Aan het college van burgemeester
en schepenen van en te
1500 HALLE
Inschrijvingsnummer: trot 2019
Ondergetekende …………………………………………………………………………………...
wonende te …………………………………………………………………
Tel: ……………………………………...……

postcode…………

BTW nr. ………………………………………..

Gsm: ………………………………………….
verzoekt de dienst openbare werken van de stad Halle, een prijsofferte te laten opmaken door de
aangestelde aannemer voor het :
O aanleggen van een trottoir
O herstellen van een trottoir

(keuze aanduiden met x)

O onder profiel brengen van trottoirbanden
op het adres ………………………………………………………………………………………..
waarvan de aanvrager zich verbindt de kosten rechtstreeks en op het eerste verzoek aan het stadsbestuur
te vereffenen en dit volgens de goedgekeurde eenheidsprijzen. De aannemer stuurt een prijsofferte naar de
aanvrager waarna deze het bedrag van de offerte dient te betalen op rek.nr. 000-0009155-37 van de Stad
Halle met ref.nr TROT_16/2019/volgnr. Na ontvangst van de betaling (gelieve betalingsbewijs door te sturen
naar de cluster Openbaar Domein – Team Openbare Werken ) geeft de stad Halle de opdracht aan de
aannemer om de gevraagde werken uit te voeren. De aannemer is ertoe gehouden de vaststellingen
tegensprekelijk te doen met de aanvrager. De werken zullen binnen de maand uitgevoerd worden. Het
stadsbestuur zal niet tussenkomen in de geschillen welke zich zouden kunnen voordoen tussen de
aannemer en de aanvrager, behalve indien de belangen van het bestuur in het gedrang worden
gebracht.Hij noteert dat wanneer het werk op zaterdag, zondag of feestdag moet gebeuren, hem het
dubbele der prijzen zal aangerekend worden.
Opgemaakt op datum van: …………………………
Handtekening:
Nota voor de aanvrager: Voor een vlotte afwerking van de uitvoering wordt aangeraden telefonisch contact
op te nemen met de aannemer De Meulemeester bvba, Reukenstraat 20 te 9500 Geraardsbergen .Tel:
054/33.14.82 Fax: 054/33.14.83 info@dm-roadbuilding.be
De aanvrager zal ook rekening houden met de winterperiode en het bouwvakverlof, zo ook met de andere
verletdagen van toepassing in deze bedrijfstak
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