ten tijde 
van de levering aan de Gemeente.   

2. Garantie op Prestaties bedraagt twaalf (12) maanden vanaf het moment dat conform artikel 
10.1 het eigendom en risico op de Gemeente zijn overgegaan, of zoveel langer als Partijen in 
de Overeenkomst zijn overeengekomen (hierna: de “garantieperiode”). Indien de Gemeente 
de Leverancier in de garantieperiode bericht dat een Prestatie niet aan artikel 7.1 of 11.1 
voldoet, zal de Leverancier de betreffende Prestatie onverwijld en voor eigen rekening 
(waaronder materiaal- en loonkosten) herstellen of, naar keuze van de Gemeente, vervangen. 
Met betrekking tot op grond van de voorgaande garantie vervangen Prestaties begint de 
garantieperiode weer opnieuw te lopen vanaf het moment van aflevering van de betreffende 
vervangende  of herstelde Prestaties. Een en ander laat de overige rechten van de  Gemeente 
uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins onverlet.   

3. Indien materialen beschadigd en/of verloren gegaan zijn, ook als dit voor risico van de 
Gemeente is, zal Leverancier op eerste verzoek van de Gemeente de materialen met voorrang 
vervangen door gelijkwaardige materialen.   

4.Indien blijkt dat naleveringen, binnen een overeengekomen naleveringsgarantieperiode niet 
meer gegarandeerd kunnen worden, dient de Leverancier op het moment dat zich dat voordoet, 
of zoveel eerder als mogelijk, dit schriftelijk aan de Gemeente te melden. De Leverancier zal in 
overleg treden met de Gemeente teneinde een minimaal gelijkwaardig alternatief tegen gelijke 
of lagere kosten ten behoeve van de Gemeente te realiseren.   

5. Onverminderd enig ander recht van de Gemeente op grond van de Overeenkomst of 
anderszins, is de Leverancier gehouden om iedere schade die het gevolg is van (dreiging van) 
milieuverontreiniging van, door of vanwege de geleverde Prestaties terstond te herstellen.   

12. Factuur  

1. Het recht op betaling ontstaat na levering van de Prestaties en acceptatie daarvan door de 
Gemeente.  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2. Leverancier zal de factuur specificeren en in een door de Gemeente eventueel nader 
aangegeven vorm factureren onder vermelding van datum en nummer van de Overeenkomst, 
van het BTW-bedrag, alsmede andere door Gemeente verlangde gegevens.   

3. Meerwerk wordt door de Leverancier na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en 
acceptatie daarvan door de Gemeente, apart gefactureerd. De aard en de omvang van de 
verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van 
authentieke documenten, gespecificeerd.   

13. Betaling  

1. De Gemeente betaalt de door haar op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen 
uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur aan de 
Leverancier. Betaling door de Gemeente houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.   

2. Indien de Gemeente een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in 
het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, heeft de Leverancier, na deugdelijke 
ingebrekestelling, en in afwijking van artikel 6:119a BW, recht op een vertragingsrente ter 
hoogte van de geldende wettelijke rente genoemd in artikel 6:119 BW.   

3. Op de rentevergoeding kan de Leverancier geen aanspraak maken, indien de desbetreffende 
factuur niet aan het gestelde in artikel 12, eerste tot en met het derde lid, voldoet.   

4. De Gemeente kan de door de Leverancier verzonden factuur door een door de Gemeente 
aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De Leverancier verleent de betrokken 
accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die 
deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren 
van de facturen  is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan 
partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de Gemeente, 
tenzij uit het onderzoek van de accountant  blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, 
in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de Leverancier komen.  

5. De Gemeente kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen Partijen 
geen overeenstemming bestaat, opschorten gedurende de periode van het 
accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt de Gemeente uitsluitend gebruik, indien 
bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.  

6. Overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente of niet-betaling van een factuur 
op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid 
van de gefactureerde Diensten geeft de Leverancier niet het recht zijn werkzaamheden op te 
schorten dan wel te beëindigen.  

14. Verzekering  

1. De Leverancier zal zich ter zake van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of 
Overeenkomst jegens de Gemeente voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle 
op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd 
houden.  

2. De Leverancier legt op verzoek van de Gemeente onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) 
de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid bedoelde 
verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze 
verzekeringen en het betaald zijn van de premie over. De Leverancier beëindigt niet zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente de verzekeringsovereenkomsten dan 
wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt de Leverancier het 
verzekerde bedrag ten nadele van de Gemeente zonder bedoelde toestemming. De door de 
Leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen 
en tarieven te zijn begrepen.  

3. De Leverancier cedeert bij voorbaat aan de Gemeente alle aanspraken op uitkeringen van 
verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op 
schade, waarvoor Leverancier op grond van de Overeenkomst jegens de Gemeente 
aansprakelijk is.  

4. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan de 
Gemeente worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de Leverancier voor 
het verzekerde voorval aan de Gemeente te betalen schadevergoeding.  

15. Hulpmiddelen  

1. De Leverancier draagt zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen en gereedschappen, 
werkkleding en veiligheidsmiddelen daaronder begrepen.  

2. Door de Gemeente ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van de Gemeente door 
de Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, 
specificaties, overige informatie en documentatie en overige hulpmiddelen blijven eigendom van 
de Gemeente c.q. worden eigendom van de Gemeente op het moment van aanschaf of 
vervaardiging.  

3. De Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als 
herkenbaar eigendom van de Gemeente en deze in goede staat te houden zolang de 
Leverancier ten aanzien van de hulpmiddelen als houder optreedt.  

4. Verandering aan bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen 
voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan de Gemeente, is slechts toegestaan 
na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. Goedkeuring laat de 
garantieverplichtingen van de Leverancier evenwel onverlet.  

16. Personeel  

1. De Leverancier zal voor de Prestaties voldoende personen inzetten met voldoende opleiding 
en vaardigheden en voldoende kennis van de bedrijfsvoering en organisatie van de Gemeente 
om de Prestaties te verrichten.  

2. Wanneer de personen genoemd in lid 1. zich bij de Gemeente bevinden of in direct contact 
met de Gemeente staan, zal het Personeel van Leverancier de gedragsvoorschriften van de 
Gemeente naleven en gevolg geven aan redelijke verzoeken van de Gemeente.  

3. De Gemeente kan vorderen dat van het Personeel van Leverancier minimaal drie Werkdagen 
voor aanvang van de werkzaamheden bij de Gemeente verklaringen omtrent het gedrag worden 
overlegd alsmede een fotokopie van het identiteitsbewijs.  

4. Indien een door de Leverancier in te zetten persoon naar het gemotiveerde oordeel van de 
Gemeente niet voldoet, zal de Gemeente hierover in overleg treden met de Leverancier. Op 
verzoek van de Gemeente zal de Leverancier de betreffende persoon zo spoedig mogelijk 
vervangen. Kosten verbonden aan de inwerkperiode van de vervanger komen geheel voor 
rekening van de Leverancier.  

5. De Leverancier zal ervoor zorgdragen dat alle belastingen (waaronder loon- en 
omzetbelasting) en premies (waar onder premies sociale verzekeringen) die verschuldigd zijn 
terzake van Personeel van Leverancier, tijdig en correct worden afgedragen aan de 
Belastingdienst. Als de Gemeente reden heeft tot zorg over de financiële positie van de 
Leverancier of de nakoming van dit artikel, zal de Leverancier de Gemeente op eerste verzoek 
voorzien van de volgende informatie met betrekking tot Personeel van de Leverancier: volledige 
naam, adres, woonplaats, geboortedatum- en plaats en BSN- nummer. De Gemeente zal de 
betreffende persoonsgegevens alleen gebruiken om te controleren of de voor hen vereiste 
afdrachten zijn voldaan, c.q. om die alsnog te doen.  

6. De Leverancier zal aan de Gemeente steeds op eerste verzoek een verklaring van een 
registeraccountant verstrekken inhoudende dat de Leverancier aan lid 5 van dit artikel 
bedoelde verplichtingen heeft voldaan. Deze verklaring zal worden verstrekt uiterlijk drie weken 
nadat de Gemeente daarom heeft verzocht.  

7. De Leverancier zal de Gemeente vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, inclusief de 
Belastingdienst, in verband met verplichtingen van de Leverancier met betrekking Personeel 
van de Leverancier en verband houdend met premies sociale verzekeringen, de Wet op de 
Loonbelasting 1964 of de Wet op de Omzetbelasting 1968 of enige wet- of regelgeving in 
verband daarmee. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op de zijdens de Gemeente in 
verband met een dergelijke vordering geleden schade en gemaakte kosten.   

8. Indien en voor zover er sprake is van toepasselijkheid van wet- of regelgeving verband 
houdende met de zogeheten Keten- en/of Inlenersaansprakelijkheid op de Overeenkomst, dient 
Leverancier aan alle uit deze wet- of regelgeving voortvloeiende verplichtingen te voldoen. De 
Gemeente heeft de bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen (een gedeelte van) de 
prijs te betalen, hetzij via een geblokkeerde rekening, hetzij rechtstreeks aan de betreffende 
instanties.   

9. De Leverancier zal de Gemeente vrijwaren tegen alle vorderingen van of in verband met 
Personeel van de Leverancier in verband met schade die deze personen lijden in verband met 
het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Gemeente. Deze vrijwaring heeft mede 
betrekking op de zijdens de Gemeente in verband met een dergelijke vordering geleden schade 
en gemaakte kosten.   

17. Orde, veiligheid, milieu en duurzaamheid  

1. Leverancier en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke 
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen en zich overigens te voegen 
naar de ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd geldende reglementen, instructies en 
aanwijzingen met betrekking tot veiligheid, milieu en controle.   

2. De Leverancier dient in beginsel aan te geven wat de milieubelasting is van de geleverde 
goederen en diensten. Dat kan bijvoorbeeld door het tonen van een milieulabel of sociaal 
maatschappelijk label (bijvoorbeeld milieukeur, ecolabel, Max Havelaar, Fair Trade, enz.)  Of 
door aan te tonen dat het product of dienst voldoet aan de duurzaamheidscriteria van 
SenterNovem voor deze productgroep.   

18. Aansprakelijkheid  

1. De Leverancier, die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), is 
tegenover de Gemeente, alsmede het Gemeentelijk personeel en door de Gemeente 
ingeschakelde derden, aansprakelijk voor de vergoeding van alle geleden en/of te lijden schade.  

2. Indien wordt overeengekomen dat de Leverancier een boete verschuldigd is in het geval dat 
er sprake is van een tekortkoming zijnerzijds, blijft te allen tijde de bevoegdheid van de 
Gemeente om nakoming en of schadevergoeding (naast de boete) te vorderen in stand.   

3. De Leverancier vrijwaart de Gemeente tegen alle ( financiële) gevolgen van aanspraken 
(waaronder inbreuken op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten) van derden in enig 
verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
In dit verband wordt het Gemeentelijk personeel als derden beschouwd.   

4. In geval er sprake is van meerdere Leveranciers, zijn zij ieder voor zich en hoofdelijk 
aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.   

19. Overmacht  

1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee 
samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de 
overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. 
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende 
partij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren, onder 
overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een beroep op overmacht in 
kennis stelt.   

2. Indien enige partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of 
indien de overmachtperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijze te 
verwachten is dat deze tenminste 30 dagen zal duren, heeft de andere partij het recht de 
Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal 
ontstaan. 
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3. Onder overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek 
aan personeel, stakingen, wanprestatie van door de Leverancier ingeschakelde derden, uitval 
van hulpmaterialen en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Leverancier.  

20. Geheimhouding  

1. Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, evenals overige 
bedrijfsinformatie van de Gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken 
zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente.   

2. De Leverancier staat er voor in dat Personeel van de Leverancier en overige personeelsleden 
de bepalingen betreffende gedrag, vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens naleven.   

21. Gedragsregels betreffende medewerkers Gemeente  

De Leverancier zal medewerkers van de Gemeente niet bewegen tot prestaties, toezeggingen 
en dergelijke, tegen enige vorm van beloning of gift aan de betreffende medewerker, zonder 
welke een overeenkomst niet of onder andere voorwaarden tot stand zou zijn gebracht c.q. zou 
zijn nagekomen.  

22. Ontbinding  

1. De Leverancier is van rechtswege in verzuim indien hij een verplichting uit hoofde van de 
Overeenkomst of van andere daaruit voortvloeiende Overeenkomsten niet, niet tijdig of niet naar 
behoren nakomt. Alsdan en in geval van faillissement, surseance van betaling of 
schuldsanering, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare 
rechtstoestand van de onderneming van de Leverancier, heeft de Gemeente het recht de 
Overeenkomst terstond (zonder ingebrekestelling) en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 
Leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Leverancier aan derden op te dragen zonder dat de 
Gemeente tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventueel aan de 
Gemeente verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige 
schadevergoeding.  

2. Alle vorderingen, die de Gemeente in de gevallen zoals vermeld in voormelde leden op de 
Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.  

3. Voor zover de Prestaties bestaan uit het verlenen van Diensten, zal de Leverancier bij 
(gedeeltelijke) beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst de in redelijkheid van haar te 
verwachten medewerking verlenen aan de overdracht van de Prestaties aan de Gemeente dan 
wel een door de Gemeente aan te wijzen derde, zodanig dat de continuïteit van de uitvoering 
van de Prestaties (waarop de beëindiging of ontbinding ziet) wordt gewaarborgd. De duur van 
de overgangsperiode zal in onderling overleg worden vastgesteld. Gedurende de 
overgangsperiode, zelfs nadat de Overeenkomst (gedeeltelijk) is beëindigd of ontbonden, 
blijven alle rechten en verplichtingen van partijen uit hoofde van deze Overeenkomst bestaan 
voor zover noodzakelijk voor een geleidelijke en correct overdracht van de Prestaties.  

23. Melding in publicaties of reclame-uitingen  

De Leverancier maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening 
en gebruikt de naam van de Gemeente niet als referentie dan na toestemming van de 
Gemeente.  

24. Kennisgevingen en Contactpersonen  

1. Alle kennisgevingen of mededelingen die overeenkomstig deze Voorwaarden of in verband 
met de Overeenkomst dienen te worden gedaan, zullen schriftelijk moeten worden gedaan, 
tenzij in deze Voorwaarden of de Overeenkomst expliciet is aangegeven dat een dergelijke 
kennisgeving of mededeling slechts gedaan kan worden per aangetekend schrijven.  

2. Onder “schriftelijk” wordt in deze Voorwaarden tevens “langs elektronische weg” als bedoeld 
in artikel 6:227 a Burgerlijk Wetboek verstaan. Onder “aangetekend schrijven” wordt in deze 
Voorwaarden verstaan: door middel van een schriftelijk document dat aan de andere Partij per 
aangetekende post wordt verzonden.  

3. Mondelinge kennisgevingen, mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen 
rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.  

4. Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de 
Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als 
contactpersoon hebben aangewezen.  

5. Contactpersonen kunnen hun Partij vertegenwoordigen en binden, tenzij in de Overeenkomst 
anders is bepaald.  

25. Voortdurende verplichtingen  

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na a oop van de Overeenkomst voort te 

duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring 
voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, cessie van 
verzekeringspenningen, geschillenbeslechting, domiciliekeuze en toepasselijk recht.  

 

26. Toepasselijk recht en geschillen  

1. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als 
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een 
oplossing worden gebracht.  

2. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, zal, in afwijking van de wettelijke 
regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, dit geschil tussen de Gemeente en de 
Leverancier worden beslecht door de bevoegde rechter te Juinen.  

3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gemeente en de Leverancier is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van de “United Nations 
Convention on contracts for the sale of goods” (het “Weens Koopverdrag”) is uitgesloten.  

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Juinen 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
APPENDIX 3 SITUATION SKETCH & CONDITIONS March 2016 
 
 



18 

  Inhuur ontwerpteam VO FIETSBRUG en directe omgeving Gemeente Juinen - Uitvraag  1 februari 2019  

 

 
 

 


	Hiring design team for preliminary design of
	BICYCLE BRIDGE and immediate surroundings
	Municipality of Juinen
	Invitation
	1 February 2019
	GENERAL
	Within the context of this tendering procedure, 5 suppliers have been invited to submit a tender.
	You have received the following documents and appendices from us.
	The contact person for this procedure is A. Grijpstra, project manager with the municipality of Juinen.
	OBJECTIVE OF THE INVITATION TO TENDER
	PROCEDURE
	Proposed planning
	The aim is to stick to the following timetable, subject to change:
	ASSESSMENT AND AWARD
	Assessment procedure
	Award Criteria Assessment
	Award decision
	Definitive award
	AWARD CRITERIA
	Award criteria
	The assignment will be awarded to the Tenderer who has submitted the best quality-to-price tender.
	What do we consider to be important?
	How do we wish to receive this?
	In writing:
	What things will we assess and how will we do that?
	Your tender will be assessed by the assessment team based on the aforementioned award criteria.
	MOTIVE
	Objective
	DELINEATION
	As part of the project, the necessary interventions will be made, which fall within the project area. This concerns:
	Construction of the bicycle bridge;  
	Redevelopment of the immediate surroundings, embankments and the pavements
	Necessary adjustments to the road profiles;  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	Catering functions are mainly located to the west of the new bridge.
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	There needs to be more public space and recreational spots by the water. The design ambition for the design of the bridge and the embankments should lead to a modest and contemporary design for the entire project area.
	The tree structure on the west side should be reinforced. The new bridge must be integrated carefully so that the unity in the urban space is not disturbed, certainly at the times that the historic embankment lines are restored.
	The ramps to the bridge must be integrated into the existing surroundings naturally and fluently. The bridge is accessible to disabled persons. The slopes of the bridge and connections must not amount to more than 4.0%.
	The design must comply with reasonable requirements regarding the external appearance of buildings. The criteria from the policy document on planning regulations for the locational and external appearance of buildings will serve as the guideline for t...
	Environmental influence through realisation and use of the bridge must be minimal. The driving gear of the bridge should be implemented mechanically, without use of hydraulics.
	A fender wall needs to be built on both sides of the bridge. The headroom must be at least 1.70 metres and a maximum of 2.0 metres. It must be possible to operate the bridge manually. To that end, space needs to be reserved for a control panel, a kWh ...
	The design of the bridge makes allowance for minimal management and maintenance during the use phase. The imaginary line between the fulcrum and the support point of the bridge deck must be executed horizontally.
	The bridge must be designed to be earthquake resistant.
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	How can the layout of the embankments be a driver for new functions in the frontage?
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