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Onderwerp

Stichting Energie Verbonden
A. Poorthuis
Koninginneweg 98
1241 CX Kortenhoef

Opdracht bijdrage coördinatie
Stichting Energie Verbonden

2019

Geachte mevrouw Poorthuis,
Hierbij geven wij u Opdracht voor het uitvoeren voor het versterken van de onderlinge samenhang tussen
de energie coöperaties in het Gooi, deelname en bijdrage aan RET en de energiebesparingsaanpak.
Eventuele afwijkingen en aanvullingen op uw offerte omschrijven wij in deze opdrachtbrief. Deze zijn
leidend, evenals de volgende voorwaarden en condities:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Het overeengekomen totaalbedrag van de Opdracht is: € 10.000,- (excl. BTW).
Facturering en betaling van de leveringen vindt plaats in 2 delen overeenkomstig het volgende met u
overeengekomen betaalschema:juni 20'19 en december 2019 à €5.000,- exclusief BTW.
De facturen dient u digitaal te verzenden naar het mailadres: facturen@regiogv.nl.
Daarbij moet u de factuur richten aan Regio Gooi en Vechtstreek, ter attentie van RVE Sturing, de heer
H. Uneken, Postbus 251,1400 AG Bussum.
Voor betaling van uw factuur dient u als betalingskenmerk altijd op uw factuur het nummer te
vermelden dat boven aan deze opdrachtbrief vermeld staat onder'ons kenmerk'.
Voor een adequate en snelle afhandeling vragen wij u tevens op uw factuur te vermelden:
- kostenplaats: 520100 PS-Beleid
- kostendrager: 201007 Regionale Samenwerking Agenda Energie
- grootboekrek.: 44590 Overige Algemene Kosten
De looptijd van deze opdracht is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Tussentijdse voortgang overleggen vinden plaats in juni en november 2019. Hierin bespreken we de
voortgang. ln november 2019 bespreken we dan ook met elkaar of en op welke wijze we de
samenwerking verlengen.
Voor de uitvoering en afstemming van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer H.
Uneken. Deze contactpersoon vertegenwoordigt de Regio daarbij alleen voor zover het de uitvoering
van deze opdracht betreft. Tot zelfstandige wijziging van deze opdracht is hij/zij niet bevoegd.
Met deze opdrachtverlening wijzen wij uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
ln plaats daarvan verklaren wij onze Algemene inkoopvoorwaarden Regio Gooien Vechtstreek20lT
van toepassing op deze opdrachtverlening. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage
bijgevoegd. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze opdrachtbrief.
Onze algemene inkoopvoorwaarden zijn verder ook te downloaden van de website van Regio Gooi en
Vechtstreek: www. regiogv. n l/over-ons/downloads/.

Tot slot maken wij u er op attent dat het in deze opdrachtbrief aangegeven totaalbedrag niet
overschreden mag worden, tenzij daar gedurende uitvoering van de opdracht aanvullende afspraken over
Regio Gooi en Vechtstreek : Postbus 251,1400 AG Bussum I T: (035) 692 64 44 | info@regiogv.nl
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voor inwoners, met gemeenten
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worden gemaakt. Hiervoor zal - indien van toepassing - schriftelijk door ons in een aanvullende
opdrachtbrief goedkeuring voor moeten worden verleend.
Voor verdere vragen en informatie kunt u contact opnemen met H. Uneken via bovenstaand

telefoonnummer.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Regio Gooi en VechtstreeK
De manager RVE H. Uneken
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