
Overeenkomst 
Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar 

kenmerk 17 SO 08 

Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling 
en 

ARS Traffic & Transport Technology B.V. 

Gemeente Utrecht 



Partijen: 

1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ___ in zijn 

hoedanigheid van directeur StadsOntwikkeling, hierna te noemen: 'O~ 

en 

2. ARS Traffic & Transport Technology B.v., statutair gevestigd te Leidschendam, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door in zijn hoedanigheid van algemeen 
directeur, hierna te noemen: 

NEMEN IN AANMERKING DAT: 

Opdrachtgever in april 2008 een Europese aanbesteding is gestart met kenmerknummer 

17 SO 08 voor de voor de voorbereiding, het (project)management en de uitvoering van een 

beloningsmaatregel om te komen tot een reductie van verkeer op vijf stedelijke invalswegen 

van de stad Utrecht en verkeer op de A2 ter hoogte van Utrecht. 

11 Bij deze aanbestedingsprocedure is gebleken dat Opdrachtnemer de economisch voordeligste 
aanbieding heeft gedaan; 

II10pdrachtnemer in staat is om de Beloningsmaatregel op te zetten en uit te voeren; 

IV Partijen de voorwaarden waaronder de levering geschiedt, wensen vast te leggen in een 

overeenkomst. 

EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

Paraaf Opdrachtgever 2 Paraaf Opdrachtnemer 



Artikel 1 Begrippen 

1.1 Diensten en/of Leveringen: De door Opdrachtnemer op basis van deze Overeenkomst ten 
behoeve van de gemeente Utrecht te leveren prestaties en/of producten . 

1.2 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de gemeente Utrecht voor 
overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten 2003. 

Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst 

2.1 Deze overeenkomst ziet op de voorbereiding, het (project)management en de uitvoering van 
een beloningsmaatregel om te komen tot een reductie van verkeer op vijf stedelijke 
invalswegen van de stad Utrecht en verkeer op de A2 ter hoogte van Utrecht, 
overeenkomstig de naar aanleiding van de offerteaanvraag met kenmerk 17 SO 08 d.d. 21-
05-2008 door Opdrachtnemer gedane aanbieding d.d. 14-07-2008 en de voorwaarden en 
bepalingen van deze overeenkomst inclusief bijlagen. 

2.2 Voor zover de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de overige bijlagen met 
elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij de inhoud van het hoger 
genoemde document prevaleert boven het lager genoemde: 
1. Deze overeenkomst 
2. Verificatieverslag d.d. 22-08-2008 
3. Nota van Inlichtingen d.d. 23-06-2008 
4. Offerteaanvraag Opdrachtgever met kenmerk 17 SO 08 d.d. 21-05-2008 
5. Algemene Voorwaarden van de gemeente Utrecht voor het leveren van producten en/of 
diensten 2003. 
6. Inschrijving Opdrachtnemer d.d. 17-07-2008. 

2.3 De in het vorige lid onder 2 tot en met 6 genoemde documenten worden als bijlagen bij deze 
overeenkomst gevoegd en maken daarvan onderdeel uit. 

2.4 Opdrachtgever is gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat Opdrachtnemer de 
Diensten of Leveringen, die behoren tot het door Opdrachtnemer aangeboden pakket zal 
leveren geheel volgens de voorwaarden, die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. 

2.5 Opdrachtnemer heeft zich voldoende op de hoogte gesteld van de doelstellingen van de 
Opdrachtgever met betrekking tot de onderhavige Overeenkomst zoals beschreven in bijlage 
4 en de relevante organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer 
daartoe van voldoende en correcte informatie voorzien. 

Artikel 3 Duur van de overeenkomst 

3.1 Deze overeenkomst is van kracht met ingang van datum ondertekening. 

3.2 Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar. 

3.3 Deze overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd - onder gelijkblijvende voorwaarden -
voor een periode van één jaar. Na dit jaar kan de overeenkomst nog eenmaal stilzwijgend 
worden verlengd met een zelfde periode. 
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3.4 Deze overeenkomst kan bij aangetekend schrijven tegen het einde van een kalendermaand 
eenzijdig worden opgezegd, mits daarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht wordt 
genomen. 

Artikel 4 Garantie 

4.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te leveren diensten zullen voldoen 
aan de overeengekomen condities en kwalificaties als vastgelegd in deze overeenkomst 
inclusief bijlagen. 

4.2 In het gevalOpdrachtnemer, ook na schriftelijke aanmaning zijdens Opdrachtgever, waarbij 
een redelijke termijn wordt gesteld, niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van 
een of meer van de garantieverplichtingen zoals in dit artikel genoemd, is Opdrachtgever, 
onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd dit verzuim na voorafgaande kennisgeving 
hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen. De kosten samenhangend met het herstel 
van het verzuim zullen Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is 
verplicht aan het herstel van het verzuim zijn medewerking te verlenen en desgewenst op 
eerste verzoek de daarvoor benodigde informatie te verstrekken. 

Artikel 5 Prijs en betaling 

5.1 Prijzen en tarieven worden vastgesteld op de in de offerte van Opdrachtnemer genoemde 
prijzen en tarieven als beschreven in het prijsinvulformulier (bijlage 3A van de offerte 
aanvraag met kenmerk 17 SO 08). 

5.2 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst te 
verrichten werkzaamheden en eventuele daartoe benodigde materialen. 

5.3 De in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen en tarieven zijn geldig tot en met 31 
augustus 2010. Ten hoogste eenmaal per jaar kan deze prijs worden herzien, voor het eerst 
op 1 september 2010. Nieuwe prijzen en tarieven zijn geldig na schriftelijke acceptatie van 
Opdrachtgever. 

5.4 De factuur voor het onvoorwaardelijke deel van de opdracht, opgesteld door Opdrachtnemer 
conform hetgeen vermeld in de offerteaanvraag, zal pas worden verzonden door 
Opdrachtnemer na het werkend en gebruiksklaar opleveren van de benodigde infrastructuur 
/ hard- en software. 

5.5 De eventuele instandhoudingkosten als genoemd in het Prijsinvulformulier (bijlage 3A van de 
offerteaanvraag) kan door Opdrachtnemer gedurende de looptijd in 4 gelijke termijnen 
worden gefactureerd, te weten op 1 januari 2009, 1 juli 2009, 1 januari 2010 en 1 juli 2010. 

5.6 De facturen voor het voorwaardelijk deel van de opdracht worden door Opdrachtnemer 
maandelijks achteraf gespecificeerd gefactureerd. 

5.7 Betaling zal plaatsvinden door Opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de factuur bij 
Opdrachtgever is ontvangen en goedgekeurd. 

5.8 De factuur/facturen dient/dienen in tweevoud te worden gezonden aan: gemeente Utrecht, 
Servicecentrum Financiële Dienstverlening, Postbus 10080, 3505 AB Utrecht. Het 
referentienummer en verplichtingennummer zullen later worden gecommuniceerd. 
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5.9 Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst niet geheel of 
niet behoorlijk is nagekomen, heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten. 

Artikel 6 Contactpersonen en Rapportage 

6.1 Beide partijen zullen een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanwijzen, die 
de contacten over de (wijze van) uitvoering van deze overeenkomst zullen onderhouden. 

6.2 Er zal periodiek, op initiatief van Opdrachtgever, overleg plaatsvinden tussen functionarissen 
van partijen over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd. In dit overleg zal in 
ieder geval de uitvoering van de Overeenkomst aan de orde komen. Afspraken, die in dit 
overleg door de contactpersonen van partijen zijn gemaakt zullen schriftelijk worden 
vastgelegd door Opdrachtgever. Partijen garanderen over en weer dat de personen die 
namens hen aan dit overleg deelnemen bevoegd zijn om afspraken te maken. 

6.3 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever voorzien van rapportages, overzichten en data van de 
geleverde prestaties en zal hiervoor geen additionele kosten doorberekenen aan de 
Opdrachtgever. De definitieve vorm van de rapportages en de frequentie van verstrekking 
zullen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in een later stadium worden 
overeengekomen maar dienen minimaal de gegevens te bevatten als bedoeld in bijlage 10 
van de offerte aanvraag. 

6.4 Na beëindiging van de overeenkomst dient Opdrachtnemer alle gebruikte data over te 
dragen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet gerechtigd verkregen naam- en adres 
gegevens te behouden. 

Artikel 7 Boete 

7.1 Artikel 24 van de Algemene Voorwaarden van de gemeente Utrecht voor overeenkomsten 
tot het leveren van zaken / goederen en/of diensten 2003 is van toepassing op deze 
overeenkomst. 

7.2 Indien Opdrachtnemer de door of namens Opdrachtgever gegeven opdrachten niet nakomt, 
of de in de offerteaanvraag opgegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per 
geval een korting worden toegepast van EUR 2.250,00 tot een maximum van 10% van de 
totale waarde van deze overeenkomst. Deze korting wordt verbeurd zonder dat in gebreke 
stelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, 
ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van Opdrachtnemer. Indien het hiervoor 
bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt 
verbeurdverklaring van de korting bij aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van 
de korting laat het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van de tekortkoming 
onverlet. Voor de bepaling van de totale waarde van de opdracht is de waarde gelijk aan het 
maximale beschikbare budget van € 4.000.000,--. 

7.3 Indien opdrachtnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de in artikel 6.1 
bedoelde contact persoon van de Opdrachtgever, de uit de aangeleverde kentekens 
verkregen naam en adres gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze 
overeenkomst is opgesteld een boete verschuldigd. In een dergelijk geval is Opdrachtnemer, 
zonder rechterlijke tussenkomst, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 200.000,--. 
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Artikel 8 Nietigheid 

8.1 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, 
zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over 
de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen, teneinde een 
vervangende bepaling overeen te komen, in dier voege dat de strekking van deze 
overeenkomst zoveel mogelijk behouden blijft. 

8.2 Aanpassingen van de overeenkomst op grond van het gestelde in dit artikel en op grond van 
regelgeving zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid kunnen leiden voor partijen. 

Artikel 9 Toepasselijk recht 

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 De Algemene voorwaarden van de Gemeente Utrecht zijn op deze overeenkomst van 
toepassing. Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer worden hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend 

Plaats: Plaats: 

Datum Datum 

Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling - ARS Traffic & Transport Technology B.V. 

Directeur StadsOntwikkeling Algemeen Directeur 

Bijlagen: 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bijlage 4 

Bijlage 5 

Verificatieverslag d.d. 22-08-2008 
Nota van Inlichtingen d.d 23-06-2008 
Offerteaanvraag Opdrachtgever met kenmerk 17 SO 08 d.d. 21-05-2008 
Algemene Voorwaarden van de gemeente Utrecht voor overeenkomsten tot het leveren 
van producten enJof diensten 2003. 
Inschrijving Opdrachtnemer d.d. 14-07-2008 


