
(f|?/\CL€'
2139974,2139976,
2142068,2145314 LECAL CUSTOMER NAME CHANCE FORM

Through this fonn the customer listed below is requesting a change in legal contractual name frorn:

Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monum€nten (origitutl nane) to

_Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed _(current name),

If apþlicable, please provide your Doing Business As (DBA) Name and/or Other name(s) you may be known as below:

(DBA Name)

By signittg below, custouter represents and warrants that this clunge iu narne is solely tlre result of a legal narne change urder
the Iaws of the Netherlands and does not reflect the results of a merqer. acquisltion. divestiture buv-out or other
restructurinq of Customer. Custotner also represents and warrants that customer has not sold, assigned or otherwise
transferred the Oracle programs to another entity. By signing below, signatory ftitther represents and warrants that he has the

)uthority to make tl:e above represeutation and sign on Customer's behalf.

Custorner also ack¡rowledges that any and all use of the Oracle programs and/or services used by Customer shall bE govenred by
the terms and conditions of the agreement(s) curreutly in place between Oracle and/or an Oracle Partner and _
Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten_ (original name). If the agreemenr(s) for the
programs and./or services is between custorner and an Oracle Partner, customer represeilts that it has received acknowledgnent
from the partner(s) that the change in legal contractual narne has been approved by the partner(s) from whích it acquired the
prograrns and/or services.

DATE:

SIGNATURE:

NAME (print):

TITLE: HoofdBedrijfsvoering

LOCATION: Smallepad 5

381I MG Arncrsfoort

(, PHONE NUMBER: 033 - 42t7421

FAX NUMBER: 033 - 4217799

EMAIL ADDRESS;

TAX PAYER ID NUMBER (if used): nvt

Upon Oracle's receipt of this cornpleted fonn. and providing there are no outstanding paynents or other circumstances that rnay
prevent lhe processing of this name change, Oracle shall update its records to reflect the name change. Oracle will notifr
Partner if this name change request cannot be processed.

t7-08-2009l.q.

lcgrl narne changejk)bal V04,1004 Pogc I ol'l
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7-mei-09

RijksdiensJ Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumênten

Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Netherlands

Geachte :,

De technische ond€rsteuning (hiema: "technisch support") die u onlvangt, onder contractnummer
2139976 vêrvalt per 22-mei-09. Bijgaand sturen wij u het document voor de verlenglng van dlt
servicecontract. lndien van toepassing, zal het bijbehorende ordErdocument ook de aanvullEnde
tedrnische support services bevatten die u rec€nt heeft aangeschaft.

Om er zeker van te zijn dat de verlenging zal plaatsvinden en er geen ondorbrsking ontstaat in de
technische support services die onder servicscontract nummer 2139976 zijn aangeschaft, is het
noodzakelijk dat u het bijgevoegde acceptatio datails document ondertekent en terugstuurt vool
14.05.2009.

Wanneer u niet
omgaande een

langer gebruik wenst ts maken van deze ondersteuning, ontvang€n wij hiervan graeg per
schriftelljke bevesiiging.

TJ

lndien u vragen heeft, aar¿sl dan niet om contact met ons oP te nemen.

Met vriendelijke groet,

Servlce Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Services
Fax: 08000200373
Emaih Service0ontracts Nl@oracle.com
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Onderhoudscontract: 2139976

Vervaldalum: 22-mei-09

NL_30 NET na
factuurdatum

Betallngstermljn:

Betal¡ngs
voorwaarden:

Jaarlijks vooraf te
betalen

Service Contracts Renewals
Team - Netherlands

Postbus 147

U54ZJ OE MEERN

0800 0200373

Sorvic€Conlraçts Nl@orãcle.com

Contact:

Adres:

Fax:

E.mail:

Klanh R¡jksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten

Rijksdlenst Voor
Archeologie
Cultuurlandschap en
Mônumsntsn

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Klantnaam

Adres

Telefoon:

Fax

E-mail: {

ORDER:

Gontactperooon:

Netherlands

033 42 17

R¡jksdienst Voor Archeologie
Cultuurlandschap en Monumenten

Klantnaam:

3800 BP Amersfoort

Adreg: Postbus 1600

FACTURERING:

Gontaqtporsoon:

Netherlands

-0334217,Telefoon:

Fax:

E.mailr

OrQACL€'
Document

Oracle stuurt bepaalde informalie en berichten over technisch support via e-mail. Daarom vezoeken wlj u
de ordergegevens en de facluurgegevens ts controleren €n eventuele wijzigingen aan ons via fax 08ô0
0200373 of e-mail ServiceConlracts-NLlOoracle.com door te geven onder vermelding van contractnummer
2139976.
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Service Detalls

Level: Sofiware

Service ñiveau: cst #

Oracle Ctalabase Enterprise Editlon - 14440615
Processor Perpetual

Oracle Dalabasê Standard Edfllon - l4¿t48515 I
Processor Pêrpelual

Spâlhl - Procsssor Perpolual 14448515 1

Licsntiot Llcentien Startdatu
ypc lvsau m

FULL USE 29mei-09

FULL USE 2fl-mei-09

FULL USE 23-mei49

Subtotaalbedreg: EUR

Totaalbedrag: EUR

Aental F¡nål Prlcc

Excl. BTW

2

)

1. Mocit één van bovenstaande kolommen leeg zijn, dan zijn uw licenties aangeschaft onder êen
ander licentíemodel.

2. Wanneer u een verandering wenst aan te brengen in de service details die in dit document zijn

aangegeven, vragen wiJ u om dit door te geven aan Servlce ServicE Contracts Renewals Team -
Netherlands via e-mail: SgrviceContracts_Nl(Doracle.com U ontvangt dan een gewljzigd
orderdocumEnt welke in over€€nsternming is met de Oracle Technische Supporl dcttl[nen.

t)
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Algemene Voorwaarden

"U" en "Uw'verwijzen naar de bovenstaand€ genoemde klant

lndien de bovenstaande order- en factureringsnaam níet overeenkomen, erkent Rijksdienst Voor
Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten

dat de klant toestemming aan Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten heeft
gegeven om ds aanschaf ten

b€hoevo van deze partij te doen. Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten
bevestigt det de bovenstaande order alleen door de klant zal worden gebruikt en zal aan de klant de
voorwaarden van dit orderdocumsnt bevestigen.

De technische support services welke zijn verworven onder het orderdocument zijn onderhevig aan de
voorwaarden van de licentie en seryices overeenkomst die u heefr afgesloten op het moment dat u bij

Oracle (of bij één van onze erkende partners) technische support inkocht en zullen worden geleverd

conform de dan geldende Oracle technische support richtlijnen. Evenluele aanpassingen of andere
gegevens aangeboden door technisch support zijn onderworpen aan uw licentierechten en
gebruiksrestricties die op het programma van toepâss¡ng ziin.

De technische support richtlijnen van Oracle zijn aan verandering onderhevig. Oracle'zal het servíce
niveau voor de programma's in support niet materieel verm¡nderen gedurende de periode waarin het
technische support is betaald. U kunt de meest r€csnte versiê van de technische support richtlijnen,
ínclusief Oraole's re-instatement richtlijnen vÍnden op: hltor/lwww.oracle.com/supoorUoolicies.hlml.
De re-instatement richtlijnen zijn van toepassing ïvannesr klanten het support laten verlopen en later
wensen te reactiveren. Da bijbehorende re-instatement vergoeding wordt boven op het jaarlijkse

onderhoudsbedrag berekend.

lndien Priority Service onder deze order wordt aangeschaft, dient u een huidig Software Updates License
& Support contract te hebben voor alle licenties binnen de licentieset waarvoor Priority Service is

aangeschaft. Door het ondertekenen van dit orderdocum€nt, erkent u ook dat SoftwarE Updates License
& Support voor de licentíes die behoren tot het Priority Service niveau onder separate
onderhoudscontracten verlengd kunnen worden. Met dê verlenging zullen de Prlority Servlce kosten
gebaseerd worden op de laatst geldende prijslijst en deze kosten zijn aan verandering onderhevig om
rêkening te houden met een aanschaf van additionele licenties in dezelfde licentieset. Contrac,tuele
prijsafspraken op het jaarlíjkse onderhoudsbedrag voor Sofhn¡are Updates License & Support zijn niel van
toepassing voor Priority Service, tenzij anders vermeld in uw contracl,
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Orderverwerki n g Details

Er is eerst sprake van een order (inkoopopdracht) indien Oracle uw inkoopopdracht heefr geaccepteerd.
Een inkoopopdfacht bestaat uit het volgende: (i) deze inkoopopdracht, dewelke verwijst naar de licentie
en services overeenkomst, van Oracle en/of van een geautorlseerde partner van Oracle, waaronder deze
technical support is aangeschaft, en (ii) een document voor de acceptatie van de betrefiende betaling.
Normaal gesproken verwerkt Oracle uw opdracht na ontvangst van sen inkoopopdracht voor de totale
vergoeding zoals vermeld op het orderdocumsnt. Wanneer er geen inkoopopdracht wordt afgegeven,
verzoeken wíj u de gegevens in te vullen bij het'Klantbevestiging" onderdeel. ln geval Oracle uw
inkoopopdracht accepteert, de datum waarop de technical support ingaat is de datum van de bEtreffende
order.

lndien de inkoopopdracht voor het technisch support is verslrekt aan Oracle, voor de hierboven
genoemde periode, is het technisch support niet opzegbaar en de betreffende supportvergo€ding is niet
resütueerbaar.

Acceptatie Details

Normaal gesproken ven¡verkt Oracle uw opdracht na ontvângst van een inkoopopdracht voor do totale
vergoeding zoals vermeld op het orderdocument. Wanneer er ge€n inkoopopdracht wordt afgegeven,
ver¿oeken wlj u de gegevens in te vullen bij het'Klantbevestiging" onderdeel.

INKOOPOPDRACHTBEVESTIGIñIG

lndien u gebruik maakt van een inkoopopdracht, d¡ent deze de volgende gegevens te bevatten:

Onderhoudscontract #: 21g9976
Onderhoudsperiode: 23-mei-091o22-met-10
BTW, indien van to€passing

Door het afgeven van een inkooporder, gaat Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en
Monumenten akkoord dat de voorwaarden van het orderdocument met Oracle ondardeel zijn van de
inkooporder van Rijksdienst Voor Archeologle Gultuurlandschap en Monumenten.
Dit orderdocumont en de voorwaarden van uw overeenkomst met Oracle prevaleren boven de
voon¡vaarden ven uw inkoopopdracht of elk ander Non-Oracle document.
Tevens zal geen enkele voorwaarde welke ln het inkoopopdracht of non-Oracle document is vermeld, van
toepassing zijn op het aangeschafre onderhoud.

Gelieve uw inkoopopdracht te e-mailên of te faxen naar Oracle zoals hlerboven aangegeven in de
Acceptatie Details,
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Klantbevestiglng

Als u niel werkt met inkoopopdrachten, vezoeken wij u om onderstaande bevestiging naar ons te
zenden.

_ Rijksdienst Voor Archeologíe Cultuurlandschap en Monumenten maakt geen gebruik van
inkoopopdrachten.

Onderhoudscontract:
Support periode:
Totaalbedrag:

2139976
23-mei-09 tn 22-mei.10
EUR (excluding applicable tax)

Rijksdienst Voor Archeologle Cultuurlandschap en Monumenten bevestigt dat de door u verslrekle
Ínformatie volledig is en aansluit met de inkoopvoorwaarden van Rijksdienst Voor Archeologie
Cultuurlandschap en Monumenten, inclusíef het verkrijgen van alle goedkeuringen voor de betaling van
deze opdracht
De handtekening hieronder bevestigt de goedkeuring van Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap
en Monumenten aangaande de bestelde servlce in overeenstemming met de voonvaarden verbonden
aan de verlengíng van dit onderhoudscontract en bevestigt de betalingstoezegging van Rijksdienst Voor
Archeologíe Cultuurlandschap en Monumenten voor de bestelde service.

Rijksdlenst Voor Archeologie Cultuurlandschap en
Monumenten

Naam: ¿ ,9 t'O¡.< I U,<es

ïter: alì¿u-rt&f èC.è

Datum hendtokening: ry [Ð[ z ',o1

Verlengingsbevestlgl ng

De bevestiging van verlenging dient naarde onderstaande gegevens gestuurd te worden:

Service Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Services
Fax: 0800 0200373
Email: ServiæContrects-NL@oracle.com

J
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7-mei-09

Rijksdienst Voor Archeologi€ Cultuurlandschap en Monumenten
Cges van 't Veen
Postbus 1600
38OO BP Amersfoort

Netherlands

Geachte Cees van't Veen,

De technische ondersteun¡ng (hiema: "technisch support") die u ontvangt. onder contractnumm€r
2139974 vervalt per 22-mei-09. Bijgaand sturen wlj u het document voor de verlenging van dit
s€rvicecontract. lndien van toepassing, zal het bûbehorende orderdocument ook de aanvullende
technische support services bevatten die u recent hêeft aangeschaft.

Om er zeker van te ziJn dat de verlenging zal plaatsvinden en er gsen onderbreking ontstaat in de
technische supporl services die onder servicecontract nummer 2139974 zijn aangeschafr, is het
noodzakelijk dat u het bijgevoegde acceplat¡e details document ondertekent en terugstuurt voor
14,05.2009.

Wanneer u niet langer gebrulk wenst te maken van deze ondersteuning, ontvangen wij hiervan graag per
omgaande een schriftelijke bevestþing.

lndien u vragen heefr, aazel dan niet om contact met ons op ts nemen.

Met vriendelijke groet,

Service Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Seryices
Fax: 0800 0200373
Email: ServiceContracts_Nl(Þoracle.corn

e
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Service Contracts Renewals

Team - Netherlands

Postbus 147

34542J DEMEERN

0800 0200373

ServiceConlracts NL@oracle.com

Conlact:

Adres:

Fax:

E-mail:

Betalingstermijn

2139974

22-mei-09

Onderhoudscontract:

Vervaldatum:

NL_30 NET na
factuurdatum

Betalings
voorwaarden

Jaarlijks vooraf te
betalen

Klant Rüksdienst Voor Archeologíe Cultuurlandschap en Monumenten

Cees van 't Veen

Rijksdíenst Voor
Archeologie
Cultuurlandschap en
Monumenten

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Klantnaam

Adres:

ORDER:

Contactpersoon:

Nelherlands

033 42 17Telefoon:

Far;

E.mall:

C)rQACL€'
Document

FACTURERING:

Contactpereoon:

Klantnaam:

Adres:

Tslefoon

Fax:

E-mail:

Cees van I Veen

Rijksdienst Voor Archeologie
Cultuurlandschap en Monumenten

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Netherlands

-0334217,

)

':l

'-._)

Oracle stuurt bepaalde informatie en berichten over technisch support via e-mail. Dâarom veaoeken wij u
de ordergegevens en de factuurgegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons vla fax 0800
0200373 of e-mail ServiceContracls Nl@oracle.com door te geven onder vermelding van contrâctnummer
2139974.
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Service Details

Service Level License

Sewice nlveau:

lnlemet Appllc,åtion Scrvër
Enterprlsê Ednlon - Procassor
P€rpêlual

Spallal - Proceesor Perpstu€l

Oraole Dalabase Enlerpriee Edillon -
Processor Perpeluel

csr #

14155449 2

14465445

14455449

Aantal Llcentiet
ype

Licentien Startdatu
iveau m

FULL USE 23'msi"09

Fiml Price

Excl. BTW

3

3

FULL USÊ

FULL USE

Subtotaalbedrag

Totaalbedrag:

2$meí-09

2Èmel49

EUR

EUR

)

@

1. Mocht één van bovenstaande kolommen leeg zijn, dan zijn uw licenties aangeschaft onder een
ander licentiemodel.

2. Wanneer u een verander¡ng wenst aan te brengen in de servic€ details die in dit document zijn

aangêgevên, vragen wij u om dit door te geven aan Service Service Contracts Renewals leam -
Netherlands via e-mail: ServiceContracts-l.ll@pracle.com U ontvangt dan een gewijzigd
orderdocumenl welke in overegnstemming is met de Oracle Technlsche Suppoñ richtlijnen.
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Algemene Voorwaarden

"U" en nUw" veruijzen naar de bovenstaande genoemd€ klant

tndien de bovenstaande order- en factureringsnaam niet overeenkomen, erkent Rijksdienst Voor
Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten

dat de kiant toestemming aan Rljksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten heeft
geg€ven om de aanschaf ten

behoeve van deze partij tB doen. Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten
bevestigt dat de bovenstaande order alleen door de klant zalworden gebruikt en zal aan de klant de

voorwaarden van dit orderdocument bevestigen.

De technische support seryicss welke ziJn verworven onder het orderdocument zijn onderhevig aan de

voorwaarden van de licentie en serv¡ces overeenkomsl die u heeft afgesfoten op het moment dat u Þíj

Oracle (of bij één van onze erkende partners) technische support inkocht en zullen worden geleverd

conform de ãan geldende Oracle technische support richtlilnen. Eventuele aanpassíngen of andere
gegevens aangeboden door technisch support zijn onderworþen aen uw licenlierechten en
gebruiksrestricties d¡e op het programma van toepassing zijn.

De technische support richtlijnen van Oracle zijn aan verandering onderhevig. Oracle zal het service
niveau voor de programma's in support niet matefieel verminderen gedurende de periode waarin het
tedrnische support is betaald. U kunt de meest recente veßie van de technische support rlchtlljnen,

inclusief Oracle's reinstatement richtlijnen vinden op: htlo://www.oracle.com/suooorUpolicies.hlml.
De re-instatement richtlijnen zün van toepassing wanneer klanten het support laten verlopen en later

wensen te reactiveren. De bijbehorende re-instatement vergoeding wordt boven op het jaadljkse

onderhoudsbedrag berekend.

lndien Priority Servíce onder deze orderwordt aangeschaft, dient u een huidþ Software Updates License

& Support contract te hebban voor alle licenlies binnen de licentieset waarvoof Priority Service is

aangeschaft. Door het ondertekenen van dit orderdocument, srkent u ook dat Software Updates Licens€
& Support voor de licenties die behoren tot het Priorlty Service nivaau onder separate
ondeihoudscontracten verlengd kunnen worden. Met de verlenging zullen de Priori$ Service kosten
gebaseerd worden op de laatst geldende prijslijst en deze kosten zijn aan verandering onderhevig om
iekening te houden met een aanschaf van additionele llcenties in dezelfde licentieset. Contractuele
prijsafspraken op het jaarlijkse onderhoudsbedfag voor Softwere Updates License & Support zijn niet van

toepassing voor Priority Service, tenzij anders vermeld in uw contract.
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Ordervenrerking Details

Er is eerst sprake van een order (inkoopopdracht) indien Oracle uw inkoopopdrachl heeft geaccepteerd.
Een inkoopopdracht bestaat uit hat volgende: (i) deze inkoopopdrachl, dewelke venruljst naar de licentie
en services overeenkomst, van Oracle en/of van een geautoriseerde partner van Oracle, waaronder deze
technical support is aangeschafr, en (ii) een document voor de acceptatie van de betrefiende betaling.
Normaal gesproken venverkt Oracle uw opdracht na ontvangst van een inkoopopdracht voor de totale
vergoeding zoals vermeld op het orderdocument. Wanneer er gêen inkoopopdrachtwordt afgegeven,
vezoeken wij u de gegevens in te vullen bij het "Klantbevestiging" onderdeel. ln geval Oracle uw
inkoopopdracht accepteert, de datum waarop de technical support ingaat is de datum van de betreffende
order.

lndien de inkoopopdracht voor het technisch support is verstrekt aan Oracle, voor de hierboven
genoemde periode, is het technisch support niet opzegbaar en de betreffende supportvergoeding is niet
restitu6erbaar.

Acceptatie Details

Normàal gesproken verwerkt Oracle uw opdracht na ontvangst van een inkoopopdracht voor de totale
vergoeding zoals vermeld op het orderdocument. Wanneer erþeen inkoopopdracht wordt afgegeven,
verzoeken wij u de gegevens in te vullen bij het "Klantbevestiging'onderdeel.

IN KOOPOPDRACHTEEVESTIOING

lndíen u gebruik maakt van een inkoopopdracht, dient deze de volgende gegevens te bevatten:

Onderhoudscontract #: 213557 4
Onderhoudsperiode: 23-mei-09to22-mei-10
BTW, indien van toepasslng

Door het afgeven van een inkooporder, gaat Rifksdienst Voor Archaologie Cultuurlandschap en
Monumenten akkoord dat de voorwaarden van het orderdocument met Oracle onderdeel zijn van de
inkooporder van Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten.
Dit orderdocument en de voorwaarden van uw overeenkomsl met Oracle prevaleren boven de
voonvaarden van uw inkoopopdracht of elk ander Non-Oracle document.
Tevens zal gaen enkele voonn¡aerde welke in het lnkoopopdracht of non-Oracle document ls vermeld, van
toepassing zijn op het aangeschafte onderhoud.

Gelieve uw inkoopopdracht te s.mailen of te faxen naar Oracle zoals hierboven aangegeven in de
Acceptatie Details.

0
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Klantbevestiging

Als u niet wêrkt met inkoopopdrachten, vezoeken wij u om onderstaande bevestiging naar ons te
zenden.

_ Rljksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten maakt geen gebruik van
inkoopopdrachten.

Onderhoudscontract 2139974
Support periode: 23-mei-09 to 22-mei-10
Totaalbedrag; EUR ' (excludlng applicable tax)

Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten bevestigt dat de door u verstrekte
informatie volledig is an aansluit mat de inkoopvooruaarden van' Rijksdienst Voor Archeologle
Cultuurlandschap en Monumenten, inclusiel het verkrijgen van alle goedkeuringen voor de betaling van
deze opdracht.
De handtekening hieronder bevestigt de goedkeuring van Rijksdíenst Voor Archeologie Cultuurlandschap
en Monumenten aangaande de bestelde servíce in overeenstemming met de voorwaarden verbonden
aan de verlenging van dit onderhoudsconlract en bevestlgt de betalingstoezegging van Rijksdienst Voor
Archeologie Culluurlandschap en Monumenten voor de bestelde s€rvice.

Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurfandschap en
Monumenten

Naam: Cecs L¡c,t4 ef Uceu

Titel: o¿,;)lahJ-ur R CÊ

tY l-Ð / r*7Datum hendteken¡ng;

Verleng ingsbevestig ing

De bevestiglng van verlenging dienl naar de onderstaande gegevens gestuurd te worden:

Service Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Services
Fax: 0800 0200373
Email: SsrviceCont¡actq-NLrOorecle.com

I
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7-mei-09

Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumente n

Cees van t Veen
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Netherlands

Geachte Cees van 't Veen,

De technische ondersteuning (hierna: 'technisch support") die u ontvangl, onder contractnummer
2145314 vervalt per 22-mei-09. Bijgaand sturen wij u het document voor de verlenging van dit
servicecontract. lndien van toepassing, zal het bíjbehorende orderdocument ook de aanvullende
technísche support servíces bevatten die u recent heeft aangeschafr.

Om er zeker van te zijn dat de verlenging zal plaatsvinden en er geen onderbreking ontstiaat in de
technische support services die onder servicecontract nummer 21.45314 zijn aangeschaft, is het
noodzakelijk dat u het biJgevoegde acceptat¡e details document ondertskent en terugstuurt voor
14.05.2009.

Wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van deze ondersteunlng, ontvangen wij hiervan graag per
omgaande een schdftelijke bevestig¡ng.

lndien u wagen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Mêt vr¡endelijke groet,

Service Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Servlces
Fax: 0800 0200373
Emaíl: ServiceContracts-NL@oiacle.com

e
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Betatlngstermijn:

Onderhoudscontract:

Vervatdatum:

2145314

22-mei-09

NL_30 NET na
factuurdatum

Betalings
voorwaarden:

Jaarlijks vooraf le
betalen

Service Contracts Renewals
Team - Netherlands

Postbus 147

U54ZJ DE MEERN

0800 0200373

ServiceContracts_N Ltôoracle. com

Gontact:

Adres:

Fax:

E-mail:

Klant: Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten

(fRACL€'
Orderi Document

)

ORDER:

Contactpersoon:

Klantnaam:

Adres

Telefoon:

Fax:

E.mall:

Cees van 't Veen

Rijksdienst Voor
Archeologie
Cultuurlandschap en
Monumenlen

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Netherlands

033 42 17

FACTURERING:

Gontactpersoon:

Klantnaam

Adres:

Telefoon:

Fax:

E'mall:

Cees van 't Veen

Rijksdienst Voor Archeologie
Cultuurlandschap en Monumenten

Postbus 1600

3800 tsP Amersfoort

Netherlands

-033 42 17 '

t
Oracle stuurt bepaalde informatie en berichten over technisch support via e-mail. Daarom veaoeken wij u
de ordergegevens en de factuurgegevens te controleren en eventuele wilziglngen aan ons vla fax 0800
0200373 of e-mail ServiceContracts_NL@oracle.com door te geven onder vermelding van contractnummer
2145314.
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Service Details

License 0

Servlce nlveau:

lnlemet Application
Enterprlse Edlüon -
Plus Pôrpetual

lntômet Appl¡câtion
Enteçríse Edltion -
Porpetual

cst # Aantal Licentiet
ype

Licentien Startdatu
iveau m

FULL USE 23-mê1"09

FULL USE 23-mei.09

23-mei-09FULL USE

FULL USE 23.mei-09

FULL USE 23-md{9

Flnal Prlce

Excl. BTW

Spatial - Named User Plus Perpetual

Server
Named User

Server
Processor

14455889 20

1¡1455889

1¿1455889

1445588S 1

75

75Oracle Database Enterprise Edition - 14455889
Named User Plus Porpetual

lnternet Developer Suite - Nam€d
User Plus Perpetual

Subtotaalbedrag

Totaalbedrag:

EUR

EUR

1. Mocht één van bovenstaande kolommen leeg zijn, dan zijn uw licenties aangeschafl onder een
ander licentiemodel.

2. Wanneer u een verandering wenst aan te brengen in de service details die in dit document zijn
aangegeven, vragen wij u om dit doorte geven aan Service Servíce Contracts Renewals Team -
Netherlands via e-mail: ServlceContracts-Nl@oracle.com U ontvangt dan een gewijzígd
orderdocument welke in overeenstemming is met de Oracle Technísche Support richtlijnen.

I
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Algemene Voonraarden

"u" erì "Uw" venrijzen naar de bovenstaande genoemde klant

lndien de bovenstaande order- en factureringsnaam niet overeenkomen, erkent RijksdÍenst Voor
Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten

dat de klant toestemming aan Rijksdlenst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten heeft
gegeven om de aanschaf ten

behoeve van deze partij te doen. Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten
bevestigt dat de bovenstaande order alleen door de klant zal worden gebruikt en zal aan de kfant de
voon¡raarden van dit orderdocument bevestigen.

De technische support services welke zijn verworven onder het orderdocument zijn onderhevig aan de
voorwaarden van de licentie en services ovgreenkomst die u heeft afgesloten op het moment dat u bij
Oracle (of bij één van onze erkende partners) technische support inkocht en zullen worden geleverd
conform de dan geldende Oracle technische support richtlíjnen. Eventuele aanpassingen of andere
gegevens aangeboden door technisch supporl zijn onderworpen aan uw licenlierechten en
gebruiksrestricties die op het programma van toepassing zijn.

De technische support richtlijnen van Oracle zijn aan verandering onderhevlg. Oracle zal het servlce
niveau voor de programma's ín support niet materieel verminderen gedurende de periode waarín het
technische support is betaald. U kunt de meest recente versie van de technische support richtlijnen,
inclusief Oraclel re-instatement richllijnen vinden op: http://www.oracle.com/supporVpolicies.html.
De re-instatement richtlijnen zijn van toepassing wanneer klanten het support laten verlopen en later
wensen te react¡veren. De biJbehorende re-instatement vergoeding wordt boven op het jaarlijkse
onderhoudsbedrag berekend.

lndien Priorig Seruice onder deze order wordt aangeschaft, dient u een huidig Software Updates License
& Support contract te hebben voor alle licenties binnen de licentieset waarvoor Prlority Service is
aangeschafl. Door het ondertekenen van dit orderdocument, erkent u ook dat Software Updates License
& Support voor de licenties die behoren tot het Priority Service niveau onder separate
onderhoudscontracten verlengd kunnen worden. Met de verlenging zullen de Priority Service kosten
gebaseerd worden op dê laatst geldende prijsliJst en deze kosten z¡n aan verandering onderhevig om
rekening te houden met een aanschaf van additionele licentÍes in dezelfde licentieset. Contractuele
prijsafspraken op het jaarlijkse onderhoudsbedrag voor Software Updates License & Support zijn niet van
toepassing voor Priority Service, tenzij anders vermeld in uw contracl.
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Orderver-rrerking Detai ls

Er is eerst sprake van een order (inkoopopdracht) indien Oracle uw inkoopopdracht heeft geaccepteerd.
Een inkoopopdracht bestaat uit het volgende: (i) deze inkoopopdracht, dewelke verwijst naar de licentie
en services overeenkomst, van Oracle en/of van een geautoriseerde partner van Oracle, waaronder deze
technical supporl is aangeschaft, en (ii) een document voor de acceptatie van de betreffende betaling,
Normaal gesproken verwerkt Oracle uw opdracht na ontvangst van een inkoopopdracht voor de totale
vergoeding zoals vermeld op het orderdocument. Wanneer er geen inkoopopdracht wordt afgegeven,
verzoeken wij u de gegevens in te vullen bij het "Klantbevestiging" onderdeel. ln geval Oracle uw
inkoopopdracht accepteert, de datum waarop de technical support ingaat is de datum van de betreffende
order.

lndien de inkoopopdracht voor het technisch support is verstrekt aan Oracle, voor de hierboven
genoemde periode, is het technisch support niet opzegbaar en de betreffende supportvergoeding is niet
restitueerbaar.

Acceptatie Details

Normaal gesproken verwerkt Oracle uw opdracht na ontvangst van een inkoopopdracht voor de totale
vergoeding zoals vermeld op het orderdocument. Wanneer er geen inkoopopdrachl wordt afgegeven,
verzoeken wij u de gegevens in te vullen bij het "Klantbevestiglng'' onderdeel.

INKOOPOPDRACHTBEVESTIGING

lndien u gebruik maakt van een inkoopopdracht, dient deze de volgende gegevens te bevatten:

Onderhoudscontract #: 21 4531 4
Onderhoudsperiode: 23-mei-09 lo 22-mer10
BTW, índien van toepassing

Door het afgeven van een inkooporder, gaat Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en
Monumenten akkoord dat de voonnraarden van het orderdocument met Oracle onderdeel zijn van de
inkooporder van Rijksdienst Voor Archeologle Gultuurlandschap en Monumenten.
Dit orderdocument en de voonrvaarden van uw overeenkomst met Oracle prevaleren boven de
voorwaarden van uw inkoopopdracht of elk ander Non-Oracle document.
Tevens zal geen enkele voonn¡aarde welke in het inkoopopdracht of non-Oracle document is vermeld, van
toepassing zljn op het aangeschafte onderhoud.

Gelieve uw inkoopopdracht te e-mailen of te faxen naar Oracle zoals hierboven aangegeven in de
Acceptatie Details.
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Klantbevestiging

Als u niet werkt met inkoopopdrachten, vezoeken wij u om onderstaande bevestÍging naar ons te
zenden,

_ Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten maakt geen gebruik van
inkoopopdrachten.

Onderhoudscontract 2145314
Support periode: 23-mei-09 to 22-mei-10
ïotaalbedrag: EUR . (excluding applicable tax)

Rijksdíenst Voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten bevestigt dat de door u verstrekte
informatie volledig is en aansluit met de inkoopvoonrraarden van Rijksdienst Voor Archeologie
Cultuurlandschap en Monumenten, inclusief het verkrijgen van alle goedkeuringen voor de betaling van
deze opdracht.
De handtekening hieronder bevestigt de goedkeuring van Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap
en Monumenten aangaande de bestelde service in overeenstemming met de voorwaarden verbonden
aan de verlenging vañ dit onderhoudscontract en bevestigt de betalingstoezegging van Rijksdienst Voor
Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten voor de bestelde service.

Rijksdienst Voor Archeologie Cultuurlandschap en
Monumenten

Naam: ..a)-t c( L/at-,

Titet: ali¿?;c-ht¡' R¿ê-

Datum handtekenlng: tll -3( 'Lo,o7

Verlengingsbevestiging

De bevestiging van verlenging dient naar de onderstaande gegevêns gestuurd te worden

Service Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Services
Fax: 0800 0200373
Email: @
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ORACLg'
Document

I Oracle stuurt bepaalde informalle en berichten over technísche ondersteuning via e-mail' Daarom

vezoeken wij u dà ordergegevens en de factuurgegevens te controleren en eventuele wiizigingen aan ons

via fax 0800 02æ3Tg oíelmail ServícecontraCts-NL(Doracle.com door te'geven onder vermelding van

contrectnumm er 213997 4.

)

0E00 0200373

S€rvicecontracts Nl@orade.com

Contact:
Service Contracts Renewals
Team - Netherlands

Fax:

E+nail;Berannssvoolaarden: ¿:?jilf 
voorar re

Betalingstermiin:

213æ74

22-møi-10

Onderhoudscontracl:

Vcrveldatum:

NL_30 NET na
factuurdatum

Klant Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

FACTURERING:

Contaclprr¡oon¡

Klantneafft:

Adre¡:

Ri¡ksdienst voor het Cultureel
Erfgoed

Smallepad 5

381 I MG Amersfoort,Utrecht

Netherlands

-os3 4217

-033 4217799

Telefoon:

Far:

E-mall:

ORDER:

Contacþercoon:

Klantnaam;

Adrc¡:

3800 BP Amersfoort

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfuoed

Postbus 1ô00

Neherlands

033 421 7'

06 15 87 93 39

Tclefoon;

Fax:

E-mall:
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Service Detaiis

Serylce nlveau;

lntemet Applicaüon
EnlerHise Edltlon -
Porpotuâl

Server
Procsgsor

cst #

1445W9 2

14465445

14/,55449

Aantal Licentlet Llcentien Startdåtu
ypo iveau m

FULL USÊ 2$mei-10

FULL USE

FULL USE

2&mei-10

2$fiel-10

Flnal Ptlcê

Excl. BTW

Spåtlel - Ptocessor PorPetual

Orade Dâtábese Enlerprb€ Edil¡on -
Procsssor Porp€tuål

3

3

Subtotaalbedrag: EUR

Totaalbedragr EUR ")

1. Mocht één van bovenstaand€ kolommen leeg zljn, dan zijn uw llcenties aangeschaft onder een

ander licentiemodel.

2. Wanneer u een verandering wenst aan t6 brengon in de servicedetails die in dlt document zi.in

aangegeven, vragen wij u om dit cloor te geven aan Servíce Service Contracts Renewals Team -
Neñer-tands via ã+nail:-Se¡4CeCg¡¡fâClS-iNL6¿OCaCle¡On. U ontvangt dan een gewijzigd

orderdocument welke ¡n overeenstamm¡ng is met de tichfijnen voor technische ondersteuning

van Oracle.

o
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Algemene Voorwaarden

'U" €n 'Uwn venrvijzen naar de bovenstaande genoemde klant

lndíen de bovenstaande order- en fâclurer¡ngsnaam niet overeenkomen, erkent Rijksdienst voor het
Cultureel Elgoed

dat de klent toestemming aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gegeven om de aanschaf ten
behoeve van deze part¡j te doen. Rijksdienst voor het Cuftureel Erfgoed bevestigt dat de bovenstaande
order alleen door de klant zal worden gebruikt en zal aen de klant de voorwaarden van dit orderdocument
bevestigen.

De technische ondersteuningsservices die krachtens dit orderdocument worden verkegen, zijn
onderhavig aan de voon¡vaarden van de licentie- en serviceovereenkomst die u bent aangegaan voor
technische ondersteuning van de licentieverstekker van de producten in de sectie Sarvics Details (d.w.z.

Oracle, e€n leveranci€r die door Oracle is overgonomen, of een erkende wedêrverkoper van Oracle of
van de ov€rgenomen leverancier). leder gebruik van de programma's, per delinitie met inbegrip van de
updates en overige materialen die zijn verstrekt of beschikbaar gesteld door Oracle krachtens technische
ondersteuning, is echter ondenrrrorpen aan de rechten die voor de programma's zijn v€rleend zoals
uiteengezet in de order waarmee de programma's ziin verkegen.

De technische ondersteuningsrichtlijnen van Oracle zijn aan verandering onderhevig. Oracle zal het
serviceniveau voor de programma's ín ondersteun¡ng niet materíeel verminderen gedurende de periode
waarin de technische ondersteuning is betraald. U kunt de meest rec€nte versie van de richtliJnen voor
technische ondersteuning, inclusief Oracle's richtlijnen voor re.instatement, vinden oP:

http ://www.gracle.com/supoorUpolicies.html.
De Í¡chtlijnen voor re-instatement zün van toepassíng wenneer klanten de ondersteuning laten verlopen
en later wsnsen te rsactiveren. De bijbehorende re-instatement vergoedlng wordt boven op het jaarlijkse

ondorhoudsbedrag berekend.

lndien Priority Service onder deze order wordt aangeschafr, dient u een huidig Softrare Updates License
& Support-contract te hebben voor alle licenties binnen de licentieset weervoor Priorlty Service is

aangeschaft. Door het ondertek€nen van dit orderdocument, erkent u ook dat Sofitare Updates l-icense
& Support voor de licenlies die behoren tot het Priority Service-niveau onder separate
onderhoudscontaden verlengd kunnen wordon. Met de verlenging zullen de Priority Servioe-kosten
gebaseerd worden op de laatst geldende prijslijst an deze kosten zijn aan verandering onderhevig om
rekening te houden met een aanschaf van additionele licenties in dezelfde licentieset. Contractuele
prijsafspraken op het jaarliJkse onderhoudsbedrag voor Sofrwars Updates License & Support zijn niet van
toepassing voor Priority Service, tenzij anders vermeld in uw conlrac{.I
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Order Processing Details

Uw order ís onder voorbehoud van acceptatie door Oracle. Een order bestaal uit het volgende: (i)(i) dit
orderdocument, waarin bij venrvijzing de licentie en seryiceovereenkomst zijn gpgenomen die u bent
aangegaãn voor technische ondersteuning van de licentieverstrekker van de producten in de sectie
Service Details hierboven (d.w.z. Oracle, een leverancier die door Oracle is ov€rgenomen, of een
erkende wederverkoper van Oracle of van de overgenomen leverancier) en (ii) een betalingstoezegging
in een voor Or¡cle acceptabele vorm. Oracle accepteert orders normaliter ne ontvengst ven een
aankooporder die in overeenstemming met de sectie Bevestiging van aankooporders hieronder is
uitgegeven. Als er geen aankooporder kan worden uitgeg€ven, vult u de sectie Betalingsbevestiging
hieronder in. lndien Oracle uw order accepteert, is de staríJatum van de service gelijk aan de datum
waaÍop een dergelijke order van kracht wordt. Deze daturn geldt ook als de begindatum van de
technische ondersteuningsservices.

lndien de inkoopopdrachl voor de technische ondersteuning is verstrekt aan Oracle, voor de hierboven
genoemde periode, is dp technische ondersteuning niet opzegbaaren de desbetreffende
ondersteuningsvergoeding is niet restitueerbaar.

Er wordt alleen een factuur uitg€geven na ontvangst ven een betalingstoezeggíng bÜ Oracle in een voor
Oracle acceptabale vorm. Ongeacht de yorm van betaling bevat de factuur van Oracle toepasselijke
verkoopbelastingen, GST (belasting op goederen en diensten voor Canada) of BTW (gezamenlijk
aangeduid als "belastingen").

Acceptatie Détails

Normaal gesproken vên^/erkt Oracle uw opdracht na ontvangst ven esn inkoopopdracht voor de totale
vergoeding zoals vermeld op het orderdocumenl. Wanneer er geen inkoopopdracht wordt afgegeven,
verzoeken wij u de gegevens in te vullen bij het "Klantbevestiging" orderdeel.

INKOOPOFDRACHTBEVEBTIGING

lndien de technische ondersteuningsservices in dit orderdocument wordan besteld en betaald krachtens
een aankooporder, dienen in de eankooporder de volgende gegev€ns te zijn opg€nomen:

- Servicecontractnummer: 2139974

- SeMcelooptijd: 23-mei-10 lol en met 22-mei'11
- Uiteindelijk totaafbedrag: EUR (exclusief toepasselljke belasting)

- Lokale belasting, indien van toepassing

tJoor het afgeven ven een aankooporder gaat Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ermee akkoord dat
de voon¡vaarden van dit orderdocument en de voonraarden ven de hierboven beschreven licentie- en
serviceovereenkomst de vooruaarden in de aankooporder of welk ander niet-Oracle{ocument dan ook
v€rvangt, en geen enkele voorwaarde díe is opgenomen in een dergelijke aankooporder of ander
niet-Oracle-document zalvan toepassing zijn op de bestelde techniscfie ondersteuningsservices.

Gelieve, uw inkoopopdracht te e-mailen of te faxen naar Oracle zoals hÎerboven eangegeven in de
Acceptatie Details.

)

o
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Klantbevestiging

Als u niet werkt met inkoopopdrachten, verzoeken wij u om onderstaande bevestiging near ons te
zenden.

_ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt geen gebruik van inkoopopdrachten.

Onderhoudscontract: 2139974
Ondersteuningsperiode: 2$mei-10 tot en met 22-mei'11
Totaalbedrag: EUR (exclusiof toepasselijke belasting)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevestigt dat de door u verctrekte informatie volledig is en aansluit
met de inkoopvoonraarden van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inclusief het verkrijgen van alle
goedkeuringen voor de betaling van deze opdrecht.
De handtEkening hieronder bevesligt de goedkeurlng ven Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
aangaande de bestelde service in overeenstemming met de vooñvaarden verbonden aan de verlenging
van dit onderhoudscontract en bevestigt de betalingstoezegging van Rijksdienst voor het Culh¡reel
Erfgoed voor de bestelde ssrvice.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Geautorise€rde handlekenin g :

Naam:

Tltel:

Datum

Verlengingsbevestigin g

o De bevestíging van verlengíng dient naar de onderstaande gegevens gestuutd te worden:

Service Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Services
Fax: 0800 0200373
Emall:@
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Document

Oracle stuurl bepaalde informatie en berichten over technische ondersteuníng via e-mail. Daarom
verzoeken wij u de ordergegevens en de factuurgegevens t€ controleren en eventuele wijzigingen aan ons

via fax 0800 0200373 of e-mall ServiceContractq NLôorade.com door te geven onder vermelding van

conhactnummer 21 39976,

0800 0200373

ServiceContracts NLI@qracle.com

Contact:
Service Conlracls Renewals
Team - Netherlends

Fax:

E-mail:

Betallngstermilnr

Betalin gsvoorwaarden :

2139976

22-met-10

Onderhoudscontracl:

Vervaldatum:

NL_30 NET na
factuurdetum

Jaarlijks vooraf t€
betalen

Klant: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

FACTURERING;

Contacþcruoon:

Klantnaam:

Adres:

Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed

Smallepad 5

Nethedands

-03342',11

-033 4217799

@cultureelerfgoed.nl

381 I MG Amersfoort,Utrecht

Telcfoon

Fax;

E.mail:

ORDER: 
,

Contactper¡oon;

Klantnaam:

Adres:

Neüerlands

0334217

06 15 87 93 39

.@cultureelerf
qoed.nl

3800 BP Amersfoort

Rijksdienst voor het
Cultureel Erþoed
Postbus 1600

Telefoon:

Fax:

E-mail:
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Service Detalls

Service niveau:

Oraclê Oalabase Entêrpdse Edllion '
Procå8sor P€rpelual

Orade DatabaEe Star¡dard Edlllon'
Procê6sor P€rpeluâl

Spstlsl - Processor Porperuel

csl #

1¡l¿148515

1¡1448515

1,14485ts

Aantal

2

Licentlet Licentien StaÉd¡tu
yps iveau m

FULL USE 2$rnel-10

FULL USE 2fl-meilO

FULL USE 2!md'10

Subtotaalbcdrag: EUR

Totaalbedrag: EUR

Flnel Pdc¡

Excl. BTW l
1, Mocht één van bovenstaande kolommsn leeg zljn, dan zijn uw llctnties aangeschaft onder een

ander licentiemodel'

2.Wanneerueenvefandgf¡ngwenstaantebrengenindeservicedetallsdieinditdocumentzijn
eangegeven, vragen wli u om dlt door te geven aan service servíce contracts Renewals Team -
Nelherlands via *m"liiS"tiàãõ-tt""t*-rvr-oor U ontvangt dan eon gewf¿igd

orderdocumontureße ¡n@nèn voor tschnisohe onderstauning

van Oracle.

I
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Algemene Voorwaarden

"Un en "Uw" verwíjzen naar de bovenstaande genoemde klant

lndien de bovenstaande order- en factureringsnaam niet overeenkomen, erfient Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed
dat de klant toestemming aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gegeven om de aanschaf ten
behoeve van deze pprtij te doen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevestigt dat de bovenstaande
order allesn door de klant zal worden gebruikt ønzal aan de klant de voorwaarden van dit orderdocument
bevestigen.

De technische ondersteuningsservices die krachtens dit orderdocument worden verkregen, zijn
onderhavig aan de voon¡aarden van de licentie- en serviceovereenkomst die u bent aangegaan voor
tecñnische ondersteuning van de licsntievershekker van de producten in de ssct¡e Servico Detaile (d.w.a
Oracle, een leverancier die door Oracle is ov€rg€nomen, of een erkenda wederverkoper van Oracle of
van de ov€rgonomen leverancler). leder gebruik van de progra¡rrna's, per definitie mêt inbegriP van de
updates en overlge materialen die zlJn verstrekt of beschikbaar gesl€ld door Oraole krâcht€ns techniscie
ondersteunlng, is echter ondenropen aan de rechten die voor de programma's ziin verleend zoals
uileengezet in de order waarmee de programma's zijn verkregen.

DE technische ondersteuningsrÍchtlflnen van Orade zijn aan veranderlng onderhevþ. Oracle zal het
se¡viceniveau voor de programma's ¡n ondersteuning niet materleel vermirderen gadurende de periode
waarin de technisdle ondersteuning is betaald. U kunt de masst ¡ecento vgrsle van de ríchlliinen voor
technische ondersteuning, inclusief Oracle's richtlijnen voor re-instatement, vinden op:
htto;//www. oracle. com/suooorVoolícles,html.
De richtlijnen voor re-inslatement zi¡n van loepassing wanns€r klanten de onderstÊuning laten verlopen
en later wensen te reac{ivercn. De bijbehorende re-¡nstatement vergoedÍng wordt boven op het jaarlflkse

onderhoudsbedrag berekend.

lndien Priority Service onder deze ofder wordt aangeschaft, dient u een huidig Sofürvare Updates License
& Support+ontract te hEbben voor alle licenties binnen de lioentieset waarvoor Priority Service is
aangeschaft. Door het ondertekenen van dit orderdocumsnt, erkent u ook dat Softrare Updates License
& Support voor de licenties die bahoren tot het Priorlty Service.niveau onder separate
onderhoudscontracten verlengd kunnen worden. Met de verlenging zullen de Priority Service-kosten
gebaseød worden op de laatst geldende p¡ijslijst en deze kosten zijn aan veranderlng onderhevig om
rekening te houden mot een aanschaf van additionele llc€ntles in dezelfde llcanüeS€t. Contractuele
prijsafspraken op het jaarlljksa onderhoudsbedrag voor Softrarc Updates Llcense & Supært zijn niet van
toepassing voor Priority Service, tenzij anders vermeld in uw contract.
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Order Processing Details

Uw order is onder voorbehoud van acceptet¡e door Oracle. Een order bestaat uit het volgende; (iXi) dit

orderdocument, waadn Oú 
"ãr"ìË¡né 

ùe'ficentie- en serviceovereenkomst ziin opgenomen die u bent

;";g"d" voor technisch"lnáãiJteuning van de licentieverstrekker van de producten in de sectie

Service Details hierbov""i¿l*r. ôi""tã."een leverancier die door Oracle is overgenomEn, of een

erkende wedeweftoper van'Oracle of van de ovofg€nomen levgrancier) en..(ii) een bstalingstoezegg¡ng

ín een voor Oracle acceptaUãã uorm. Oracle accEpteert ordcrs normaliter na ontvangst van een

åanfooporCer ¿¡e in oveããnstemming met cte sectie Bevestiging van aankooporders hieronder. is

uñgàgeu"n. Als er gaen åãnioo-óái¿"t- kan worden uitgegeven, vult u ds sectie Betalingsbevestþing

hieronder in. lndien Oracle u'¡rãi¿er accepteeft, is de õtartdatum van de service geliik aan de datum

waarop een dergelijke oøo 
-uãn 

ltåù wordt. Deze datum geldt ook als de begindatum van de

technische ondersteu ningsservi ces'

lndien de inkoopopdracht voor de technische ondersleuning is verstrEkt aan Oracle' voor de hierboven

oenoemde oeriode, is de technische ondersteuning niet opzegbaar en de desbetreffende

õndersteuningsvergoeding is niet restitueerbaar.

Er wordt alleen een factuur uitgegeven na ontvangst van een betalingstoezegging bij oracle in e€n v.oof

õr""te ãc""ptabele vorm. Onõeãctrt de vorm van betaling bevat de factuur van Oracle toepasselÜke

"ãrr"óp¡"l".tingen, 
GST tuái""t¡"s op goederen en diãnsten voor Canada) of BTW (gezamenlijk

aangeduid als nbelastingen").

Acceptatie Detalls

Normaal gesproken veruverkt oracle uw opdfecht n€ ontvangst van een ínkoopopdracht voof de totale

"*s;¡i,id;ãats 
vermetd of ñáioøeroocument. Wanneer er ge€n inkoopopdracfit wordt afgegeven'

veãoeteriw¡i u de gegevens in te vullen bij hgt'Klantbevostiging'onderdeel'

INKOOPOPDRACHTBEVESTIGING

lndien de lechnische ondersteuningsservices in dit orderdocumenl worden besteld en betaald krachtens

ä"nã"nLooporder, dlenon in de aalnkooporder de volgende gegevens te zijn opgenomen:

- Servicecontractnummer: 2139976

- Servicelooptijd: 23-mei-10toten met22-mei-11

- uiteindelijk totaalbedrag: EUR (exclusief toepasselijke belt rting)

- Lokale belasting, indien van toepassing

Door het afgeven van €en aankooporder gaat Rijksdienst voor hEt cultureel Erfgoed ermee akkoord dat

de voonirlaarden van d¡t orderdocüment õn de vooruaarden van de hierboven beschreven licentie- en

saryiceovereenkomet Ae voor,ryaaøgn ln de aankooporder of welk andei niet'oraclê{ocum€nt dan ook

ñ;st: 
"n 

ge"n enrere-voolwããrde dle is opgänomen in.e€n.dergelijke aankooporder of ander

nleÈOracledocument eal van ioãp"seing zijn op dà trestelde technische ondersteuningsservices'

Gelieve uw inkoopopdracht te e-mailen of te faxen naar oracle zoals hierboven aangegeven in de

Acceptatie Detalls.

I
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Klantbevestiging

Als u niet werkt met inkoopopdrachten, verzoeken wij u om onderstaande bevestiging naar ons te
zenden,

_ Rijksdienst voor het Culturee! Erfgoed maaK geen gebruik van inkoopopdrachten.

Onderhoudscontract:
Ondersteuningsperiode
Totaalbedrag:

2139976
23-me;-10 tot en met 22-rnei-1 1

EUR iexclusief toepasselijke belasting)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevestigt dat de door u ve¡slrekte informalie volledig is en aansluit
met de inkoopvooruaarden van Rijksdienst voor het Gullureel Erfgoed, inclusief het verkrijgen van alle
goedkeuringen voor de betaling van deze opdracht.
De handtekening hieronder bevestigt de goedkeuring van Rijksdienst voor het Cultureel Elgoed
aangaande de bestelde service in overeenstemming met de voorwaarden verbonden aan de verlenging
van dit onderhoudscontract en bevestigt d6 betalingstoezegging van Rijksdienst voor het Culturoel
Erfgoed voor de bestelde service.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Geautoriseerde handtekening:

Naam:

Titel:

Datum ha

Verlen gíngsbevestiglngI De bevestiging van verlenging dient naar de onderstaande gegsvens gestuurd le worden:

Service Contracts Renewals Team - Netherlands
Oracle Support Services
Fax: 0800 0200373
Email:@
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Document

I

ü

ORDER:

Contaclpercoon

Klantnaam:

Adres:

Telefoon:

Fax:

E<¡rail:

Rijksdienst voor het
Cultureel EÉgoed

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Netherlands

033421 .

06 15 87 93 39

Oracle stuurt bepaalde informatie en berichten over technische ondersteuning via e-mail. Daarom
verzoeken wij u de ordergegevens en de factuurgegevens te controleren en ev€ntuelê wijzigingen aan ons
via fax 0800 0200373 of e-mail ServiceContracts NLôoracle.com door te geven onder vermelding van
conlractnum mer 21 45314.

BefalÍngstermijn:

Betalin gsvoorwaardcn :

Onderhoudecontract:

Vervaldatum:

2145314

22-met-10

NL-30 NET na
factuurdatum

Jaarlijks vooraf te
betalen

0800 0200373

ServicsContracts Nl-(Ooracle.cqm

Contact: Service Contracts Renewale
Team - Netherlands

Far:

E-mall:

Klant: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

FACTURERING:

Gontactpercoon:

Klantnaam¡

Adrc¡:

Rijksdienst voor hot Gultureel
Erfgoed

Smallepad 5

381 1 MG Amersfoort,Utrecht

Netherlands

-033 42'

433 4217799

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Page 'l of 5 Service Contract Number: 2145314



Service Details

Service niveau:

lnt€met Appllcal¡on
Enterprise Edlüon -
Plus Porpétual

Selvêr
Named U36r

Server
Processor

cst #

14455889

r4455889

1,1455889

14455889

14455889

Aantal

20

Licentlet
ype

75

75

FULL USE

FULL USE

23-mEi-10

23-mei-10

Liccntien Startdatu
¡veau m

FULL USE 2fin€l'10

Flnâl Prlcô

Excl. BTW

Spalial - Named User Plus Perpelual

lntemet Applicallon
Entorprls6 Edltlon -
Pe¡polual

Oracle Dslebase Enterp¡ße Edilbn -
Nemod Usêr Plus Porpetual

lntemet DeveloPar Sulte - Named

Ussr Plus PsrPelual

FULL USE 23.me110

FULL USE 23'meÈ'10

Subtotaalbedrag: EUR

Totaalbedrag: EUR

1. Mocht één van bovenstaande kolommen leeg ziin, dan zijn uw licenties aang€schafr ondef een

ander licentiemodel.

2. Wenneer u een vefandering wenit aen t€ bfengen in de s€fvfcedetails dle in dit document zijn

aangegeven, vragen wij u om d¡t door te geven aan service service contracts Renewals Team -
Netherlande vla e-ai['s"ii""õontr""t"]Ñlooo"t"..% u ontvangl dan een gewÜzlgd 

.

orderdocumentv'/elkeilffinenvoortechnischeondersteuning
van Oracle.

-J
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Algemene Voonraarden

"U'en 'Uw'venivíjzen naar de bovenstaande genoemde klant

lndien de bovenstaande order- en factureringsnaam niet overeenkomen, erkent Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed

dat de klant toestemming aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gegeven om de aanschef ten
behoeve van deze partij te doen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevestigt dat de bovenstaande
order alleen door de klant zal worden gebruikt en zal ean de klant de voon¡raarden van dit orderdocument
bevestigen.

De technische ondersteuningsservices die krachtens dlt orderdocument word€n verkregen, ziin
onderhavíg aan de vootwaarden van de licentis-. en servioeovereenkomst die u bent aengegaan voor
technische ondersteuning van de licentieverslrekker van de producten in de sectie Service Details (d.w.z.
Oracle, een leverancier die door Oracle is overgenomen, of een erkende wederverkoper van Oracle of
van de overgenomen leverancier). leder gebruik van de programma's, per definitie met inbegrip van de
updates en overige materialen die zíjn verslrokt of beschíkbaar gesteld door Oracle kachtens technische
ondersteuning, is ectìter ondemrorpen aan de rechten díe voor de programma's zijn verleend zoals
uiteengezet in de order waarmee de programma's zijn vgrkregen.

De technische ondqrsteuningsrichtlijnen yan Oracle zi)n aan verandering onderhevig. Oracle zal het
serviceniveau voor de programme's in ondersteun¡ng n¡et materieel verminderen gedurende de periode
waarin de technische ondersteuning is betaald. U kunt de meest r€c€nte versie van de richtlijnen voor
technische ondersteuning, inclusíef Oracle's richtlijnen voor re-instatement, vinden op:
htb:/i¡rnn¡w.ora cle.comlsuppqfi/oo licies. html.
De richtlijnen voor re-instatement z'rjn van toepassíng wann€er klanten de ondersteuning laten verlopen
€n later wensen te reac'tiveren. De bijbehorende re-instatem€nt vergoeding wordt boven op het jaarlijkse

onderhoudsbedrag berekend.

lndien Priority Service onder deze order wordt aangeschaft, dient u een huidig Software Updates License
& Support-contract te hebben voor alle licenties binnen de licentieset waarvoor Priority Service is
aangeschaft. Door het ondertekenen van dit orderpocument, erk€nt u ook dat Sofüvare Updates License
& Support voor de licenties die behoren tot het Pfiority Servlce-niveau onder separate
onderhoudscontracten verlengd kunnen worden. Met de verlenging zullen de Priority Service-kosten
gebaseerd worden op de laatst geldende prijslijst en deze kosten zijn aan verandering onderhevig om
rekening te houden met een aanschaf van additionele licenties in dezelfde licentieset. Conlrac{uele
prijsaßpraken op het jaarlijkse onderhoudsbedrag voor Sofrware Updates Lic€nse & Support zijn niet van
toepasslng voor Priority Service, tenzij anders vermeld in uw contract.

íl
U
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Order Processing Details

Uw order is onder vooröehoud van acceptatie door Oracle. Een order bestaat uit het volgende: (i)(i) dit

õrá"rOoirment, waarin bíj venvijzing de licentíe- en serviceovereenkomst ziin opgenomen die u bent

;"Fd; voór technisc'he ondersGuning van de licentieverstrekker van de producten in de sectie

Service Details hierboven (d.w.z. Oracle, een leverancier die door Oracle is overgenomen, of een

erkende wederverkoper van Oracle of van de overgenomen leverancier) en (ii) een betalingstoezegging

in een voor Oracle acceptabele vorm. Oracle accepteert ordgrs normaliter na ontvangsl van een

aankooporder die in oveieenstemming met de sectie Bevestiging van aankooporders hieronder. is

uitgegeven. Als er geen aankoopordei kan worden uitgegeven, vult u de sectie Betalingsbevestiging

hieioñCer in. lndien-Oracle uw oider acçepteert, is de startdalum van de service gelijk aan de datum

waarop een dorgelijke order van kracht wordt. Deze datum geldt ook als de begindatuni v¿n de

technische ondersteuningsservlces.

lndien de inkoopopdracht voor de technische ondersteuning is verstrekt aan Oracle, voor de hierboven

genoemde periòOe, is de technische ondersteuning niet opzegbaar en de desbetreffende

ondersteuningsvergoeding is niet restih¡eerbaar.

Er wordt alleen een factuur uitgegeven na ontvangst van een betalingstoezegging bij Oracle in een voor

Oracle acceptabele.vorm. Onleãcht de vorm van betaling bevat de factuur van Oracle toepasselijke

verkoopbelastingen, GST (beíasting op goederen en diensten voor Canada) of BTW (gezamenliik

aangeduid als "belaslingen").

')

Acceptatie Details

Normaal gesproken verwerkt Oracle uw opdracht na ontvangst van een inkoopopdracht voor de lolale

vergoediñg zôaþ vermeld.op het orderdocument. Wanneer er geen inkoopopdracht wordt afgegeven'

veÈoeteriw¡ u de gegevens in te vullen bii het "Klanlbevestiging" onderdeel.

lndien de technische ondersteuningsservices in dit orderdocument wordên besteld en betaald krachtens

een aankooporder, dienen in de aankooporder de volgende gegevens te zijn opgenomen:

- Servicecontractnummer; 2145314

- Servioelooptijd: 23'mei-10 tot en met 22-mei-1 1

- uiteindelijktotaalbedrag: EUR' (exclusief toepasselijke belasllng)

- Lokale belasting, indien van toepassing

Door het afgeven van een aankooporder gaat Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ermee akkoord dat

de voonvaa-rden van dit orderdocument en de voon¡vaarden van de hi€rboven beschreven licentie' en

sery¡oeovereenkomst de voonvaarden in de aankooporder of welk ander niet'Oracledocument dan ook

vervangt, en geen enkele voonrvaarde die is opgenomen in een. dergelijke aankooporder of ander

niet-Orãcþ,doõument zal van toepassing zijn op de bestelde technische ondersteuningsserv¡oes.

Gelicve uw irrktxrpupdråcht te e-nrallen of tc faxcn near Oracle zoEls hiorbovon ûûngogovon in de

Acceptatie Del¡ils.

IiIKOOPOPDRACHTBEI'ESTIGING

)
)
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Klantbevestiging

Als u niet werkt m€t inkoopopdrachten, vsrzoeken wij u om onderstaande bevestiging naar ons te
zenden.

- 
Rüksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt geen gebruik van inkoopopdrachten.

Onderhoudscontract 2145314
Ondersteuningsperiode: 23-mei-10 tot qn met 22-mei-l 1

Totaalbedrag: EUB (exclusief toepasselijke belasting)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoe<i bevestigt dat de door u verstrekte informatie volledig is en aansluit
met de inkoopvoonaraarden van Rijksdienst voor het Gultureel Erfgoed, inclusief het verkdjgen van alle
goedkeuringen voor de b€tallng van deze opdracht,
De handtekening hieronder bevestigt de goedkeuring van Rijksd¡enst voor het Cultureel Erfgoed
aangaande de bestelde service in overeenstemming met de voonraarden verbonden aan de verlenging
van dit onderhoudscontract en bevestigt de betalingstoezegging van Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed voor de bestelde service.

Rijksdlenst voor het Gultureel Erfgoed

Geautoriseerde handteke ning :

i¡aãml-

Titel:

Datum handtekening:

U
Verlen gin gsbevestiging

De bevestiging van verlenging dient naar de onderstaande gegev€ns.gesluurd te worden:

Service Contracts Renawals Team - Netherlands
Oracle Support Services
Fax: 08000200373
Ermil:@

Page 5 of 5 Service Contract Number: 2'145314



l
I

)



t5v t,^9" + LZb þ!.tnc-'o)

> rétou.adres : De Hoefsmid 13 1851 PZ Heiloo

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

t.a.v.'

Srnallepad 5

3811 MG Amersfoort

Heiloo, woensdag 8 januari 2014,

8etreft: Storage en hosting masterbest¿nden groen e-depot - aanpassing contract

Geachte

ln aansluiting op ons overleg van d.d" 18 december jl. met en

, onþangt u hierbij een bevestig¡ng van de afspraken welke :ijn besproken

tijdens dit overleg.

Tijdens eerder gesprekken is gebleken dat vanwege de ven¡¡achte groei van data de

kosten, gebaseerd op basis van de huidige prijsstelling, een probleem gaan vormen

voor het RCE. Het verzoek is bij Piaurae neergelegd om mee te denken en ta komen

rn€t een oplossing. Uitgãngspunt is dat de dienstverlening optimðal blijft, maar

betaalb¿ar is voor hu en in de toekomrt.

Vanwege oñze constructieve relatie en duurzame samenwerking hebben wíj besloten

om, met hoge uitzondering, eenmalíg de mogelijkheid te bieden om het huidige

contract open te breken,

Afgesproken is om de prijs per GB per maand te verlagen nðar een vast bedrag van

euro Dit bedrag is van toePass;ng per 1 januari 2014. Daarn¿ast zal er binnen

de contråctperiode elk jaar een evaluatie plaatsvinden op basis van

prijslkosten/volume verhoudíng. De structuur en inhoud van deze evalu¿tie zal in

januari 2014 worden vastgesteld tussen het RCÊ en Picturae. De looptijd van het

contract is aangepast naar 1 mei 2016.

Ona L.irlrl
7946

Cqfaûltcr.æn

I.amleider Sales

+31 725 355

?lc&r.. BV

De Hoefçmicl 13

1851 P2 Heiloo

Nede¡land

Tel. +31(0)7 25 32 04 44

Fax +31{0)7 25 32 04 00

Ema¡l contðct@picturae.nl

Website wwllpicturae.nl

BTW nr

KVX

Sank

IEAN

8rC

NL 81 54 47 139 801

37 12 40 60

67 05 01 350

NL38ING80 67 05 0l 360

INCSNt2A

Corcept Ðiqitaliseren Hosting Beheer' Website Verrijkíng E'commerce



Voor nadere inform¡tie cn uw æactie kunt u mij bereiken op +31 725 351 of pcr

e-malft . Modrgn gr nog ìlr.gen zijn, dan kunt u netuurlijk rhþ
contact r¡st mlj opnemen.

Wij zicn naar êsn continucring van onze pranig samenwerk¡ng.

Mct wierdelijke groe(,

Trambidcr Srlcs Ncdcrlend

Concept Digitalireren Hoeting Beheer Web¡ítc Verrdking E<ommerce



Stora$o en hocün$ en maslottGstanden
gruen edepot - oflnpssrlng contnaßf

()

,lrbr¡

lItG
I januari 2014

S-d{!TÇ:
Rljksdienst voor het Cultunel €rþocd

tbeld¡
Storagc en hosting en

ma¡terùest¡nden groen +dcpot

lrrltr
7946

Yide
2.0

S.r¡
Delinithf

lrú¡a¡¡n
RCE_79t16-Oñrrtç-rPictw¡c

Concept Digitaliseren Hosting Eeheer Website Verrijkíng E-sommerce
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2 Toollchtinú - verla¡len pr{s huldl$e
contract

l(ostcn oprbg m¡stcóc¡trnd.n op g?oür. .-d.pot - ptr I jenuarl 2014

Prijs prr mrrnd op br¡i¡ vrn huidig wrüruik - 10.413 G& c

Ottroñ{Flcr:
Rirl¡dLnlt wû h.t Ci¡a¡n l ldgqd

flolüt¡
Stor-¿ge en horting en

masterbestanden grcn e-depc

LÍ¡tü¡¡
79/,6

hrnr¡
5v¡n7

Concept Digitaliseren Hosting Beheer Website Verriiking E-commerce



3 Ondertekening

Oveieenkomstþ " -Storage en hosting en masterbestanden groen e-depot'van d.d. 8-

1-2014 uitgebracht onder dc Algemene Voonvaerden van Picturae.

; Openbreken huidige contract: r I per maand

Alle prijzen zþ exclusief 21% BTW

Indien u akkoord gaat met deze offerte zouden wij u vriendel'ijlt willen wagen om deze

offerte ondertekend te retouÍneren

Voor akkoord getekand,

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Drs. Cees van 't Veen

Smallcpad 5

3511 MG AM€RSFOORT

Datum Handtekening

Picturae

De HocÊrnid 11

1851 PZ HEILOO

Datum Handtekening

ü_Jl!L

U kunt deee opdrachtbevestigíng aan ons tsrugsturen na¡r het volgende adresl

Picturae BV

t.a.v.

De Hoef¡mid 13

1851 PZ HHLOO

Oldncl¡{cvrr:
f,ijkdinrt vø hot Cultqn t É.tgood

Ptdcct:
Storag€ en hosting Ér

masterbestanden groen e-depc

f,rnrn¡r*:
7Et6

P¡lF.t
6van7

Corrcept l)igrtalise.en Hosting Beheer Websrte Verrijkinq E commerce



il Billagc: Voorvanr{en

Alfr¡ct op de wercarkomst zr¡¡ler¡ dc Algcmcnc Voonr¿rrden Pklurac v¡n

tocpaisiñg rijn. Dit is be¡chreven ir een drbtål documentcn: Algcmcne voo¡w¡¡rdcr!

Scrvice Levcl Agfeêment cn Procrdurc bcäindiging Storagc- cn hortingrovcrcrnkorns¿

Ocze rijn als gecombinccrde bro<hure ol ¡ls Pdf docr¡r¡€nten bij Ficturac aro tc

'rfa9Gn.

Toeparrclifihelf vån eventu€lc ínkoop* ol andcrc vccuaarden wr opdrrchtgcvcr d¡n

r¡ræl van derden wo¡dt van dc hend gclårsrtn door P¡cturaa. Picturee k¡n voon¡v¡¡rden

t¡an oærhcid¡inrtcllhgm lrtcn prevrircn rn¡¡r ¡llltxr indicn dit rchriftdijt ir

orereengc*oncn. ln dst gar.l çlden de boragmocnrOe rroo¡*¡rrdcn vm Picturec

ah eeruufllrg op de overhcirir¡oorw¡udrn voor dc daarin ontbrck¡*dc ¡rt*ahn,

Opdræhtge,rcr vcrtl¿¡rt kennis tc hcbben grnorncn çn ðklodd tr g¡r¡n rmt de

Larcrhg- rn bctrlingrvoormerden Pictur¡c.

?flFc allc artyen uþ in curo. erdr¡¡þl 8TW cn çlden voor 20111. Prþn words,n

jôàd¡jks gcilveluccrd cn bii¡a*cld. Dc ¡m¡ctrru¡ en inhoud rr¡n dc an¡k¡¡dc zrl in

jenucri 2014 vrordcn vastgcsteld h¡c¡ên de RCt en Picü,rnc.

Opdrachtcn worde¡ elleen rchriftdifi gG.cccptccrd. Galdþhcidrdrrur v¡n dc dfcrt¿ is

rran toepðsing tot 31 þnuaei 2014.

Red¡rn¡ties op dþitaliscringwerk binnen 10 vrrken. rpcl¡r¡¡tic¡ op rcftwr,rc binncn 6

m¿¡nden.

Ot*rcfiþnr
iäriaiü w hlt CÍ¡tlnl ttlqÐd

Êi.lrctr
Storrga cn hortíng rn

nrrterbcÍmden grocn cicpr

f¡omh
7946

F{lrr
7 wn7

-

Concept O;gitaliseren Horlting Bahe¡r Web¡ite Vcrrijking €-cornmercc
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Overeenkomst
Beheeromgeving Memorix Maior

RCE 466

Da ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, wasrvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
ta dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
drs. G. van 't Veen
hiema te noemon: Opdrachtgaver,

2. Pinh rras BV, (statutair) gevestigd te Heiloo, te dezen vertegenwoordigd cloor

hierna le noemen: Wederpartij,

Overwegende dat:

Organisatie e n doel stalling van O pdrachtgever

a. Opdrachtgever in het kader rran de uitoefening van zijn taak behoefre heeft aan de
beheeromgeving van Memorix Malori

Vertoop van de aanbesteding

b. Opdrachtgswr in verband met hetgeen hiervoor onder a is ovenvogen, tot aanbesteding
van deze dienslverlening door middel van een enkelvoudig onderhandse procedure is
overgêgaan;

c. Opdrachtgever de Opdracht op 4 augustus 2014 heeft gegund aan Wederpartij.
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fomrn ouÍiLn:

Añfd t. lqrlpprn
ln dc Ovcrccnlo¡tst urodtocn ronhl bcgdpprn.mol.{xt bcglnhoofdlottrrgoôn¡ikt fun
dcæ bcgrlppon loornt dc bobkcnl¡ tor dþ t{cn¡n lr gcgorn kr dr Voorw¡rrdon.

Artl¡trl 2. Voomç nn dr Ownoltkqttlt

2.'l Prrüþ sldbn hl€rù|l æn ûnrccr*omst unert$ Wiðrpirü, dcfi tagcn dr in Arükcl 7
bcdoaldc Vrryocdirq rurbindt tot trcl vrnlchtcn v¡n do Praffic ærb bc¡dicr¡cn ln hqt
8.¡td(, dc ln hoolUllþn bc¡ûr¡t tff:

- hct vs¡ffirrn nn ÓÓn of marr GrFuÍtr¡rübn:

Arbn*
t Monrorix M¡ior- onbcprdd ünal gobruilcao crbrpe*t
2 hunrtd¡¡rrrlc¡r qlb.F.dû
3 Cdhcttob¡lrs. ùlrrnori¡ M¡br I
I DlgùdAlertftûrregrrrrrt,ltlcrsirM¡i¡r I
5 C|SS &tabar. anboprrkt

7 M.rndhdrtrb¡r pamr øb¡pstt
t SSL c¡¡tific¡¡t 'l

óón m rndcr bn¡lndr Opdncttþ.rrr h ¡t¡rt b ¡bltrn derrvrn hrt Otrnrtgdornrn
g.bnd( b md(an.

2.2 O. navolgcrdr rtukltln vorman $z¡mmll¡k dr û¿rcenkorul Voq æ€r (h.a ttuldcn
md dbr h bgü''!pnd( {r, prunhcrt hd ænlrr grnorrnô ¡hdr botrn h.t bt r
çnocnCc

1) ¡lltrþcunutÈ
2) <h AR8|T2010;
3) d¡ Oñbrbrcnvrs{;
a) dr doorWclcrprrüf aen OpdrrchQanr uiþcbrecñb o{brü vrn '14þll&14. ln

rfrrdlklng ym h.Fr.n h pcngreef ,[.1 vrn ô offrrb b gcnocmd, dF dc dgøn.nc
ìrodmüd.n ven W@i nlrt nn þ.rudn$

ü) Sr\dcr ¡r,6¡ ¡gñ.mcnt cn P¡oc¡rlup þcaftdþlng 9brrgc- rrr
hocüngoorcc*ønd.

2.8 Tu¡¡¡n dm O¡nonkosst an Or.$arü(omrt ¿lû4 Conrrrnlc Adllb n¡¡r l¡lcmøix
!.sb¡t rrmcnlnng rlr brlodd in rrü¡cl 30.t AREIT.

cl (¡.ùru0tgtúûrt 0Þ ó brtr.ülrnefrü{ rür lltïorü(
M.þr. h drdfùgrutüt 4A ru 2ondrd Anüff h
dr ønvu¡ vrn h{€obrullcnclt ü volgt
o¡¡Ëtr{dotnan:

'( tì.i i rrr¡¡¡ , ¡,,¡¡t.,,



Artlt¡l t. Gontrcþenon n.n
3.f D€ personen dls de conÞcten ovrr de tÍtroering ran de Owreenkomst ondertrcuden zijn

opgssomd in de Foutl Vrrwþr¡rbron nht govondrn.

3.2 W;dcrpart{ rapporle¿rt mct nog nadcr ovrrcon ta komen feqr¡entla ovar dc voortgarg
an wiJzc van uttvoqrlng van dc Orareankomet.

Arükrl ¡1. lnrrklrytrrc[ng rn drrur y¡¡r dc Orn¡rcnl¡ormt

4.1 tþ Ovareenkomsl treedt in r*erking op I augustus 2014.

4.2Da O¡rrccnkomet hcefr cen looptiþ van 2l maandcn cn ehdþt op 1 mci 201ð,

4.3 Opdracñþawr kan de Ch¡rrocnkomst ondor gelijkblifrcnde voomaarden t¡reemsål voot
êsn pedode van maxima¡l 12 trlaandcn wrlengpn. lndien OpdrachScrar van dil ¡ecftt
gebrulk w"nsl Þ makan doct tì¡¡ hienan 2 upken wor hst elrÉ6 van dc in arükel 4.2
bedosldc þopdid scfiriñGlljk rn€doddlng ran Wcdcrpart{.

Ar{k 15. Aflrvrrlng rn Opbv¡rlng

5.1 Wcdorptrüi d.ægl zorg voor Oplerlprirg op de in d€ ondorEtasnde tebel tænndde wiþ,
dalurn en plaab. Genocndc d¡to dln Fãtaþ brmljnen.

5.2 ln dla gp\ãlen waarh WËdcrp€rü¡ ¿cn hcêfl wrüonden tot het beschikbaar etellen van
de Eroncode aan OpdrdrhpvËr, ontrer{t deze op scrstt ìronzoêk een axsmplsår,ran
(de mecct rucrntc wreb wn) dle Bmnoode.

Atllk 16. Accrpartb

6.1 Dc Accrptrüo vsn de Prs¡btlc vindt al¡ vr¡lgt plaats:

Artlkrl T. Vrrgordlng

7.1 Partijan komen de navolgende Veçocding or/B¡a6n:

7.2ùe Vcrgocdlq kan na 1 januari 2015 éónmaal per jaar pcr I januañ umrden Ulgcstcld
r¡st een percenhge tot maximaal het'CB$prfeirdexctjbr CAO lonen p€r uur lnclueicl
bijzondcre beløríngen, categorle ækalijke dienetrerlening'.

I auSrr!ù¡s ãlt4cl €¡örulc¡rucfibn {op
Sùrnda*dpogramm ahrur)

Ercñ&brrrublllt¡
€pbruÍ(lflcùHt
corúorm o¡raan¡f 2,1

Volt¡- On¡k-.r'*r.¡p VTi¡rt v;rr Oploverrng Aftres en dxl"rnl
nr¡mtncf

cl €cðn¡ltg¡rcftbn (op
Strnda*dpognmma-
h¡url

Za ovqær*om¡t{E4voor
acc.ptatþ.

rlumrì¿lr
Accepl.rticVolq Onrlcn¡rcr¡r

voor
nurnrn€f
volq- Ondarworp Prr¡s excl

BflTJ
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A¡tlkd t. Fecturelng, vrrrchuldlgúh¡ld rn bdaling

8.1 Oü Vcrgordlng is rcrcchuldþd rranaf 1 ¡rrywtu¡ 2014, wsarblj óón þar voo¡tlt wordt
bGtrsld.

8"2 Een fa¿tuur dienl da roþcndc ge(¡cwru te borattcn:
- fect¡¡urdetum
- lþogti vrn dc Vrryocding
- vttuchuldlgdc 8TW
- ænü¡cùrumrnü
- vsrd¡chûrqannuÍürur

8.3 Wcdcrpartlj andt dc fuch¡ur mat varm.Ëkrg ven dr gcgavcnc ¡ls þalocld }n artikcl 8.2
aan:

Rlrkrdhnd ¡oor het Culü¡cd Erfgood
T.a.v. ¡fd. BcdrljËadmlnbbrüc
Polür¡¡ 3015õ
97OO LG ORO¡IINGEN
ol
frcûr* rcrdDdrn.d (Lat op dc - undotroon h¡¡cn facÛnfu-rel!)

U

Arüfd e. Atom¡nr on blþondrn voorvsdrn

9.1 D. þ¡prælljktrcld rrrn rþomcnc cn biizondcrc voorueeldrn ven Wrdotprl{ drn wd
vrn doorWodøprrtü bi| hd Ërrkübn vrn dc P¡ætr6c b bcb¡ldtcn dcrûn' ls
uiþnrbbn.

9.2 D. voor hctgñulk rnn óo Prr¡¡trüc vmtsûr ¡cæg{atb rrrn rþomcne dülændc¡o
rrþorwarrdcn, zo¡b bilr¡oolbeld b{'lhrink-*rrp'- an "clitft-wrlp'licanþ, b}ndt
Opdndsrwr nlrl W¡6sp6rü¡ w!¡m.ft $ürchþocr dat &tgdlþ eocrp!¡tl6 niet
þidsn bt mlgo brpoûfp oP hd Otrr¡¡ng¡fom¡n gr&uü<.

9.3 t{.t b.p..Ho ln rrdlcl 5e ARBIT b nld v¡n b.pl¡¡etg.

Alduc onrccr¡dtoman op 4 rtrgrucün ?f.l4cnon<lorbkmd in tw¡alor¡d doon

OPORACHTGE'VER WEÐERPARÏTJ

Na¡m:
Funcüc: Aþcmccn Dlrccbur

Hondtrkenlng:

N!r- ,feac! r/en't VAcfì
Fú.--t: Dlrecòùn

ffr¡ldnrainoi



Overccnkom¡t
Webopclag beefden Erlgo€dportaal RCE

RCE ¡f65

Dr onrfrr¡údcrrbn:

1. Clc Str¡tdcrlsdrrhnd.n, w¡lrvln d. zotd b g.rlrrügd b Dcn tlerg,
b døn varbEanuroodþd doordc ltlr{üarven ùrdcrw{r, Culùn¡¡¡n Wctanrcfirp,
nsrdì¡ (hat.
dc dllodrur v¡n dc R$dlcrul voø h¡t Culüfi.| Ertþo.d.
dn. C. nn'tVrn
hhrru h no¡mør: Opdredt$rwr,

tn

2. Plcü¡nr BV (ütutrlr) Ervuügd tr lþlþo, tc dczcn vcrþgprrrcodþrd door

hicma þ noa¡cn: Wcdcrparg,

Ov.fuqtn<lr dlt
Orgrnbdt cn Nffiittg v*t @rtgcw
r. o@rdilgatr in hd lr*br nn d¡ r^fucfrdng tnn ãþ ll¡lr bdlodr hrcft ¡m dr

W¡bçehg brklm Ertþordponrrl RCE;

Vüfupvtttdcúrü*d&ry
b. OpdndQ.vüln vrrbrnd mrt

wn d¡ac diurhnrlrnlrq door
o\Ëfgcgnen;

h.þr.n lücntoor ondsr a b ownrcgrn, bt ænbarbdlng
m¡ddcl vrn o.n cnkchnudþ ondrrù¡nd¡c procadurs b

LJ e Opdncf$cwr dc Opdrecåt op 4 aryrrût 2014 hrülT gcgmd mn Wcdcrperfi.
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Konrn ovrn n:

Altlk¡l l. Begrlpprn
ln dc Ovrrucr*omd rrcrüt oen aantal ¡egrlppan mrt æn boginhoorlUlcttar gcbruikt Arn
dc¡. begrlppclr lomt dc b&krnl¡ toc dlc l{cilfi b gcgoron ln d¡ Voorun¡rd¡n.

Arüld 2, Voonnrç vrn dr Ontrnlrcn¡l
2.1 PNrt¡Jcn ¡hibn h¡.rbü.fi ChcrccrilrsndrÀradùl| W@l dcñ þgan dc ln Arükd 6

bctlocklc Vctgocdhg Ërbhdt bt h¡t vcnlcfitan wn dr Pr€.bür eo¡b bardtcv"n ln
het B.ûhk. dle h hoodUïhrn bæbrt ult

- hct uitwsran ran de Opdnctrt / tb Opdrecñbn:

- &r cn enda tcnclnd. Opdnóþcvar ln ¡[¡t þ ¡btlcn dr¡n¡n het
O¡n¡ng¡tcmcn gcõruft b md<cn.

2.2b n¡toþpndc ¡h¡ld¡rn vonnüt ¡rzrmrdlfi dc Or¡nrd<or¡t. Voor ær¡r dczr
¡td*rn rnü clc¡r h bgrilpnd( {n, prcvahcrt tut ccrdr glrncndc rü¡k bown hqt
hrgcnoanÉe:
l) dltdoa¡ncn!
2) d3 ARBIT 201q
3) dc O{hrbmnwreg;
4) tb doorWrtlcpñj rrn Opdræùlnru uQcùncñto o{frtt wn 14 jufi &14. ln

cfrvljkfng wn @ocn h pcngncf 3.'l van dü ofbrtâ lr goornd, {h dc rþunrnc
r/oormryúan ven Wd¡çrrüt rût nn þ.p¡¡rlne;

5) S.ndÐ Lalrl Aerccmcrú ¡n hocrdur b.ärdþhe Sbrag.-.n
hæürponanankgßt.

A¡tllrlt Contrcþrnonrn.nnppffir
3.1 Dc parloiln dþ do onhôn or¡r dr dhrccrlng vrn da û¡¡¡r*onut onrbrtrordar

djn opgnûord ln d. Foü Yrnrþn$bro.t ttrt gurorxfn..

3.2 WcdGrpA¡ appor¡crt mat nog md€r ourrËn h konror fbqu.r$. ovrrdr vsorþrng
cn udþ r/an dfumrt€ vrn d¡ Onncnfomrt.

Ardfd 4. lnrrrldngttrdng.n ür¡rvrn dr Ovrnnfomt
4.1 Oc Ovsrccri<omlt 

'ædt 
ln nËrldng op I rugwür 2014.

4.2 Dc Ovcrænkom¡t hcdt ccn ¡oogüld vrn 21 mæn&n on clndlgû ç I ñ!.¡ 2016.

4.3Opdr¡dtþcvrrlcn do ûmcnkomatondargol{lôlüv.nô voonr¡¡¡dln tnmmr¡l voor
ccn pcrlodc v.n moûrurl f 2 mund¡n vxl.ngcn. lrdþn $drechþrvrrlrrn dn nd{
goUult wanstb md¡mdo¡t hil hlrnan 2 trrk n r¡oor ffi chdo vrn d. h ¡rüftd 4¿
bsrþcldc @üts ¡årlfHflk m.d.d.krg ¡rn Wcd¡¡prrü|.

4.4Tcncinde üjdþ cen goeû orrcrgwqrolürtb b or¡rnbcnn h.nËlrn @ rn
ogzcgtannþ vrn 3 mrryldcn. Opæggtrg gorchþdt*trtttrlfr prrarq.d(.ndr brlcL

J

BI O¡s¡ndlg*¡r,ffiæ
tìiirlir'l,tl'
t. Oiq r¡'r Jt?rw' I r
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Art¡ltrl t. Allrnrlq rn Opbvelry

6.1 Wotlorpefi dnrgt ær! rroor OÉr¡ring og d. Fr rl¡ oldrotrandr hbrl vçrmcHe
wlþc, d.[¡m rn plr$. G¡noemdr d¡b Frhb bmlþrn.

Ardkd A V¡rgp.úttr

0.1 Prtiþn lûn nd. outn¡tn:

I

B1 w.ù€ßûbe qFÉü&bürttru
mÈoorh

'f.]ry¡&rt ã,14

1 -iì ti 1r./1"1,.,r ¡,\lirli.l

i ì{J'-lìll Êi

roof

1'" 1 '; r'rr 'u')tq

Frff tþt
I f,tb.Fdc

lcÉ aü €

6.2 Dr Votp¡ürg krn ne 1 þnurrl 2013 aanm.d p.rrür p¡r I þnu¡rl uordqn Uþc6ld
mrt rrn p.rærüS. þt nuhrd hrt $l{¡+rt|rtuúrcdlfr CÂO loncn por uw indurbf
Ufondæ b.lonFqpn, cüeorir zdclükc dhnrhclrd*¡'.

Arühl7. Feclurrlng, vrncñuldþdhrb rn brúdlng

7.1 t . Votgocdlrtg ic verdruldþd v¿nd I augnrctuc 2014. unrrtúf óón þ¡r voøt¡lt uodt
mrH.

7.2 E6n f¡ct¡ur dlrnt do rcþendr g.{¡cl/lrlt ts bcwtbn:
- fGwlÚetum
- hoogb van dc Vcrgocdlng
- nr¡chuldlgrds BTW
" cônüactnummsr
- wrpllctrüng.nnummcr

7.3 W¡drrperl{ nndt dc hch¡ur mct wrmddlng rran dc gcgownr rb bcdoold ln ¡rtlkrl 7.2
8an:

R[¡k*l¡cntt wor hct &¡lt¡rud Er&o€d
ï.a.v. ¡úd. Bodrlifrrdminlrt¡tb

a

a

J



Postbus 30155
97OO LG GRONINGEN
of
facturatie rce@dug.nl (Lct op ds _ underscore tussen facturatie_rce!!)

Artlltrl S. Algnmcne rn Hþonderu voorrva¡rdsn

8,1 De to€passeli¡kneirJ van algemene en bþondere roo¡¡rgarden ræn Wederpartij dan wel
van dær Wederpar$j bij het rcnicfrlen mn d€ Prestât¡€ te b€fekken dsrden, is
uitgesloten.

t.2 De wor hotgcbruik van do Prætâtir rrclt¡stê âcc€ptãüe van aþemene of bþondera
voonnaardst, zoals biivoorbeold bij "shrink*rrap"- en'cf,ck-urap' licartiag, birdt
Opdrachþcwr niet. Wederpartii wiiurâart Opdracfitgewr dat dergelliike acceptatiee niet
l6rd€n tot enþe beperkftg op het ûrcreongckøncn gebruik.

8.3 Þþt bepealde in artikel 59 ARBIT is niet rran toepassing.

Aldue oversongekomen op 4 augusgs 2014 en ondertekend in tweewud door:

OPDRACHTGEVER WET}ERPARTIJ

Na¡m:
Fwrc'tic: Algemeen Directeur

Handteksn¡ng:rLlandûekanùtg:

Naam: Chs. C€€s van 't V€an
flaarþr Ðr"€r{euf

)



Overeenkomst
inzake Gonversie Adlib naar Memorix

RCE 464

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nedertandên, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
drs. C. r¡an 't Veen
hÍerna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. Picturae BV, (statutair) gevesligd te Heiloo, te dezsn vertegenwoordigd door

hiema te noemen: Wederparti¡,

Overwegande dat:

Organisatie en doelstallíng van Opdrachtgever

a. Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan de
conversie van Adlib naar Mernorix Maior, een professloneel beheer en publiceer platform
voor de digitale collecties;

Verloop van de aanbesteding

b. Opdrachtgevsr in verband met hetgeen hiervoor onder a is ovenvogen, tot aanbesteding
van deze dienstverlening door middel van een enkelvoudig onderhandse procedure is
overgegaan:

c. Opdrachtgewr de Opdracht op 4 augustus 2014 hee{t gegund aan Wederpartii.
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l6mrn ov¡ttan:

A¡tltrl l. E¡grlpp¡n
ln dr Owtoørkomst wgrdt aen aanhlbegrippon mot oon bcglrúoofibttorgnbruht Aan
d¡æ bcgrlppcn korñt do bct¡kcnb toG dlc hicraan lr gcgcwn ln dc Voomrr&n.

Artlkd l. Voowrç nrn dr Oyrnmkoml
2.1 Prrülcn ¡fi¡ltan hbrb{ ccn Owr¡cnkomü wmrb[ Wdrpartfi ách togon da ln Artlkal 7

bcdocþr Vorgocdþ[ wùlndtbl hot Ënlchtrn ven de R!.trlL:o¡lr bccchrurun in hct
Ac¡tdç dlr ln hoofflflnan bcrürt ult

- fict uituocrcn lan dc Opd¡eót/ dc Opdr¡dtan:

2.2h mvdgendr rû¡kkrn rrarm.n m¿lnan{f <b û¡nrdtøn¡ù Voor æwr drzo ¡ü¡ldtrn
rtr.t dtr.r h bgarupnrk d!¡ pmnlmrt hd rcrtr pnorrntlo ¡ltdt Þotrrrt h.t hü
gonocndr:

1) dltöorn nC

2) rlr ARBÍT 2010;
3) dr q'frrtlmrrrg;
4) O. OorW.d.rpuül ur Qdrechþrrrr tftrmtf oúhr¡r vrn l4iull 201¡L ln

.fuifrftg rtt h.ü..n h prrr¡rrrf 8.1 nn dr olhrf lr gmocnd, dln ô rþunrno
r¡oomlr¡rúm vm Wrhp¡r{ nh nn lo.f¡¡¡n$

5) S¡rvlo Lrrl Â¡rrmrnt ¡n ftocrdrr¡ b.a¡ttdldng $brqr rn
holüngorltrmlomlt.

Artlol 3. Cor*rcþc¡onrnürrpgortr¡.
3.'l tlr Þcnotrn tll¡ dc conffir orcrd¡ uiñnatrg nn de O¡runltorn¡t otdrdioldcn ziþ

opgolamtl ln d¡ Fodt Vrru[dryrürcn rddg¡rcndrn..

3.2 t{orhrprül npporb¡rt md nog mdrr oruran b *ornm fttqucne ot¡cr d¡ vþorþstg
cn w{þ lnn dho.rtng vrn dr Ovóruq{tom¡t

Ar'ükrl ( lnr.tttrqtrdftg m úrurrrn û Ovrnrnfoßut

4.1 t¡. Oðiünkoln¡t F,c.dt ln woû&tg op 1 augurhra 2Aß.

4.2 O! Ovarucnkomrt hcdt rcn bop$d vrn 3 mrrrden rn rlndþt op I nonmb¡r 2014.

LJ

BI Comtrh rlr Adb nr¡r ¡*¡qlx. Dr
u¡rltz nnhodan ¡ü¡n op hoqfdlþon ut
1.
2.
3.
4.
õ.
t.
7.

Coll¡dr nrrllunorbt
Xcr¡afJv¡n vln û ærldme vrn ü rvültc
Aalprrrür h<p¿ndünot{ltr
Rnlbrllr løpprllng rnrt oftoodüorum
R..¡¡ltb tl¡nrorh E¡çür l(oppdktg
R¡C[dlolMrlgtt h.id.r
fanftmdrurrtæ RCE

mreæ¡rnvm &Lddbmk
mdd. rlcHilln n vrn dr hublüí

E. Vcmgrvlng
dtlnhghodrnd

ilt.tl¡¡'r rlr'll;Vl,ii
¡ì.Ì!i¡irtr-J¡



4.3 Oglracûþcrær krn dc Ornrr¡nkond r¡oomruarden vooro6n
pcrlode van modm¡rl Z mundcn v¡n dlt oclrt gcbruik
wlnrt b makm doct h[ hhrwn 2 wck¡n rroor hct v¡n dc ln ¡rtlkd 4.2 brdocldr
bopüF sórllb0ß modcdrfrng ¡an Wsdcrpwü|.

Arüfdtr AlllwrtngrnOphmrlng

S,l WcdcrpartiJ dnðCt Þrg vuor ln dc ondcrErlËc hbcl vcrmcHcwlþ,
rhü.u¡ on pbt¡. Oma¡ds

Arührlt fcc¡pmf
6.1 t)r Âûoopt 0. nn dc Prubfr vMt ¡l¡

Arlü.17. Vrryordlng

7.1 Perüþn kom¡n do srtrün:

Artlkrl 8. Frclurrlnç wnchuldþdrdd.n brütlng

E.f Dt lr wrrcluHþd vond:

f)

\J

B1 gsnrl|llrrürÄilþ.r
l¡l¡moúr.

mñmflimtrovrn
dreomebralffi
rhbrL hr H.ñrcü(
f¡bbr,næptrll¡
OodnchÐvc

f nothôtr 2ol¿l

!1j,,.:,,,,1.i ¡.i)1j,,.",,r' ì,-,\,.tr-
tl l tlì lrl l.":

t'ìi l' . l/.:Ì r'

8f AffrrtttrÌ¡hl FWm1Ðl¡ñ¡
mhomgevüg
9ry1útwrRCE
Érdk¡n¡¡Ðnkrrr
sltvqf,ifl. Hlüb.kf{gû
RCEhwnfis 10
udtdrgürrd¡rnd¡
qd.lhvrwlt}rgvf,i
rlr gÉn¡lkr¡baþ
nn$d¡n vlndtlln¡lr
oolaorlno olr¡t¡.

toïfñûr!3! nr
op¡v¡rf

EI Ðrt rgil.fügvuri?&
rdtrlun¡døsnhùl lúrrat

;":.,¡rl
:'ìirì: ti,'

wn dc

I ,rl.,i1l- .-,.ìr

,,,r',r,rl tl/l;rìtif tqì,di

\ii)lri ! i'IIiitr.!tÌ.1I

r¡t¡lftiìlbjl



8.2 Een factuur dlcnt de volgende
- l¿ctuurdatum
- hoogtc van de Vargoedlng- vorechuldigde BTW- contracfiumm€r
- loçlhhling€nnumm€r

8.3 Wederpertij ændt dc fec{uur rnct rærmclding van dc gegevons als bedo€ld in Ertikel 8,2
gân:

Rliksdienct r¡qor het Culh¡ræl Erfgocd
T.¡.v. ¡fü. Ecdrfbadmirúsratie
Poctbu¡ 30155
9700 LG GRONll.¡cEN
of
fecÍuratlr rcc@dr¡o.nl (Lct op dc _ under¡cor€ tussrn facturatie_rca!!)

Artlk¡t t. Algürrln tn Hlondrrr voonr.rrd.n

9.1 Oc bepasdfikht*d ræn eþemenc cn bfþondcrc r¡oorwaarúen van Wedeçartlj dan nrrl
van doorWcd¡rp¡il|bü het wnidrbn van de Pßdaüo te betssldten dcrdcn, is
dþecbtan.

9.2 D€ voor het gcbruik ran de Prsgta$c r¡crciste acceptatie rran aþnmene of biþndere
roorwaardsn, zoah bijrroorùeeld biJ'rhrink-wrap'- en "clck+rrap'liæntics, b¡ndt
Opdmcfiþcwr nfet, Wcdcrpartii yrltwærl Opdracfrlgrevar det dorgcl|lkâ rcc.ptrtiæ niet
þld"n þt rnþ. bcpcrklrq op trct Offeangdcoman gaùrutk.

9.3 Hot bepaalda ln erül<el 58 ARBIT is rÍet rlan tocpassúng.

Aldnc overeengeltoman op 4 augushrs2Ol4 cn ondcrtckcnd in tunerror¡cl doon

L,l

OPOR^CHTGEVER

t{eaæClqCccr ìrEn 't Vc.n
'-----xô' Diþcur

\,-r^-.r.¡org1q

WEDERPARTIJ

Naam:
Funcüe: Algprn€on Oisoteur

Flandbkening:



ß Y
\r^1r 3 (tyrryu,^c.)

rijksdienst voor
orcheologie,
cu ltuurÍondschop
en monumenten

WI
frt*

ONDER
fìlSf¡f4
I I il tr rrGr,vuff

Nl.r.3t4
SCHAP

Planon b.v,
t.a.v. ,. :.

Postbus 38074
6503 AB NIJMEGEN

Dslum

3 1 0t(r.2008

Ondefwêrc

Opdrachtbevestiging

On6 ksntn6rk

FMI5-06102601
Uw kgnmork Bijlagen

Geen

Geachte

Ondergetekende, K. de Ruiter, directeur van de RACM, geeft namens deze organisatie opdracht aan
Planon b.v. voor het implementatietraject van Planon faõility Office en Facility-Net. Aan àeze
opdrachtverstrekking liggen ten grondslag:

. Het door Planon en RACM ontwikkelde PID V1.0 FMIS PLANON dat op 12 oktober ¡s vastgesteld
door de stuurgroep FMIS.

. De door Planon aangeboden offerte met nummer 551018 gedateerd op 26-Og-2006. De door Planon op 21 september 2006 aangeleverde ptanñing met als naam 'planning RACM
VOl.mpp'

Bij het verstrekken van de opdracht worden door RACM de volgende aanvullende verduidelijkingen
toegevoegd:

. Er staan een aanlal tekstuele punten in de offede die erop lijken dat het zou gaan om een open
einde offerte. Om misverslanden te voorkomen, is het belangriik om vast te stellen dat het i¡i alle
gevallen gaat om een fixed price. Hieruan kan alleen in opdrác-ht van de stuurgroep worden
afgeweken.

. De verdeling van werkzaamhedon binnen het project wordt geregeld door de RACM
projectmanager

. De betaling van de fixed price irnplementatie offerte, inclusief licenties, vindt voor 50o/o plaats in
2006' 35% wordt betaalbaar gesteld na het behalen van de opleverdatum in de planning, doch
uiterlijk op 1 maart 2007. De laatst 1 5olo wardt betaalbaar gesteld na oplevering van het [roject
d-oor de senior gebruiker. Het onderhoudscontract wordt bêtaalbaar gesteld va-naf 1 januari-2002.. We gaan er vanuit dat we één vaste aanspreekpunt hebben bij Phnõn gedurende då looptijd van
het project.

Wij vertrouwen op een soepele irnplementatíe en veruvachlen dat het sysleem een bijdrage levert aan de
kwaliteit van onze organisatie. We zien een prettige samenwerking mei Planon In vertrorñven tegemoet

Met vriendelijke groet,

De directeur van de Rijksdienst voor
Archeologie,_Cultuurlandschao en Monumenten,

(K.J. de Ruiter)

Rüksdlenst voor Archeologie, Culluurlandschap
Poslbus 1600, 3800 BP-Amersfoorl, T 0gg * 42

en Monumenten
17 421 , F O33 - 42 17 799, info@

Afd\ Pors Paraal -)

-x"

7.rt L(j1L' lt Ö t -(X)3
råcm.nr, www,racñ.nr 
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nashuaterr HUUROVEREENKOMST

2 il {ilu, 7üÜ4

NRG Eenelux B,V. gevesligd te 5232 CD 's-Her{ogenbosoh aan de Utopialaan 25, híorna te noomon "Nashuatec" en

Naam r€chtspersoon : R[kldlen.t voo? d€ INSTALLATIE-ADRES
tl/tonument€nuorg Naam / atde¡ng , ûrtfovr¡.¡rùi¡r,x"uc.1¡"u,uL^rb

Handelend onda¡ de naam ' Adres : Brordcrplcln,[i
Postcode/woonpleats : 3703 CO ZEIST

Faoluu¡adles : Po¡tbu!1001 Contactporsoon : drhâ€rl.R.llnlþr
Postcodeanwoonplaats :37ooBA ZËtsT Teleloonnummer , -.fr>-(¡t{-åà9C
Talefoonnumm€r : 090.e90e21f K,v.K, nummer : te
Banknaam an rekeningnr. i 192321757

Flle¡na te nosmsn "relaüe", verklaren bil deze b z{n overeengekomen dat Nashuatêo verhuurt oversenkomstlg de vooruaardan van deze
overeenkomst de hlema genoemde appåratuur,

Hl€ma le noBmon 'object(€n)", r¡oor een periodo van 12, maanCen, ¡ir¡ qal}.\dt A 6*t¿ualu. ¿oo1
PRIJS EN AANTALTEN PER IIIAANO
Fü / PrlÍt r llhr. voor.chot All.h

Huur qcl. scruiæ All.ln tluur .ll-in

Colorllow

All-h prl€ pâr

Cololl.x

Huur dl-in

lnstuctie JA
EUR

Mlll€uzorgb[drsge Aantal Totaal
I. EUR 7,00 X ¡ EI,JF o,oo
U EUR 2f,00 X = ÊUR q00
lll EUR ¡ll.o0 X = EUh 0.@
IV EUÂ 9.I,OO X = EUR 0,0o

ÎOTML r Etn o¡o

Biilaqo 1 : Aloamsne voorwaardan

Aantaf ovsrlge
b{lagen :

0

.,J

Exclu¡l¡l ãr¡rt / wlt telf¡rtlkk¡n conlnstvolum¡ Full-Color

lnrullmachlnãs

Tvoo S€fl6nummor LocÁlle

Dlvsrssn: Rast van do machlncrs kom6n rctour

FACTURERING
1 . De laclurerlng van h€t mlnlmum factuurbedrag geschl6dt per 3 maandsn vooraf.
2. De facturerlnf van de addlllonola aldrukken geectrledt pci mÉarldan achters t, *Cf/zy)Qiv o
3. Ðe betallry ult hooldr ìÄn ds ovatccnkomsl zal geschieden middêlc ¡¡.-d¡{*ilil+fri¡..-.rê-ñ¿L^b-L-¡-tï.mnlr.
All€ pttlz€n zün Exoh¡rþl B.T.W. Deze ow¡eonkomet ko¡ît earst lot stand na ondgrtoksnlng dor r6laü. ón NsshurLc. Rrlâlo ve¡ftia¡rl dorír
ondorl€k€ning van de ovetEenkomst kennls tc h€bben gsnomen van d6 alggmene voon¡vaarden van Na8huatêc, alsmeds de toapaesallkheid
daarvan op deze overeenkomS{.

Ondergetekende vc¡klaart deze oveieenkomst rechtsgeldlg namðns relatie te kunnon aangãan.

Âldus opg€maakt on gotekend te d.d.

-)

O\r€l0onKomgtnummôr

Mantglnummêr

TvoE Accas¡oires Selienummer Locaüe
t 6025 s414tü273Í, S2Ò
2. 6025 It¡-EoodadaÞter 00068R0898 artzÕ
3 el2 Trl-Dooil¡d¡Dt.t 2l I I 1T6770 lß,1ôq
4. 918+ 41f1ÍCZT15 il¡i'r rr-r

60¡ts 0f flf oMAP5 t/-¡ ^ì

EUR

EUß

ÉuR 0,0269

21.000

etn

EUR

EUÊ

EUR

ÉUñ

EUF

EUR

Handtokðninq Naam
nummâf
129247801

Hester van Ha
nummcr 1 6076000

Supervisot Bttr;incss

Functlê

Huu r.nrg/7õ/28-0õ-2004 .03



online opvragingen klant: RlcoH NEDERLAND BV Datum van 12111l12lot 12t11t12

Nummer Soort opvraging
Omschrijving
Tekst

Soort bezorgen Datum
Naam gemachtigdo

Verw.

1910769 Kopie Kontrakt Bijlagen
00448408

klant

2256594 Kopie KontraK Bijlagen
00461515

klant

2284933 Kopíe Kontrakt Bijlagen
0046u77

brm.)

2294730 Kopie Kontrakt Bijlagen
00466z2:6

mbp

2346141 Kopie Kontrakt Bijlagen
x0468777

9rm

2461 47 3 Kopie Kontral<t
10483078

<lant

Per Fax

Per Fax

Per Fax

Per Fax

'^" "12

03Y17044

12t11t12 N

03Yz¡uv5

121',11t12 N

03Y24004

12t1'U12 N

u3YZ4U1 v

42|'t'Ua2_ N

03Y28003

'n'11112 N

r
Fax

Fax

Srtatsenrnt 
6 .)

')



ma.shuag*ú. HTJI,'ROVEREENKOMST

? 2 ruW. mfl4

NRG Bênelur B V gevestigd tê 5232 CD 's-Hertogenbosch eâfl de Utop¡alaan 25, hierna le noemen "Nsshuâtec" en

Neem rechlspersoon : RUksdfenstvoorde INSTALLATIE-AÐRES
Monumsntenzofg Nâam / åfdeling : InfÕrmatiemenagemen[

Handelend onderde naam : Ad€s : Broeelerpleín 4f
Postcodslwoonplâets : 3703 cD zElsT

Fecluuredres : Posûu81001 Conlaclperscon : deheerT.Reljnges
Postcode en woonplaats : 3700 BA ZEIST ' fele[oonnummer : 030 - 6983396

Telebonnummar ; 030S9S321t Ku.K nt¡mmer : te

Banknaam en rekeningnr : 192321757

H¡srnâ la noemen Ieletie''. verkleren bil deze te ziin overeengekomen dat N.shuatec verhuurt overeenkomstig de voorwãarden van d6ze
overcenkomst dê hierna gsnoemde appafetuut

)
Hlema le noeñen "objec(en)', vooreen periode van f2 maanden

PRIJS EN A.ANTALLEN PER MAAÑD

Fax / Printer üin. uoorgchrit All-in Colorfl.ow

Huur excl serulce All*r

Cof orfls)c

Huur all-ln

lnstructis JA
Afleverlnashosten EI.,lR

Billãdê I :Aloemene voomarden

Aaotal overlge
billagen :

0

U

Hu0r ell.ln All.¡n .orlJ8

aanlrl
Excl0sie¡ Zwarl , w¡t lellert¡tl€n conllactvolrlne Ful-Color

lnrullmechlnes
Tvoe 6êilenummer Loca[ie

Diveßen: Resl van in conlract 41 I 737 komen rstour.

FACTURERING
t De facturering ven h6t m¡o¡mum fðclourbedrag geschiedl per 3 masndeí vooråf.
2, De fðcturering v¿n do additionele afdruftkeî g9schþdt per 12 maândBn achteref,
3. Da betallng u¡l hoofde van de ovsreenkomst zsl gesei¡ieden middels eutomâ(sche incasso ven bovengenoemd bankreken¡ngnummer
Alle prijzen zijn exclusief B T W Deze ovareenkomst kornt eêrst tot stEnd na onderlekening door relÉtfe én Nashuelec Rélâtle verkl66rt door
ondertBkening van dê ovcreenl(omst kennis te habban g6nomen van de algemene voofwâerdeñ ven N6shustec, ålsmede de toepdsselfkheld
daarvan op deæ overeenkomsl

Ondergefêkende !,erklaart deze overeenkomst re6itsgeldig nsmeng relålie le kunnen aangaan

AUusopggmaaklen gêtekend leZ¡estdd t t - I | - a ( |

nummer
i29247ß0t

YqiHË'#ff,#ß.ïry nuñmêr 16076000

Manlelnummer

Tvoe Acce¡soires Sôrí¿nummÊr Locatie
,l

6025 84l4rMZ73B s20
2. 6025 Tr¡-D oo rteda El6t 000õER0E9ð K12g
3. 012 Tri-ooortad¡¡ler 21117167fO K 109

4. 918+ 4111lczfl5 K 107
5. 6035 0llr{cMAPs K 107

EIJR

EUfi I1.000

ÊUR

€UR

EUR EUR

TôtselMlllBuzomÞndreoo Aantal

= EUR 0,00I EUR 7,00 x
¡t EUR 21,00 x = EUR 0,00

lll EUR 41.00 x = ÉuR 0,0o

lv EUR 01,00 x = euR 0,00

= €UR 0,00

' Di r e¿- t¿-,. r
Funclie

lluúr nr9/75/28-05-2004

i;'ãE

ffiffi
llsA-o,301/01.03



nashuatec HUUROVEREENKOTST

? 2 rou.200{
NRG B8n€lux B.V. gêvestigd tc 5232 CO's+lertog€nbosch san de Utopiâfaan 25, hierne ts noemen "Nashuâtec,'En

Naam rËchlspersoon : R¡¡Iidlan¡t yoor do INSTA¡¡T¡E-AOREStonum.ntrnzolg Naam / afteling : lnfoÍîåtiarnentgailant
Handelond ondord€ naam I Adres i Bto.dorplc¡n¡H

Postcode/woonplaats
Contaclpersoon
Teleloonnummgr
K.v,K. nummet

Factuurâdæs
PostcodE rn woonpleets
Telefoonnummcr
Banknaam en rekeningnr

: Po¡tbus l00l
: 3700 B/t ¡GlsT
: 0:10{9€3211
i 1'!ì2?211Í,

R€l¡¡tienuõmar
8a6it5
Overeenkomstnummôr

Manttlnummrf

370t cD ElsT
dc ñrr T. Rei¡nll.s
030 - õ983306

le

lnst¡uclið JA
Aíleverinqsko¡tan EUR

Mlllet¿oryllldrage Arntât Tobal
I EUR 7,0O X = EUR 0,00
il EUR 21.00 X rEUß 0¡o
lll EUR ¡11.00 X = ËUR 0¡D
M EUR 91,00 X r €UR

= EUR O.00

Eljlaqt 1 : AlEamon€ voomaerdên

^anlal 
ovorig€

bijlagen :

Hi€rnâ te noemen ''refatlc", verklaton b¡i dezê tê z¡jn ov€rccngokom€n dat Nashuatgc verhuurt overeenkomstig dc voorìv¿ardcn van dez€
ove¡renkomst de hierna genoemde apparatuur,

Hiorna te no€m€n 'bbjec,t(ôn)", voor een psrlode van l2 maendon.

PRUS EiI AÂNTALLEI{ PER TAAND
F',xlPfl,tþ¡ lln yoor¡cñot All{n Colorlow

Huur cxd" sarvica Altln Huur all-in All.in

)

Coloú.r

lluul all.¡n

EUR

ZwÐrl / w¡t lclþrilkk€n conlrrclvolumè Full-Color

lnruilmaohines
Tvpo Serirnumñêl Locât¡e

D¡versen: Rést van itê machlnEb ln contrec't 411737 komon r€tour.

FACÎURERING
l. tÞ fadurering van hát minimum f¡c{uurðsdreg gåschiodt pór 3 maanden vooraf.
2. Dc fsdurcring van da additionele afdrukken geechiadt por 12 ma¡nden achtcraf.
3. D€ brtaling uit hoofd€lan +) overae¡komst zal geschieden middels autom¡lkdro inc¡so yan bovengonocmd bankchcningnunmq.
Allc prfzen zijn exclueicf B,l.W. cþze ov€raênkomsl kornl e€r6l tol stand ñ¡ ondortckrning door lrhtic ón Ña¡hu*c. Ralelb w*h¡n door
onderlekening van ds overeenkomst kcnnlg to hebbon genomrn ven dê ¡lgemrn€ voonflâardon van Naghuateq alsmgde de toepacselijkhsirt
daaNan op dezs overeenkomgt,

Ondetgelckcnde verftlaaÉ d.z€ overrcnkom3t rechFgclrllg nam€ns r€lali€ te kunnen aangaan.

Afdus opggmaakl €n g€t€kend te zt6t d.d. r i- - , ! - o <, ?

nlrfìmtl
12t 247AO1

nummerl6076O00

_l
eantal

Accessdrag S€rienummof Locstiê
1 ú025 vtl11trzttA sm
2, toz5 Trl+ooÍ¡d¡otor 000atR0898 K lz0

f¡12 ïrl.goortadepbr 21111fetlO K 109
4. et& 11111G2Ílõ t07
5. 80t6 OIIIICIAPõ K tot

EUR

EUR tt.000

€UR

EUR

EUR

EL'R

EUR

Handtekenino NÉam A

,.. ,- J..Lti.1,:)rl .-.:r\:

Functia

I î. )(l . otl

Huur.nrg/75/28-05.2004
d

H9A-D.30trot.0¡



neshuaË=rj HUUROVEREENKOMSÏ

NRG Senetux I V gevestigd l¿ 5232 CO-s-Hertogenbosch âân de ULopialaan 25, hielîa le noemen "hlâshu€lec' en

Naam iechtspersoon : Rlikadicnstvoorde INSTALLATIE.AoRES
ilIonumonlônzolg Naem / ãfdeling : lnlormatísmanagement

Handelend onder de naam : Adres : BloederPfefn 41

Postcode/woonplaats : 3703 cD ZEIST

FacluuEdres : Poslbus t00{ tontactpefsoon : de heerT. Reijntjes

Postcode en vroonplaats : 3700 BA ZETST Telefoonnummer r 03Û - 6883396

Têiofoonnummer : 030-6983211 Kv l( nummer le

Banknaam en rekeninqnr : 152321757

Hlerna le noemen 'Telatie", v8rkl5ren bij deze te rün ovgreengekornen dat Nashuâtêc verhuurt overêenliomslig da voonruaarden ven de:e
overeenkomst de hierna genoemde apparåtiJur,

â 2 F¿0v.2884

ColoIflex

Relallenummeí
,lÁ535
overeelrcffilmled

n4entËlnummet

lnslructie JA

Afltveringskoslsn EUR

Blilãoe I i Aloemene voorwaärden

Aântel over¡ge
bijl¿gen:

0

Hlema tð ooemen "object(en)", vooreen periode vãn 12 mâanden

PRIJS EN A.ANTALLEN PER MAAND

F.r, Þrtnt r Mln, voorschot ATI-ln Colorlow

€¡

Huur dol seNice A[Jn Huur ell.ln All-lñ prljs Huur âll.ln

EL|R I

Zwart / w¡t tefleñll(fteñ contEctvclume Full.C6lor

TvDå SeíenummBf .oGatiê

Dlversen: van de machíng's lo contraôi 41 I 737 komen relour,

FACTURERII.fG
I Dc f¡cturcrlm v8n hel mlnlrnum fåctuurbodog g€schiadt p.r 3 mrrndân uooråf.

2. Oehaurarhj vgn de eddll¡onstÊ åfdrukksn geechledtptr 12mtandsn achtsraf'
ã Oe b"iàilr,g urít hoofdsvrn ds ovenrnkomdlål gacchledco mHdela sutomatlrche ínc¡lto van bov.[gonoamd baßkrd(.nhqnurnrnc¡.

Ãip p¡Fen ¿Jnãxàustef B.ÎW De¡e o/rn nkom¡t k-omt rtrst tot rt'nd nâ ofld€ñsf6nhg doot r€tãllo Ón NåthuttrË Rsleüo vÉrld¡.rt doðr

ãn¿J¡féiin¡nå van dc oweenkomst kgnnl5 le hibbsn gônofisß vdn ds âþãmanå voorwaûdån v¡n Nashu¡lec. ¡bmede da loepærrllkùoid
drãNsn 0p üë¡é ovutêultf(únEt

Onderqetekenda verklaart deze ovèreeùkomst leâhlsgeld¡g ¡amens rslaf¡e te kUnnen aangaen

Aldu5 opgsmaekten getekendteZicstdd t s--l l'ô <\,

nilmmer

,l
mmer 16076000

'i),¡e¿[¿-.r

æv
ffi

HSA-r].301/01.03

Ac¡essoites Se¡ìenummer Locatle

1 6025 84't11M2734 s20
2. 6025 Tr¡-Doorbdao[et 00068R0898 K 120

ó_ st2 TaÈÞoortadåÞtêr 21111T8770 K t09

4. 91Ê+ 4'1111CãÍ15 K {07

5, 6035 ÐI1I IGMAPS R,lt7

11-000

EUR

EUR

ÉuR

EUn

EUR

Milleuzorobiidreqe Aantal Totaal

I euR 7.00 x - EUR 0,00

!t ÉuR z!,t u x = EIJR 0,00

ilt EUß 41,00 x = ãuR 0,00

IV EUR !1,00 X = EUR 0,00

TOTAAL = ÉuR o,00

moEt

Naam

' Cl r- L.lm, Cr gs¿\ lcerg s

FuncliE

ltuúr n ( g! 7 5 I Z8-0 5'2OD4
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t6&.rdil@'#la.Étui^dErøp

Adlka l0-ar!.ndoFr.Þd
ro,r ùr¡øÁÁruk¡ldd¡th&6edæd,qldFûðük
ro.¿ idatìâd¡0ñ.tsÞ.r.&ùrdlrhtuôi, onert ¡lrsúh¡s¡erpû

yr*op6. v.ry.lmdln.l!ñ.Éio¡hd¿..n d op rr¡r !n&Þ Siu {n@trr dhr.s*
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ôñdh o@þ r. w.ri&6', ì. koÍts, re l¿srÌ v64dÈn.¡1. Nú.d19.^ mh dùó!Â
¡rdR lod levûåq¡n,

10,4 Év6úwÉ Mda|.¡!r. ol g¡üûro v!,¡dithgr $n ú rbAßrwdq.n ùlukd @n¡ l{&t.c
dø!q9.h¡od

¡o 5 t¡rMrlc l.0.d6Ed .!! wdryF. ¡.h€ù¡dF. uhtEñ, vooR.hh m d¡a¡ u{ d.¡¡
õEr.nþñrho@i.¡d, ¡¡¡ñ!ùd¡eh.ndoov!¡d.o.pæ6luur, rM.hdrrd.ôhrlódi{¡n
¡rhl.qá¡{r.'.d¡ hÉúr dh d.d¡;n gid ûñ ¡oùls oErdrcmr¡n Écnlú, òtd.¿
oÞFûtoh¡|5ù b4l!c tô.g.kd, d¡ú ltn 4têtus Âul.l. d {ún.¡ u[dhÈn

rGõ Aúli! 4l d!.FFqW op g!.¡.n\¡t ûi¿ drd- olnrgdvutnd 6¡b orþ.8ú Frd wbbd.^
tut,i! !¡G(e h¡rvoo,!¡ dæ, Nehúk v!ßhrk !ffi.i1¡k.

| 3 Oih.r

1.4

i5

¿l& okG.õ(oNl ¡rd rßeúlú ku¡mn@¡s!¡.o.
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Èiil d.rr M ffi ldl¡ h gÐ b6os dnrod N&ae.rn
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Ail¡¡l 1l - t.lð.tl.g.ô
Al¡ blsfryssddb. h. ookflHnd. k*a¡u.dbodq.r ùldâ, Àl¡îM&ñ eùy.noc d.
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d¡ *F dtr, dhEdlI¡ lrÛt nEm d!. allà^W!il.ildd. ¡liî Ko¡r.kdtE E¡ g.btõ,
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-bçtl¡ñ*
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ffitnil rdM mq !.m06 1ä.4¿r't l 6t wrrd¡sùd. - EUÀ
ft @,. F.ef. rtrÙtt¡å¿m) tr d dø 5 æ ffi Ò ¡úM
ü d.vú.laElreaô &uÌe
B.hrl. ulJwdr @ùcE tð.ô ú. úrpr.¡.ñÙ.n e,dd bt v46dh0 tscÞ6 (tud.1
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Mrlurh ¿r d!, n droh!.¡(ñ¡t, y.Mll. ry&w.lr/ø0 ùrtdd
@ÉnlT¡.ùioolv.nwd.., ÞE¡d-óþr¡l*ÉôJi¡tüHr üJe*Ébvlnúuù{a..
(roFr{darffilõ.Ëtúl *or.dpffi d,rgâ^ ffi @æs
ßh¡4roñlq a Mú 0*aÊ ry¡ ù ò 4pu.tuùr ú..n @dNhrdû g¡!ru9.,
ov.n.nkoNrþ ¡rd.n 4lånniry.lnoeil6n rh.v.n6m¡d nå¡ bd,.ki no ld dr âp¡ætlu lr
F.l.U.Bnilór bh¡!nUruNldlq uf tddi¡.'à Oq¡v.û ¡¡r¡ôdMl¡¡ñ!{81.. b

Edd-^fuiløÐô

È{.ad.n.1ledüdl.ûeÈlü

6Z

en bNÀrMl.c.ñrhd e,o ¡.Í
b oEno¡n ln gN.l v.¡ ilordr.nt.hod

ffiôËrdû6¡.* âffiNnôdã.
{âhrbr.úrúw4 dmútu

P¡r¡rl

Kl¡nl Na¡huatec

&Ll l¡
ts.t

û@ntdcdË
üøilmdútdlhsùri,

a.r

4,2

a,ô

t.

?. vôlrftréqñtulrrônwb.rr.dúlWleîôhil.d¡rildc¡bh!!ûút
MdúgM !c&lha8.ôv.ñ Ò¿.rôMiÊwotd. &!rhn 6¡¡ Mòú¡¡oMl.

14.4 0. turMhul* É4lbs q¡lrh 44dwi di.. ûtu dlr 6k grdt vq !$.ñk.nig wn
Fdilh iffi ffi lf,h Þhhsbw6 â¡iq{tl.ùr.¡aa.t ahrdlr
îr,.Ed dra!ú ù5 r!Dr.rr 

-n 
tu5¡t-+alãit¡ffig

d&e. dær idhrb M kh.rú r.rt.mkg.F *ffi sÉEd
13 s Ai.!! 'r .Þ e a-¡r hÂ r.' r.i, si {$ru¡r4. r,. {.1.d. rrá¡l ñ{ôa ú¡rd io.5 !r¡ 4¡.

vd"s{rdh d.re¡q dq.r.E!Ù¡ri!fû ldþnÞb¡bñdd ultd gùúu Kr.ó¡d¡tbú i f.r,
dcl tcrdr'q6 &F4 ì¡r@s ffi th. &mßnd¿h v¡mooBd@.n,
kr¡r.n wffitqF le. ffi& ôn w{. hry.

¡dlbl r a - er.úiú.lhrr il¡r. w,fqFnc
Hd ! Fdlb Md dd. kñùrcß do ùi md.n4.niE tr 4r. m,!ônidtdd.d. !.$kEd
!!n dó 

^ú.rawd 
r 912, Nl e.¡b.i ã.k.ñ d n{ v.ffxþoudlû¡ô wn Hú.nhî r*dse,

*d.¡rhp olht¡hù g.ootuú ù. hd.¡.rtùn lùúk sdr c.D.!n oÞtu.uMchled
..doD imH!¡v.ner&ñ, Èr¡lútørn uldrulbl¡kovñù. d{ l.r.li¡ bij àd dtur rú ¡â
.ÞFr.N..¡â d F{.durnu t {oñhùtbutu¡ w hdio¡lÀ- 6 hl r!rlqk¡
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5.2 OÉ dtu¡Meiao 4¡w.4nw&¡e¡ ¿úlq ?khhoudún¡À& 6f ÐKl.ñ l4ftr fr
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j5.t tu. d¡¡.nlohrldpd.
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úoM hl!¡d.@¡hd.c õErry*oúùñ¡nlffi rul.l lclerûþrv.úoo¡d d a.ndùh
ù¡rldklfirdd.loEE@¡onoîb vdord.¿ d.m !,,sùu'.

d.rerñd ¡ù,úb¡tu úrtdr
6¿M¡¡o¡,¡ hsl*tfropdtr

ó!.drÁôdw!û1.ß.

¡5,2

¡ry "J

vdd¡tu N!!hu!éc hen o¡Edù lovs¡e 
^61 

rdch ¡ bù !.,plblhQt, B h.l bÍrodd htvlnúsnv€.
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Allk l ?-È¡l.rl,¿¡lnE
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ñdrld. ñÉr tlo.E¡!!,
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KOOPOV-REEI(KOr\xST

S ERVI C E,OVERË=i'.J I<Ofu4STæ
t 1 F',EB 2Û011

¡¡ÊÈ aìere[rx B \/ t]DresLì!d ie 5?32 rl¡ s-Horlùreniiô3ch ê¿¡.1Ê ijloJia¡.r¿rl ¿5, iriâïì¡ j.--1 il!iiínerì "l'J3shu3leù", ¿:

Ovgrégnlioiìst¡!¡ìílai

ivlaiìtelîJmnt9í

¡laarn rechlspeísccn

l-iaroel¿nC ond¿r dè naÀm

FâólLUr¿d:es

Poslcode eri uloonplaals
Teleioonnummer

Eanknaem e¡ rekerlingtìt

liiSlALl,A¡lÉ-AD;lES
Adrði :

rrsicocjelr'rôonplasls :

rlonlaripsfscor :

TeÍel'onnuf,ìmçr :

A TVJ nummef :

l( v i( nLrmme¡ i

-te

::il:j;itrnlerafì¿"'uerj(rare¡biid"srluofliä''ls?t[il¿rd3t 
r{ås¡'ua¡ecue'1'o"::;::j:*i]'*"'isde'oo¡^åafcenvende¿eo*ereenriomsr

n¡erña le ooemen 'obiec¡(en)" vooi een tolå¡€ Kô0pprijs (rxlusief senice-cver?en¡<omsl v¡Ê
enld, le zíin ôvereenge¡(om3n mel belrel(l(ing lol de llierbover genoerrde apparåtirur, êen

æ SERVICÊ-OVËFE=Nl(OMST voor een peticds vôn )1 nraandåq

PR'JS -N AAN'IALL:N PEB MAANÐ
l,cl..ûr¡iù/ûrul rrrb¡ûrkrs¡¡¡olùùl ¡ll h r¡l;3 mr . ' \-_l i¡ruik¡echines

Tyoe Serienuarmer ¡nru¡loriig

I

hln¡ñrn oi.l¡l.l¿'u¡:hcr

TYPE ACCESLTIRÊS SÊRlFl'lUlr¡MER , LOCATIE
1 I )= I{) x<hôCl4<¡?¡Ç 1 -L¡.ö lctlt.Iltrt
2 I

r(ooPPntJs

I
3

4

5

6

Af;êvcíingsl(cslen

FACTUFEEING
1 Dg fâclìrferln..c vðn hEl minimum facl.uurbsdrãq gcschisdi pa4lmå¡ndon r,oora[.
2 De facturerlnõ vãn ce addii¡onele ¿ldrukksn gr*t i*Or par: íiÊ-maanden ¿clrteral

Afle prii¿en ziin exclus jBt I t \ry Deze ov€ireenl(omst fiomt ecr6( tDl stand na ondenekeni¡_o
door rÈiatis ðn Nashrrgl€c, Felatle vðrklâárl door onderleliening van de or¡orænkoñst kennis le
hebben genomen vtn do ålgemenå voorrâraarden v¡n N¡slruarec, zoa,s algedlukt op do åclìt¿=iidB
van dê¿e ôvereenl(orÏst, alsínede de toepass6liikheid daaruan op d:le o,/ereenkoÌìsl

Ond€tEêtehende verltleañ deze rechlsgeidig ;¡anrens ¡¿iatie le

AldL¡s ofrlemðalit ên oetekend te

¡1eni¿i
bijlagen .-)

3- Dê b¿ieli¡E uil hooide r/en de seryicô-ovcfccßkomst :al gescllieaië'1 fliddels 3utomatische incasso van bovengenoer¡cl llankfsl{enìnqr,unmer

o!erêenl(omsi
vulièn door

d

l,I¿am

liì r,,?i iJaS¡r-r;l€c,2û vel .Éi¿;;D lirt dcrri}¡l:ri '1lju ¡;¡jhu¿1ea. l!. y=l i,Jsslru;riEc, lc:,':l ¡1¡lre

-Tffil

Oalum aanvang E\p¡r¡Ìiedatum

¡1 J ôù 0'1 5J nl
lrenÍL¿l¡ o9:aflOUtt r$ J!:e Þvóre¡ôlailii iicnr
Jhr rì¡r¡d.¡ rror do o\Dh¡ ¿-JrrlD pr, ¡ní:to
ialo¡i iclrih{,¿ qt¡çllaâil.

doûr:\¡"shuåtec
B î\{, nummer

1 1?924.801

llandlekenlng e¡ iirmasiemnei

t1""po{ ßcc^
nfr

v.l( ru¡rt¡ler 1ôt760tC
'r-Hêítoq3etJosrh

lis^.D 3ccr'1 I St
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Nãâm rechlspârsoon :

Handelsnd onder de neam:

ñffidcùlb

M
øËrar-r-*evle*eorsa---

KOOPOVEBEENT/\OMST

SERVICE-OVEREENKOMST

2 I APR, 1S$8

INSTALLAT¡E.ADRES

Adres

PcalcÞde/woonplaals

Coniaclpsrsoon

Telefoonnt¡mmer

BfW r'ìummer

K.v K, nümmer

:

e
l.lRG Benslux A.V gevestigd ie 5253 CO 's-Hertogeßbôsclì aâr dê Utopialaan 25, hierna lo noemen "Neshuatec", en

Factuuradres

Poslcodê/woonPlaats

ielafoonnummer

Banknaam an rekeningnr le

hiêrnâ tê nôemen ,.reiatie,1 verl(laren bll de¿e te zün ouerÞsngekomÊn dat llashuatoê verf€opi overeenl(omsllg de voorwaafden van deze ovêleenkoms{

da hierna ganoemde aPPêrâluÙr,

lVPE ACCESSOIRES SËHlel,JUtvlMER LOCATIE KQOPPHIJS

1 l\ <1,') X<c ,,Q¡¿\a r ¡ruÊ
2

4
5

6

hlerna te ncemen ,bbjecl(en," voof een tolå19 kooppfls íêx6lusief servioa-ovefeankomstl ven

enlof te z¡¡n ovêreengekomen mst betrekklng tol de lì¡erbovên geñoemde apparåluur, Ben

ffi .-^ucrovEÊÊENt(oMSï vÒor eon perlode u"n fiC iraancJen

PRI,JS EN AANTALLEN PER MAAI'ID

rrc! rôN,!À/dd vÈtÛrolhohdrnl ¡l ln PdÞ P& r,¡rl õll¡ o'ü¡

I

lnru¡lmach¡nss

rype Serienummer lnruilprüs

)
¡
T

Relalienumnlef

Ðr, <R.<-

<rc>\tL-<l>-
M¿nlclnummer

t

U FAçÏUFIEflING
I De facturering van lìet minimum factuurbedøg gesohiedt per 3 maanden vooraf'

2- Ðè lac(urering van de addlliooele afdrukken geschiedt per-[2- maanden echter¿l

ã Du b"i"t¡ne uit hoofde van de service'overeenkomst 2ãl Oeschieden middels automatleche

A.fle rrllzen zlin exolualsl B.T.W. Oeza overeeûkornSl kornl 3or!t tot slånd tr Ondelt€káñfng ,
;ärïI"ìi"l,n ù;h-uâtrc. Relâlie verkts¡rt door ondôfleksnk¡g van de ovofoenkomsl l€nnfs le
Ëü;;;;;;väÃìã ab"m"n. voorwaarden vån Nasl{,ãlec, zoals atðdn't(goP do achlerzlde
van dgiJover"enkomst, alsineds de looÞesselliklìaid daarvân ôp dezè ovefeenkomsl'

incasso van bovengenoemd banf(rakðningnummec

oveteenkofiisl
vullen

Aantal
biifagen

v K. nummer I Go
lê 's-!-{ertooenþosch

Ondorgelel(endc veiklaari doze overeenl(om6i

AIdus oÞgamaal(t on gtiekend

namons rolallg le

&

: 'iì:1 L

#
ô- .l--t.il--' r. --,ariéd^^.hlrcl:,r:têr 3Þv.,1 ldâclì!râlÞr: devel rnl¡lln

ExplratledalumDâtum a.anvang

01o1

Êrañluû16 opæ!0¡n0 v!¡ do:c dorcoñLomll
drio nJ!ldon lqot do o¡ptôllqd¿lum por îùnno'
tol(and Àch4qon lo 0osct¡cdntr,

8.1,W nummer
1 2S247801

:L

Naam

Func,re l\t=^.. ?-{ à- 
i

Handlekening en F&úttÇ4f

(
s*':.t-* -

r-toE-D o0l/1 1.95



exePëDesðEexëecë - eëe feRêe.TeéÐeyëé { éeèÂëëëöfe } eeesè-êeÊédeÊeèeèëdeÊe

,, n ,,r'Ë,*ñleëéëÈedmashrraÉ-+ 
^II "t;:'itt'

BIJLAGE MACHINES S+M-€--

NRG Benelux 8.V. gevestigd te 5232 CD 's-Hertogenbosch aan de Utopialaan 25, hierna te noemen

"Nashuatec", en

Naam lechtspErsoon

Handelend onder de naart

Factuuradres

Postcode en woonplaats

TelEfoonnummer-.

l) atl aLe- r-c*-.r**-L^9oq
14t

3)cs
olo- &¡0 azu t

hierna te noemen 'relarie" ve¡klaren blj deze ie zjn overeengekoñen dat dezs overaenkomst leve¡s de

onderitêande ¡nachifl es behoren:

Oeze Þillage rnaakt deêl uít van de huufowreenkgmst nadat relatie an Neshuatec deze blilage hebben
onde¡tek€ôd. Relalíe yerklaert door ondertckenlng van dezs biilage kennis tE hebben g€nomen van dB

algemene voonaaa¡den van Neshuatec, dle zfjn afgedruÍd op de achterdidÐ van de orrereenkonpi, alsmede
de toepasselljkheid daa¡van op deze billage.

Aldus in dupto opgemaalrt en getekend te d,d. I Ut 6 
31 I e ' S t'

._)

1bn v9- ,

Manager S

NRG
' '-..,'. V

Bülagenummgí
4
¿^

l1 ¡11t'/ J 3 \Êelatienumñtet

Ov€reankamstnummer \ 1l -a_r, t
Mantefnummer

-rypâ Âccessoies Sedenummer L¡caüe

1 ,4'{ llìrr/¿,/¿ r.h

2 Ð,r ^\rl{ l^)r't¡-
3 Qtz ¿ tr t\ L.0 tSL
* arÐu t{ltìt czTts
5

t
at â. 3 trrt Jålo

6
t I

7

I

Handlekaning en f rmaslamPel l(aem Acceplalie door

Functis,, !) i I Í'l
l-l oet'a i rr

HSA'D 325
ô1 11 i9g4



mashut'.*'t-== 3 0 i[¡ll iiì|]i]

?,¡Ltotu*."! tl*or cj-ø Y-.srnt^,.*ç^'lt^2'r\

I lln 13

BIJLAGE MACHfNES,+flVffi

NBG Benelrx B.V. gêveg1igd te 52à2 CO 's-Hertogenbosch aan de LJtopiâlaan 25, hietna te noemen

"Neshuatec", en

Naam rechtsPer5oon

Handelend onder de naam

Factt¡uradres

Postòode en woonPlaats

ielefoonnumrileL

h t{\
s I d\¡

d

Naam

ËT.t[s,

è
2er¡\.
3?\ (61

hi€ma te itóemgn ''relatia* verklaren bii deze te ziin overaengekomen dat deze overEênkofrxst ievens de

onderslaande machlnes behoran;

TJ
Deze bijlage maalct deel uit van de huuror¡ereenkomst nadat relalie en Nashuatec deze biliage hebben

ondertekend, RBlatie verklaart ¿oãronã"¿"r<"ning van deze biifage kennìs te hebben gen-omen van de

algemana vooruraarden van runinu"i"C Oi" zln aígedr.rlit op ia ãchtezijde van dE overeenkontsi' âlsmede

dãtoePasselfkhei,l daarvan op deze biilage'

AjduslnduploopgemaaldensÊtskandte d.d" '10'6 tlo¡ ? €'51'

Func'lfe urlìaíe r lqfesy'omin''" -"-'
Ñnáófelux B v-

3íjlagenumme¡ I

Felatienummer rP Ll q 3 I
overeenkomsinumøer L1 (/ 7) +
Mantsinummet

Twe Accessoires Seni6nummer Looalle

I ,il'l "u,rt [3L'¿.ff

,Ð',1- srtr, lb8t'74
e

^! 
r,/ ,*rurt ßår'4å

+ Å'( ltlt t ous\¿
5 ilrrt ñ\lØz.t

Þ ?((t I rÁ-ro
7

I
v

B

AccaPtalfs door
Hafl dlekenlng en tlmaslsmPel

Hr,oll: lll
HSA'0.32ã
01 1 l.1se4



Fl U Lj ¡ O\/E i-l t E h.r KO fr4 S I

meslmr.eg#ü
triêfì EetÈiìl): B V {e!esliçc 16 5?3? CÐ s-llerloqenbJsclr lsn de UlJpielaai 25 hi?rna te notJnen "fi¿shuarec'.en

Nâsm .èclìiJìlì¡trsocn

1 lì ri: il li¡-i'.1

rl!ST1\,-LAr i:"ÂUS-S
,ìarres :

l¿ìflielenal onCer rlc na,tr¡;

hÌerna le lcemen "relãl¡e", verl(larsn b¡j de¿û l¿ ljiri Ðvereengekoßrer daí Àlashr¡aiec verhitul! o\€l€enkofistig cle voonra:¡de¡ van deze ovêÉ3nkÐtì]st
de hieira gaaoemde ãpíla.rluul,

ÂtìLli.5s¿ì¡qES sf lllEhiliMlvlFR LOCAiIE
1 r{r 5 Allll -..\- ae
2 Ã,/
J ,tl,l
.1

rt t-\ ( L) -l ¿¿
6 -þ. /

Ã .-/ ^¡ ¿ ,(t--

JA / NEE
l¡ier¡a le nusrien uUjacl(ulr!", voor eet ¡reriode van

PRIJS EN AANT¡.LLÊI{ PÊP MÀAND

lruur ôtl'tr
^ll 

Ìì lor!¡¡rîåclìines

-eclriurâdies

Posicorjêl wooflpiââls
Tefs[oonnrmnral

Bark¡aam ?tì tek€ninqnr

hd, æl$ t¡rdwdxvlisnûrrl¡d

õoôtôl ildrukxoñ

Dlversen;

f6ln'uuno""

PoslcodÊ,vconpiasis
Coülðô{pc,soon
Teleloc¡n:nme¡
3 Tlry nummêr
i( r,.K ¡ummer

coolr¡clølumo

ortñ huutbêdanE

¿ll¡n pdis ônr rii rk

¡or¡¡l ¡lddkûen
:l rl,Þe Serienumm:r

o-rln¿¡ll

ri,, , R Ë{(.J ¿ì-

-]

t

a\ C\\ 7o
', VltrÀ^¿ ¡¡.

lnsiriJclis

Alleveringskosten

f

Ì

FACIUFEfIIN'G

I De fåtl,Jrering '/er hel tnln¡murn factüUrbedrâg Qsschiedl Fer 3 naaîden voc¿ðl
â De laciu.ering v¡n.je addilìúllele ald;uliken Eeschiodt per __ náend€n acitlsf¡l

Aanlal
irill¿gen ? _)

3 De örrl3ilng u¡t;loodc våä dË óvetecñkomsl iai g¿scl-ì¡eden fiiddsls au¡omslisclre jncajso van bovençenoer¡d bank'eKeningnummst
LoùÊtiid ÐvereÊnkomst
(in la vUllen dôôr l\iasht,alec)

Alle priizen z¡in exclusiel tì TW Ðeze over3enkomJl kon-.{ lot slafld ra or,derlekening
tlool' rela{ie én l.lashu"rlec Reiålie verl(laårl Joar onder{,akeôing van de cvereênt(onsl i(ennrs ie
hebben çenor¡er \iâr ds ålgèrneire vcowaaíde^ van Nâshuaiec. zoals aloed¡ukt op Ce achlarzijde
v:n .iôze oveieenkchìsi, Blsmede d: loepasselìjÍ(heid Jaårvan op deze overeenkûmsl

Orì¿lergelekencle vÉrklaã rl deze cverêan¡ío¡ìsl rÈclìtsCelCig namens lè runren aêngãcn

Aldus {)Dgamrakt en Oe{Dkend le cíj

hh¿m

Èrelra ¿anrang ÊlFiral!åd¿luin

Att f 91 01 2
t. ¿7

l¡¡&¡Uale.cf,t*¡F B T !V nummer
t'tL]at 129247301

eunciie f-l r;olJ ]11

--

l( \,,i( numrnor lôr176000
l3 s-l-lerlogenbossh

=rA
Ftu$r*il

!c 4.¡ :ii rlìâ. o7



BiilagÊnummer

ruashrr.aå*t
G

BIJLAGE NIET TE FACTUREREN TELLERTIKKEN

NRc Banalux B V gãv-estigd

Naam feohtspersoon :

Hândelend ônder do naem ;

Fåcluuradras :

Postcodê en vroonplaals :

Te{efoônnummel :

CD aan de 25, hierna la ''Nashuat€o", eß

I
hlBrna tE noemetl'rÊl8tle", vêrklatên bii dezs te din overoengekomen da( Nahualec aan relätie de êeßlÉ

ciùrEnd6 oveÞenkomst:

(het mlnimum lactuurbedrãg, van I .. . 1rer maand;

frh"t rlniru- ¿antål lallartikken uun Jâ,ÐJà)p.r in¡and. a / '' per lellertik

L maand"nu.n d.3Ñ mn"nd"n

niBi in rekenlng zal brangon.

¡la ailoop vánl"z" purtiu" zulleir de evantueel gemaal$e eddltionele tet{errikl(en over deze periode aan relatls in rekanlng worden gabracht

Gsnôemd6 bêdragen zìin exolusis: mastsrs ' Na afloop 'æn dÊ¿e Par¡Ôda zullon de masters aptsd gâfâcturesld wo'den

Alle prijzen zijn exclusief B T.W

oezabdlagernaalddr6luitvandehuur-c.q.ssrvlca-ovôrÉ€inkom6tnadttrâlóueànN8slìuatecdezebliiageh€bb€nondårt0l(encl,.
Helalie verklsarf dûor onden¡¡Uning van dera b[lago Xenn¡s te heÞ'b;n-õenomen van ¿e,atg-etncne voon¡vaardsn ì'en N¿slilatsc' dle ¿lln afqsdrukt

op de achtãfs{de van de ovaEdnl(omst, âlsmede de toÈpess¿llll(lreld deawan op oece o{1s93-

dd
Aldus oÞgmaal(t t6

U

I

l-.'

En f¡rmestemPel
ä(-
Naam

Functle
J"'t{-

ll¡on Controfier

,XBV.û f,otrf d fwl:",<t w'q,I"cÞ- vn'avaY

:
-øffi

ilsA 0'305r09fss

4

Acceptat¡e door l'{ashuateo

1 o vBl ¡lsshuaLoc 2€ vel (¡latie ra acceo(âlle docr Nashltttec' 3s vel rêlaiie



meslnuaaã**
HI ] L] ROVEREEI! KL) i\4S I-

;1 tl MEI 20ili

¡iFìaì 3eße¡u( B V ûevesi¡gd le 5232 CO 's-i-.ledJilÊibùsch ¡ór, dc Lrionj¿lã¡r ?5, his:ne te nogiïÊn "l,lrshuãt,Jc", Jr

tl

¡llan ÉclltspÉ:'s5on :

llan¡i:ieqd âr,der:Íe raêñ :

Ë3ciurr13dr::-

toslcúal: en'¡JoonDrââts

ìel¿icon tunrí¡eí
9ankla¿nr en ielíen¡ngF¡

hisrna ie ncer¡en "objêctien)", yoot ¿en Þet¡ode \,r;ì

PRIJS Ef! AANTÁ.LL€N PÊR IVIMI.]D

I¡'¡.STALLAlI'.ADCES
hlðÐm / ¡ídeli¡g
Adres

?rsicoLiel\ /oonoleals

Con laûlÉr¿rsccn

l'e¡e[coiìnun]nrer

¡(. v.K ¡uFmer

hjêrna tÊ 1o¿ínen "r-.1¡lie", v:fl{lârÊn hi| .iez€ le tiin ov¿resngeksmat dgl Nashualùr; vetjluurt cu:¡senl(orìsiig de voi)H'Sarden vat: de:e overe:¡is0msi
Je hiêína genoemdÊ âppâ.aiüur,

)
¡tì¿ãndeñ lnst¡uctie É/ NeE

Aflevérinqskosten

Mili:uzor!-ùijdrâge aanlal t0irâl

Loopi¡id o'lsreenl(omst {ín te vullen door Nashuatoc}

frn lo:o ovc.c0nÍ¡ûmrl 4lrnt rr¡r mnrrìù¡4 !r0.
lc rrnù!rcdilum ;ìor ¡üilOutc{enC lan¡lv.¡ re 9.r,c\lfdon

"ï1

i¡ruilmachines

Ac¿essDiaÊs Serisnur¡m8f Locelie
I \ltirr,n.t"P<
? t VV^-N ñúaÂt\Afaðt¡rlv " VAPfl<- l)lantD()l¡/h
\) QlcD7 ç {QlLllH Z-SKrq !-,
4 I

x

Xlr f 45,-

xilr / 90,-

rv / :00,- X

TCTÂAL = ! .--

Datúm âãn\,àng Exnirai¡edäluml¡"o: S¿rienummer -ùôûi¡?

JI OQ Ot c1 u4 Õq

¡:ACTUFERII\¡G
1 De iäc:ureri¡g v¿n hel nininrum fåcit!trrDedr¿ç geschiedl peT 3 flìaanden vcorat
2 D: fâ¿lu.eiing !'an de adcitiùneie åÍcjiljkken geschÍeCl pet _'¿._måandên i:clileref
i Ðe Þelalllìg ült hocfde van de ovgreeßl(onrsi ¿al qesulr¡c.reil r¡ilútjcls åutuilrét¡sulìc ¡irçässu vJr ;ùv¿¡ìgsnüer:d 5ånkreli
Alle'prii:€n rijn exclusief B TW Oeîe overeenl(omsl koml ?ersl lol sland nE ondenekarìlng door Íelal¡e en Nashuãtêc qelatie veftiaad doo¡ ond¿¡
lelteniDg r¡an de o!¡:íeênkomsì k:nn¡s lo hebbeir genomen van de 6lgemene voùnya¿rd:o \,¿n I'JashualÊc, ¿cals rfgedrukl op ,ie achlerzijde van cle:ê
overee¡t(ouìs(. ãismede de loepassêl¡¡l(heid ¡Jaarven oÊ dÈze overeenl(omst
C)nd3rgÊiFi(en.iÊ'Jerlilaarl de¿e ov¿reenl(omst r¿chlsge¡dig namens reiatie te konten ¿anga¿n.

Aldus r¡genaalri en gstå(end i¿

t: Hândîcl(Êning

t

-,,n.,11*
lt-1 ,

ie ve¡ f,jJSnuelec, ?" \:a, e:àiic lì;j ;r[eFi¿i¡i: (;or]r l,jj: !Lalec. 3" yEl i!¡É.¡ì(i¿i!'c. 4" \rel tL--iali{ì

A¿nial
bijlagen I

l.Jaaf r }f#Æffir.l,ilå'#ï,ï,,
'4$MÑtoÑf i( ,Jn,,ier i60;tjr00

-j6ltt*. B v. 
I 
le s-!e{tosqrrtr'iui'

liSA ll li() l¡' | û 9.1



nashixaîr:j HUUROVEREENKOMST
2 û l\{lrj, l0tl4

t{RG Benelux BV gevesligd le 5232 ÕD',s-HertogBnbosch aan de utopialaan 25, hiBrnatÔ noemsn "Nashuatec" en

INSTALLATIE.AORES

ä:""ffi-"'d"*', wblwrJ¿e""o-.^^'{tt,,'e'/¿tb
: Broedetpleln 41

: 3703 CO ZEIST

: dE hee¡ f. Relinties
: o'3o -b9Bbäo¡t
:iâ

Naam rachlspersoon

Handelend oncjsr de neôm

Factuufðdres

Rllksdiensl voor de
Monuilentenzotg

Postbus l00l
37oO BA ZEIST

030.69s321 1

192321757

Adres

Poslêode/woonPlaats
con¡aolpâtsoon
Tslêloonnurñmår
K.v K nummar

Poslcod6 ên woonplaals

lafafoonnummer
Banknaam en rak:ningnr

Hlernatanoemen"relatlo",vsfklaronbi.jclezotezijnovEreångokomsndaiNashuatêcv6rhuurtovaraenkoñst¡gdBVooNJaardðnvandsza
overeenkomst de hierna genoamde apparaluur'

^ 
¿ta^Ivr\+u^ LÙa\

Hlarna le hoeman "oblect{an)", voor aan porlode van lZ muunden., +u q<^ct^ct¿

PRIJS EN AANTALLEN PER MAAND

Fnx / PrlntÊr Mln, voorschot All:tn Colorllow 9gl9dl9x

lnsl.rucll6 JA

Allevsrlnoskoslen :UF

V¡ll"uzo¡o¡i¿ruq" Aantal I Otaal

I gui .7,00 x = SUF

EUR : ÉUR

il €tJa é1.00 X = gun 0,00

IV EUR O'I,OO X =:UR 0,00

TOÎAAL = EUn o¡oc

Ellleoa 1 : Aloèmens voorwaardan

Aantal ovsrig6
btllagen :

0

Huur6xcl s.rylce All'in Huur allln Al.in ptijs P.r Huur qll.in

EUN

€xclu¡lsl zvrErt / v¿l ièllsrllkksn cônlracfuôlumo FullColor

lnruilmachines
Tvoa serlanummcf ocatie

t"J Oivsrsgn: Rest Y¿n de machlñê's komen relour

FACTUFEf,ING

I glgltll¡äl:'j:ü:HJ#ï'å:'Jäx"å',:li$""1ffiä'fl#;:1, Lgrjvle\"
s, D, b€r¡'ng utt ¡oot¿o v¡n ¿ääääffi;äiö;*hiàd'n mlddrls¡*åq¡tbc.€.h'Êñ¡ù¡d'åd¡,êtrr¡of¡3tsúÞEsg¡ù¡d¡ãÞr*mer'
A¡s pr{zgn rln e).ctustãt B.T.w Do¡s ov.Ëênkomst komt .6r¡t tot;Ë;-";;d"r;i;nrnlaoor r"tau" ¿nGñGã" Àetåtle w*l¡an ¿oår

Dnd6rlol(onlng ìÃn de ovareonlromÀt keonle tr hcbboñ gonoman va-n tlo ait"rrn" voorwãardsn vån Nashuatoc, alsmeds de to¡passallikhe¡d

daaNên oP dezs overBenkomst

ondðtgeiekând8 velklaart dsze ovareãnl(omst r8chtsgeldlg namens relatle le kunnen aangaan

Aldue opgemaakt en g€lskend t6 d d

OvsrêånlicmsÌnummer

M,lntelnummsr

Accessolfss s6rlsnummãr

6025
âú4tM273A

1

00o68R08982. 6025 ll I ¡l
s12 113

4
4t1f1czTl5

6035
011 r fCMAPS

ÉuÊ

EUR 2 1.000

ÊUÂ EUR

g¡J8

ÉuF

ËUß

ãUR

NashuälecAcceplalNaamFiandtekEninq

Functia
numrf,er 16076000

Supervísot Business

Vú nummer
t292+7Bo1

¡.luur nro175/28-05.2004

-!HÞséI
ffiI

HSA.O.301/01 .03



ggashr,eeåÐ=--:
H UUeOVEÊrÊi\l<ON4ST u.l

rl s ÐEC 2000

-
i'iÊG Eeneiux 6 V qêv3sl¡od

fiaa¡ì rechlsDetsooô :

Ha¡d¿le¡ rd ond¿: dÈ naëñ ;

ie 52:12 ar) ù¡n cie Uio¡l¡¡lâði' ì4, lrieil¿ te ¡oe:ier 'Nâshi,alèû',9r1

¡¿ciuuaåd! es

pcslcoCe,?n wôô,..plaa! s

Ts¡eioonnumrner

Banilna¿m en ret(;niÌonr'

hi€roa lp noêñen 'r¿rât¡e', verliiðícn bii Ctze tg :iin
de lìielne genoemtje apÞâlaluur,

hi¿rnù ie noemen 'olj¡ecì(Èn)". voor een period: van

P9IJS 
=N 

AANTALL.-"I PFA M¡.qN'

lnftrílmaclì¡oes

iò¡slALL.AI-!E -A0Êias

i\i¡¿m I âfiiåling
Ådres

P o si ôÕ d --lwoor ì plå a t s

tÐniâcliler59orì

ieleloo¡nUmnÌar
l( ù l< nümmel

riat N¿shuátèc v¿rhuUrL ovcreenl(cmstiq d¿ voofú,3ðrgen van deze ovsQÈnl\omsl

JA /-ù¡æ

t/iliauzÐrq'r¡jdrage 13nlãl loteal

JJ.,

lÔbln"onton

it / J5.- x

TOTAAL - /

l-ooÐÍl¡.] Õvercenkomst (¡n le vull:n door l.lãs¡ìuateol

4t
iúanlelnumrrer

t ,oe Accessoifes Se;ienbmínet Lùralie

I )Ytcr\/|- ltol,u,Q,QLrV{þ +*" þÇ?tl! r¡lJC\ r u

t ø01^ *z l¡lKþ I slsD ¡). (l:l.t ,Oq lÂ ltt4l L>t t qr\J kv--vvr

4

I
x

x

15.-

lll /, 90,-

!v j 200,. I

ln-slrrtc:ie

Allever¡ngsl(oslen

ExílirãlledaiumOatum asnvãng
Lcc¿tietype 5eriåíunrìer

lOt\+l-.,YO tÞ arr¡ Éuß7N 01 o( 01 .r lu(I llNth ¡lrt? ?-Yvl-Jr ')n| *l
E\enl!o|ù o9:4ql¡g vr! d!:ô o!lrt('l[ôm.r !r.^l lfru m¡nñucn voor

do orÞ1il¡iodilr,F oc( nrñlelallnc !r'irlu'tn rc tar;l{éÙ¡¡

I.-ACIUFERlI{G
1 lû faclu.er'ng van hel i ninimum f¿cluurbedrâg gaschisdt pãr 3¡{nâanrJen vooral
2 le ract! enng van'Je zdditionele slrlrukken gc6chlcdl pe¡ JL nrâanden âchteraf

:l De tletålinq uli lr0ùldg vaf, dð ùv9r¿enJiotxsl:al geschiede¡ middels aulr¡tnalische irìcasso varì lJovengenocmÜ

Aite prijzen :ljn exclusief I TW Deze overåenkomsl lço¡¡l ee¡sl tot srand nâ ondêdäken¡ng dooí rglatie én Naslrustee Fefatie velklaart door o¡rder'

l3l<ening vgn ale c¡v¿leênl(ômst l(ennis le l\ebllen g¿roflrei] varr de åi(J¿¡nene voorv/âãtoen val Nashuaiec, ioð13 afg¿'Jr!kì o¡:'Je achier:iioe vañ rje:e

or/eraanl{oÍnst, elsrneCê de {oepasselijkheid dâ3rvan oD deza overeonkon'ìst

Onciergelekende \rerklåãd deze oversenkomsl rëchisgsld¡g na¡lens relalie le kunrlen àangaatl

Aldus ollgL.mãðl(i en getekèírd le cd l3 -l¿ - ?ôe9

HârìrJtekeí:íng
\iaam I

r

Êunctiî\Juil*¿'\-A K v i( ¡rumrner 16D75000
le 's.HerLogenbosiJl

:\'l

;d\*¿:{

l-ì#fl
1:.,:i .,âsi,¡iarlijrì :€ r'"i,åli,i::'li n-i4-rlrj, i,' r'lr)f,. rilril'ãltr:.:l: /:l ¡l¿:ilu:jili;' 'ê v:l i9l¡i1¡:

Aania¡
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Qienst Uiwoering Onderwiis
Minis ter ie v an O nd ewijs, C ukuur en

Wetenschap

> Retôuràdres PGtbus 30155, 9700 LG Gronlngen

Datum 25 november 2010
Betreft Meervoudig onderhandse offerteaanvraeg omtrent de aanschaf, installatie,
implementatie, configuratie en eventuele trainingen van de benodigde software en
faxservers om via MFS's te kunnen faxen.
Ref.nr. MO-GS-10-490

Geachte heer /mevrouw,

Dienst Uitvoering Onderwljs, hierna te noemen DUO, verzorgt als
dienstverlenende organlsatie de uitvoer¡ng van complexe wet- en regelgeving en
heeft een daaftoe uitgebreid dienstenpakket.

DUO is nu bezig om nieuwbouw te realiseren naast de oudbouw in Groningen per
15 maart 2011. Voor de aanstaande verhuizing naar de nieuwbouw is geen
mogelijkheld tot plaatsen van fysieke fax apparatuur. De doelstelling van deze
offerte aanvraag ís om nieuwe applicatie aan te schaffen waaimee faxen kan
worden gerealiseerd via de reecls door DUO aangeschafre MultiFunctional Printer
(MFP's). Er moeten 1 of meerdere faxselers worden aangeschaft en ingericht
zodat het faxen via de MFP'S wordt ondersteund. Dit betekent dat de MFP'S
hiervoor moeten worden aangepast zodat hiermee gefaxt kan worden..

In de navolgende punten zal de opdracht nader worden omschreven.

l. OpdrachtomschriJvlng:
Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor:

Aanschaf licenties en faxserver;
Installatie;
Iinplementatie;
Configuratie;
Werkend opleveren van dit proces in de ontwikkelomgeving van DUO
(POC);

6) Ondersteuning bij de ingebruikname van het systeem, en het "inleren"
i.k.v. training,

2. Gevraagdespcclflcatic
Aan de leverancier wordt gevraagd om kenbaar te maken om aan de
onderstaande eisen te kunnen voldoen. U dient in uw offefte kenbaarte maken
dat u hieraan kunt voldoen. Dit is een "knock out" eis.
Indien er sprake is van een "wens"dient u dit aantoonbaar te maken door een
beschriJving te geven van het gevraagde. U krijgt h¡ervoor de maximaal

1)
2)
3)
4)
s)

Afdcllng
Inkoop

Po3tedrat
Poitöu¡ 30155
9700 LG Groningen

www,octvduo.nl

contact¡0gavcns

Sênior inkoper
¡anb€st€din9@ocwduo,nl

Orza rdaÉlltla
l,tO-GS-10-490

On2a kcnrhaak
GS-507

Uw l!furanüG

Uw brlaf vao

Url.grn
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benodigde punten zoals hieronder aangegeven.

Ondcrwerp

Avaya Communication manager 4,0 compl¡ant.
Ja

Els Wens

De faxserver dient redundant uitqevoerd te worden Ia
De applicatíe dient virtueel te worden uitgevoerd op
een VMWare olatform.

J¡

H.323 en SIP ondersteunino. ta
Als OS oeldt windows 2008 R2. tr
Indlen sorake ¡s van een database: SOL 2008. J'
De faxserver dient overweg te kunnen met R¡coh
MFP. Zie hiervoor biilaoe.

Ia

Een enkelvoudige faxserver dient ingericht te
worden voor 10 T38 kanalen.

Ie

Het scannen moet kunnen verlopen via de huidige
Ricoh Multifunctionals. Zie voor overzicht de
biioevoeode biilaoe.

Ja

Er zal moeten worden samengewerkt met de ICTU
ivm het oebruik van de Riiksoas olateau 3.

Ja

Inschrijver schikt zich bij implementat¡e naar de
planning van de huidige leverancier van de mfp's
ten aanzlen van het verwuderen van de huld¡ge
aa nwezioe kooi eerapoaratu ur.

Ia

Veruolgens dient er een technische test worden
uitgevoerd na verhuizing naar de nieuwbouw. Dit
zal verder worden afgestemd tussen de leverancler
en de Oodrachtoever

Ja

Alle producten, componenten en opties voor rest en
ceÉificeringdoeleinden worden door leverancier
kosteloos aangeboden voor de ultvoering van de

De leverancler begeleidt de implementatie van de
faxservers in de omgeving ven DUO door het geven
van adviezen en het actief particíperen in de
realisaüe omoevíno van DUO.

Ja

Xa
I

OCW/DUO ICT werkt in haar ontwikkeltraject met 4
omgevingen: ontwikkeling, test, veldtest en
productie. Dit betekent dat de beschikbaarheid van
de licentles daaroo is afoestemd.

I¡

Leverancier verzorgt een instructie aan de
qebruikers bll DUO oD eerste vezoek van DUO.

¡a

De leverancier voldoet aan de eisen zoals deze
worden oesteld door DUO aan de POC.

Ja
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Leverancier dient compleet te leveren en te
lnstalleren op de bij de order opgegeven locafle van
DUO.
De leverancier kan invulling geven aan de
randvoorwaarden omtrent de fasen implementatie
en realisatle zoals beschreven bij punt 4, waarmee
bedoelt wordt de invulling van de opdracht en ten
aanzien van de werkzaamhedeñ.

¡a

De uiterste implementatiedatum moet liggen.in de
3de week van Januari 2011. De ínschriJver voegt
een ovezichteliJke onderbouwlng toe aan zijn
offeÈe inzake de aanschaf, fnstallatie,
implementatie, configuratle en eventuele trainingen
van cle benodigde software en faxservers om via
MFS's te kunnen faxen, Max 2 A4

20

De Inschrijver verzorgt een instructie voor de
werknemers van opdrachtgever die belast zijn met
het beheer

De leverancier verstrekt alle benodigde
documentatie voor gebrulk en beheer van de

en de beheerfunctie.

De leverancler geeft een beschrflving van minimaal
3 overheidsprojecten die qua aard.en omvang
vergelfkbaar ziJn aan de in deze offerteaanvraag
genoemde opdracht.

Jr

lJa

Ii
I

I

-I
20

l

I

3. Omvang dlcnrtverltnlng
De leverancier gaat akkoord met een duur van de overeenkomst tot en met 1
augustus 2012 met tweemaal de optle tot van één jaar verlenglng.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor het voor een eindgebruiker
niet langer mogelijk is aan ziJn verplichting tot afname van afdrukken te voldoen.
Slechts in het volgende geval kan dit aanleiding zijn tot een tussentijdse
beèlndiging de leaseovereenkomst.

In het prijzenblad wordt er een prljsopgave gevraagd voor de faxmodule voor de
vijf soorten machines. Dit betreft de volgende machines:

Omschrijving Aantal Typenum
mer

MFP zwert wit
model40-50

62 MP 3350

Mfp zwart wit 40-50
oDm

4 MP 4000

Mfp full colour ofrice
kwalite¡t 30-40 oDm

22 MPC 3300

Repro full colour
5O-60 oom

1 MPC 6000
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frro-cs-10-490-FAxSERvER

4. Eisen omtrent de POC
Op tc lcveren producten:
Aan de leverancier wordt gevraagd de volgende producten op te leveren als

ondcrdccl van dc POC:
1. Proefopstelling conform afspraken met proJect:

a. Gerealiseerde functionaliteit conform afgestemde requirements;
b, Minimaal één demo sessie met gebruikers, managers en andere
stakeholders;
c. Evâluatieverslag (verslaglegging, conclusies en aanÞevelingen) in

afstemm¡ng met de sleutelfiguren binnen DUO;
d. Risicoanalyse ten aanzien van het realisatietraject op basis van de
proefopstelling.

Randvoorwaerdon omtrsnt fas€n lmplementatle en realisatic:
DUO stelt de volgende randvoorwaarden
A. Ten aanzien van de invulling van deze opdracht:

a. De werkzaamheden moet zo snel mogelijk worden opgestaÉ, doch uiterlijk
voor derde week van januari 2011.
b. Werkzaamheden worden zo veel mogelijk verricht op locatie van de
leverancier.
c. De technische keuzes ln de POC moeten zo veel mogelijk aanslulten bij de
bestaande DUO infrastructuur
d. De gekozen oplossing in de "Proof of concept" moet aansluiten b¡J de te
verwachten load in de uiteindelijke situâtie zonder dat performance
problemen te verwachten zijn
e. DUO wordt eigenaar van de gerealiseerde broncode, inclusief eventueel
gemaakte (user interface) ontwerpen. Resultaten moeten daarom kunnen
worden gei'soleerd en op verzoek worden aangeleverd aan DUO.

B. Ten aanzien van de werkzaamheden:
a. DUO verwacht dat de benodigde werkzaamheden in een periode van 2 á 3
weken afgeiond worden.
b. De werkzaamheden worden op basis ven een vooraf vaststaand bedrag
uitgevoerd, tenzij specifiek meerwerk is afgesproken tijdens de uitvoering van

de opdracht).
c. De leverancier rapporteert de voortgang aan de DUO proiectleider die
namens DUO verantwoordeliJk is voor de uitvoering van de totale Poc.
d. De DUO projectorganisatie draagt zelf zorg voor de inzet en
beschikbaarheid van de partijen waarmee de leverancier moet afstemmen.
(gebruikers, architecten, communicatiedeskund¡gen, materiedeskundigen,
interactie designers

5. OffeÉe
Met het indienen van een offerte verklaart u zich te conformeren aan alle gestelde

randvoorwaarden en uitgangspunten zoals genoemd in deze offerteaanvraag.
De offeÉes zullen veruolgens worden beoordeeld op de volgende criteria:
. PrUzen ten aanzien van de aanschaf van licenties en faxseruers' Het is aan de

leverancier om aan te geven hoeveel licenties en faxservers DUO nodig heeft.
Pågina 4 van 7
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Hiervoor verwijst DUO naar de informatie zoals opgenomen in deze
offerteaanvraag.,

¡ De prijs ¡s gebaseerd op een leaseprijs e.o. koopoptie, inclusief licentiekosten;
r Voor de prijsopgave ten aanzien van de implementatie, conf¡guratie en geven

van ondersteuning dient dit gebaseerd te zijn op basis van een open calcufatie
waarin de kosten duidelijk inzichtelijk gemaakt ziJn, uitgesplltst naar uurtarief
op basis van functie( junior/medíor en senior) en de totale uurinzet. De
vermelde uurtarieven zijn reis- en verblijfkosten, nazorg en eventuele andere
bijkomende kosten;

r De offerte is inclusief alle bijkomende kosten;
¡ In de offerte mogen geen pro memorie kosten worden opgenomen;
. Kwaliteit;
. Beschikbaarheid; het tijdspad is binnen de uitvoering van de opdracht een

be{angrijk aspect;
. Ervaringi leverancier geeft in de offerte in maximaal twee A4-tjes een

omschrijvi ng va n d rie vergel ij kba re referentieprojecten.

Er zijn maximaal dus 100 punten te behalen. De inschrijver met de laagste
totaalprijs scoort een 10. Inschrijvers dle duurder zijn, scoren naar rato lager. Een
leverancier die bijvoorbeeld 10 procent duurder is dan de winnaar, krijgt een
score die 10 procent lager is, in dlt geval een 9.

6. Plenning:
De opdracht is gekoppeld aan een strikte planning binnen een project van DUO.
Dit betekent voor de leverancier dat hij zich dient te committeren aan de planning
van DUO. Hieruoor geldt de volgende t¡jdsl¡jnen:

r Start levering en dienstverlening gegunde leverancier december 2010;

' De uiterste implementatiedatum is in 3de week van Januari ZOLT¡
o Ondersteuning na lmplementatie: na 1 februari 2011.

7. Procedurc
De offertes dienen uiterlijk 3 dccombGr 2olo bij DUo binnen te ztjn, DUo streeft
er naar de opdracht weck 49 te verstrekken.

8. Offertc
U sluit bij uw ofterte een opbouw van gevraagde onderdelen 1 t/m 3 zoals
opgegeven in deze offerte aanvraag. Dít betekent voor uw offeÊe het volgende:
1. Een ovezicht van de kosten voor de aanschaf van licenties, faxserver en
ma¡ntenance, uitgesplitst per benodigde licentie en faxserver en op jaarbasis;
2. Overzicht van de kosten vppr de installatie, implementatie, conflguratie;
Overzicht van de benodigde ondersteuning zoals gevraagd in deze
offerteaanvraag uitgesplltst naar uren, benodigd tarieÇ met aangeven inspanning
DUO en inspanning leverancier;

Te behalen
punten

Wegingsfactor Totaal score

Priis 10 6 60
Kwaliteit 10 2 20
Ervarino 10 2 20
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3. Aantonen en verklaren dat de geboden oplossing past binnen het DUO proces

en architectuur;
4. Leveren van de oplossing binnen de gestelde planning: het opleveren van een

planning. Zie hiervoor ook punt 6.
5. Prijsopgave van eventuele trainingen

Ik ver¿oek u uw offerte uiterlijk 3 december 2O1O in te dienen. Deze dient
voorzien te zijn van de gevraagde financiële onderbouwing zoals opgenomen ln
punt I opdrachtomschrijving en Punt 6 prijsstelling.

De offerte dient gestuurd te worden aan:
D¡enst U¡tvoering Onderwijs
T.a.v.
Kempkensberg 4
9722f8 Groningen

Voorts verzoek ik u dezelfde dag een digitale versie te sturen naar het€-
mailaclres met vermelding van behorend kenmerk bij deze offerteaanvraag:
aanbesteding@ocwduo.nl

9. Conccpt nadcrc overeenkomst sn AR'IV-2O08' ARVODI-2OOB en
ovcrlgc bcpallngen

Opdrachtgever ¡s voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de duur van

één jaar. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van der zijnde
van de inschriJver worden ultdrukkelijk van de hand gewezen. De wederzljdse
rechten en verplichtingen van partijen zullen uitsluitend worden geregeld door een

overeenkomsÈ en de daarbü behorende ARIV-2008 en de ARVODI-2008. De ARIV-

2008 en de ARVODI-2008 kan op uw vezoek worden verstuurd.

Aanbiedingen dienen gesteld te zijn in het Nederlands. Correspondentie zal

eveneens in het Nederlands geschieden.

DUO behoudt zích het recht voor om een nadere toelichting te vragen op de

uitgebrachte offeÉe. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere)
afspraken hebben geen rechtskracht tenzii deze door beide partijen schr¡ftelijk
zijn bevestigd
Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor DUO geen kosten zÍjn verbonden,
ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden. Zolang er
geen volledige overeenstemming ¡s bereikt over de voorwaarden en er geen

schriftellJke overeenkomst ¡s gesloten, ís er geen sprake van enige verbondenheid
aan DUO, In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoed¡ng van welke
schade of kosten dan ook.

10. Gunningtproccduru
De aanbiedingen wordèn beoordeeld aan de hand van de gunningsprocedure die

in paragraaf is beschreven.

Procedurele toets:
Allereerst zal worden getoetst of cle offe¡te van de inschrijver rechtsgeldig ls en

Pag¡na 6 vän 7
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een gestanddoenlngstermijn kent van 60 dagen. Met het indlenen van de offerte
gaat u akkoord met de randvooruaarden en de eisen die ziJn gesteld aan de
opdracht zoals beschreven ln deze offerteaanvraag.
De offertes worden beoordeeld op de feitelfike inhoud van de pap¡eren offeÊes op
de aanbieding met de "economisch meest voordellge inschrijving'.

Er wordt naar gestreefd de gunnÍng in rvrck 50 te laten plaatsvinden.

11.Ovoruenkom¡t
Indien de keuze op uw offerte valt, zal met u$, organlsatie een Overeenkomst
worden afgesloten. Uw offerte zal door DUO strlkt vertrouwelijk worden
behandeld. Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw offerte.

Met vriendeliJke groet,
Senlor inkoper van Dlenst Ultvoerlng Onderwfls

)
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Dienst Uitvoering OndemÍis
Ministeie vøn Onderwíjs , Culuur en

Wetenschap

> Retoußdres Postbus 30155, 9700 LG 6ronid0en

Ricoh Nederland 8,V.
T,a.v. de
Utoplalaan 25
5232 CD's-Hertogenbosch

Datum 13 december 2010
Betreft opdrachwerstrekklng betreflende orrerteaanvraag met kenmerk Mo-Gs-
10-490

Geachte

Mlddels deze brief deel lk u mee dat Dienst ultvoerang onderwijs u de opdracht
gunt voor de levering en onderhoud van centrale faxoplossing.
Het bèdrag dat voor deze opdracht door u in rekenlng kan wõrden gebracht is,
conform uw offerte met d.d.9 december 2010 bestaande uat:

a. RightFax 9.4. EntFrprlse servers lnclusief benodigde llcenHes redundant
ultgevoerd € .excl. Btw;

b. Instållatie RigntFax 9.4. Enterprise Server en MFA connectors € ,

excl. Btw;
c. [mplementåtie en werkend opleveren gehele faxoplosslng f - excl.

Btw;
d. Onderhoud tot en met 1 augustus 2OL2 E { excl, Etw;
e. User, helpdesk en administrator tralningen € . ' - excl. Btw.

Overige bepalinoen:
' . PriJsverhoglngen zullen zijn gebaseercl op de CBS-Cpt index.r DUo w[st de algemene leverrngs- en beta¡ingsvoonvaarden van R¡coh dan

wel andere, bijzondere- ol branchevoonrya¿rden nadrukkelijk van de hand.. De Algemene RiJksinkoopvogrwaarden voor het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten vân Diensten 2O0g (ARVODI-ZOOS) en de
Rijksvoorwaarden voor Leverlngen (ARIV-2OO8) zijn ook van toepassing.

U kunt uw factuur onder vermeldlng van het reeds door DuO verstrekte
lnkoopordernummer sturen aan het onderstaand factuuradres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T,a, v. Bedrijfsadminlstratie
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

overschrijdlng van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens u i td ru kkel ljke scfr rlftelij ke toestem m i ng mij nerzilds.

ald.ll¡g
lnk0op

,o3t!d"qa
Postbus lOl55
9700 LG croÍt¡qen

Ûww.o&duo.nl

GoÍtrctr.Cayana

5enlo. inkope.
aanbested¡ng@ôrwd to,^l

Oñæ ?afrrantla
GS.531

Uw raLran$a

lrw brlat vrn
9 decembe. 2010

DüLg€n
Uw ollene
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Datum
9 de€er¡ber 20 l0

Ref€rontic
G S,51 r

Graag vertrouw ik op een voor alle paft¡Ìe¡ prettiqe samenwerk¡ng

tvleÞ ,,¡endelÌlke qroå$- I

De heer B,J. Geveke
Directel¡r ICT van Dienst uiþoerino onclerwijs
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Offerteuitvraag realisatie gereeschap op de semantische verbindingslaag.txt
Van: ,

Verzonden: donderdag 11 oktober 2O12 LO:42
Aan: -Ðtrezorix.nl'
Onderwerp: Offerteuitvraag realisatie gereeschap op de semantische verbindingslaag

Urgentie: Hoog

Bijlagen: Getekende offerteaanvraag realisatie gereedschap op de semantische
verbindlngslaag.pdf; gereedschap_detalls-v.1.1.doc; FORMAT Modelovk. ARVODI
2O11 voor geen raampartij.doc; Algemene Rijksvoorwaarden bij lT-overeenkomsten
(ARBIT) t9-O7-20tl4df¡ ARIV-2O1l-leveren van Leveringen .pdf

Beste

Hierbii stuur ik u de offerteuitvraag ten aanzien voor de realisatie van het
gereedschap op de semantische verbindingslaag met diverse bijlagen.
Wii streven ernaar om op 23 oktober a.s. een beslissing te nemen ten aanzlen van de
gunning en zien uw offerte graag tegemoet.

",) Vriendeliike groet,

namens

,

o
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Offerteaanvraag
voor de reali3atie gereedsõhap op de semantische verbindingslaag

I oktober 2012
Versie 1.1

Min¡sterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600
38OO BP AMERSFOORT
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Inleiding

OCW en RCE

Doelstelling

Achtergrond

Voor u ligt de Offerteaanvraag voor de realisatie van gereedschap

op de semantische verbindingslaag

Bij deze offerteaanvraag verwijs ik u naar de Algemene
Rijksvoorwaarden bij lT'overeenkomsten (ARBIT 2011) (zie

bijlage),

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

bestaat uit een bestuursdepartement (BD) en negen buiten het BD

gepositioneerde dienstonderdelen, te weten twee agentschappen,
twee Rijksdiensten, drie adviesraden en twee inspecties.
Deze offerteaanvraag betreft de Rijksd¡enst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE). De RCE is een Rijksdienst die, in wisselwerking met

de maatschappij, de waarde van het archeologische, gebouwde,

cultuurlandschappelijke en roerende erfgoed duidt en toegankelijk
maakt, Wij willen dit erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen
en zo bètekenls geven aan de leefomgeving' Onze positie op het

snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk stelt ons in staat
kennis te vernieuwen, te verrijken en le delen en een duidelijke,
eigen rol te spelen bij het realiseren van onze maatschappelijke

opdracht. Zie verder: http ://www.cultu reelerfgoed. n I'

Doel van deze Offerteaanvraag is het selecteren van een

contractpartü die voor de RCE het volgende gaat realiseren:

vervaardiging van gereedschap op de semantische verbindingslaag

die de RCE exploiteeft

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wil de

elektronische dienstverlening vern¡euwen en de eigen openbare
gegevens zoveel mogelijk ter beschikking te stellen voor verriJking

en hergebruik door publíeke en private partijen. Om dit mogelijk te

makén moderniseert de RCE zijn informatiehuishouding. Naast

herinrichting van de informatie architectuur (in het programma

Digitaal werken) en digitalisering van de RCE bronnen (in Data op

orde) (zie onderstaand schema) is KIMOMO als een derde
programma ingericht. KIMOMO richt zich op on llne

beschikbaarstelling van de digitale RCE informatie en op de

koppelíng van deze informatie met relevante bronnen in het veld.

)
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Governance p rojecten RC E secto r Ken n is U itwisse I in g

') . Semantlsch netwerk

. Monum€ntsnr€gistratle

. ARCHTS 3.0

. E.Dlðnstån

. Kcnnisdatabase

. Etc.

Werken onder architectuur

. MUS

' Sllm Werken

. lnsphe

. MrS

. IAM

. Kênnbsystêem Waardcal6lling

. Vervangsn DICE

coöldinalþ

. OpcnTcxt

. Smad Document¡

. CRM

. Dlgilali¡cring archieven

. Opsohoncnursrkbcalandan

. Vervengen Colleotie fnfo-systsem

. Etc.

Advies ¿an
afdelingshoofden,
projcclleidcrs en
seclorhoofd

Advies aan
Scctorhoofd KU

lnformatþf

o De moderniseringswerkzaamheden zoals blnnen KIMOMO worden
'onder archltectuur' u¡tgevoerd. De RCE sluit hlerblj aan op
rlchtlijnen, zoals vermeld ln de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur (NORA), de standaarden die zijn vastgesteld door het
Standaardisatlècollege en de productkeuzes die zljn gemaakt door
het mínisterie van OCW.

Er wordt zoveef mogelljk (comply or explain) gebrulk gemaakt van
open standaarden en open source. In sommige gevallen is door het
ministerie van OCW eeñ pakket geselecteerd en voorgeschreven
voor bepaalde functlonaliteit.
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Globale schets van het RCE informatielandschap

SNV = semantische netwerkvooaieing. CHOI = cultuurh¡storische obJecten lndex

KIMOMO

Programma KIMOMO

In de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MOMO) is
vastgesteld dat er een Kennisinfrastructuur ontwlkkeld moet worden
om de ModernÍsering van de Monumentenzorg te ondersteunen.
KIMOMO ís voor de RCE synoniem met een andere manier van
omgaan met belanghebbenden en belangstellenden van het
culturele erfgoed in Nederland.

Het programma zorgt ervoor dat:
¡ [nformatie over erfgoed, erfgoedzorg, erfgoedobjecten

beschikbaar en vindbaar is voor alle belanghebbenden en

belangstellenden in de erfgoedzorg,
. Niet alleen de RCE-informatie voor iedereen beter bereikbaar is

maar dat andere partners in het erfgoedveld ook hun informatie
beschikbaar kunnen gaan stellen.

Het programma loopt van 1 Januari 2010 f./m 3L december 2012.
Mogelijk wordt de termijn verlengd.

$
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De KIMOMO benadering is gebaseerd op het drle lagen model.
Daarin worden de bronnen, de verbindingsstructuui en de lnterfaces
(e diensten) ten behoeve van eindgebruikers onderscheiden.

3lagen model KIMOMO

i)

#Ël
looolool

^

t

sådrüf

Burgtr

ov¡rhEid

Ond€rwrjs
wet€nschðp

o

Bronnen
De bronnen betreffen bronnen van ðe RCE (zoals de beeldbank, het
digltale archief of het register van archeologfsche onderzoeken) en
bronnen van partijen in het veld. Voorwaarde voor koppeling is dat
de bronnen vla internet bevraagbaar zijn en dat ze ziJn voozien van
(ínhoudelíjke) metadata.

E diensten
Alle vormen van beschikbaarstelling van broninformatie en levering
van broninformatie voor/door de eindgebruiker. Het betreft dus
elec$onische formulferen, widgets, websites, apps en andere
voorkomende vormen van user interfacing. De RCE levert vooral
halffabrikaten. Derde partijen (commercieel en ideeel gedreven) zijn
betrokken bij de verwerking van deze halffabrÍkaten in passende
producten voor eindgebruikers.

Verbindingen
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De verbindingenlaag bevaÈ koppelstructuur ín de vorm van
trefwoordlijsten, geo coordinaten en tijdsindelingen. Via de
verbindingenlaag zullen (in de toekomst)

. alle vakinhoudelijke vragen worden gesteld (over
bijvoorbeeld architecten, bouwstljlen, materiaal gebruik,
aangetroffen voorwerpen, gehanteerde technieken of
abstracte concepten zoals herbestemming van gebouwen)

r trefwoordenlijsten worden ter selectie aangeboden aan
velden in formulieren of databases. Door aanbieden van

' vaste lijsten van termen wordt de kwaliteit geborgd en is
het bron idluri verbonden met die van de trefwoordlijst in

de verbindingenlaag. De hiertoe aangelegde index is

separaal onderdeel van de verbindingenlaag.

De trefwoordlijsten ín de verbindingenlaag zijn gehierarchiseerd
(thesauri). Het geheel van liJsten wordt erfgocdthesaurus
genoemd.
Deze thesauri, die gaandeweg worden uítgebreid, beslaan de
typísche RCE domeinen (archeologie, gebouwd erfgoed, roerend
erfgoed en cultuurlandschappen), Per term wordt gewerkt aan het
vastleggen van de beschriJving, alternatleve termen, schriJfwíjzen,
vreemde talen en archetyp¡sche afbeeldingen alsmede de bron van
deze gegevens. Naast hiërarchische verbinding binnen de lijst
(broader term, narrower term), worden ook tussen verschillende
lijsten verbi ndingen aangelegd.

De verbindingenlaag (semantísch netwerk) bestaat ult :

r data waarmee de modellering gedefiniëerd wordt
. een set algemene thesauri uit het domein "erfgoed" die bij

elkaar "Erfgoed-thesaurus" genoemd worden
. sets metadatarecords die voor vindbaarheid belangrijke

metadata þevatten

Linked data en open data principes vormen de grondslag voor de
koppeling en uitwisseling van brongegevens en thesauri.
Zie ook bijlage 1

De technische inrichting van de verbindingen laag is gebaseerd op
SKOS en RDF, een search engine van LucenelSolr en werkend op
een MS SQL server database. Het geheel ls gebouwd door Trezorlx
BV uit Delft die gebruik van de RNA omgeving op licentie basis

verhuurt. Zie ook httpr/linfo.rnatoolset.net/

De werkzaamheden die de RCE verricht aan/met inzet van de
verbindingenlaag hebben twee richtingen:

thesaurus uitbreiding
Vulling van Erfgoedthesaurus in de verbindingenlaag met
relevante nieuwe trefwoordlijsten (en alle daarmee
samenhangende werkzaamheden zoals hierarchische

e
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)

model leri ng, redactionele bewerki n g, ll I ustratie toevoeg ín g

etc.). Hier vallen ook onder het toetsen van nieuwe
trefwoordlijsten, vergelijking met beschikbare lijsten,
uiteenrafeling van hybride lijsten, koppeling met lijsten van
derden (met inzet van API's en OAI PMH), beschikbaarstell¡ng
van lijsten aan derden, aanleggen van verbindingen tussen
lijsten.

bronverbinding
Verbinding van de trefwoorden uit de Erfgoedthesaurus met
bronnen. Hiertoe wordt modellering uitgewerkt per deelgebied
zoals bijvoorbeeld voor de archeologie, of per onderdeel van
een deelgebied zoals bijvoorbeeld molens.
Deze modellering. is gebaseerd op de RDF opzet van relaties in
de vorm van subject-predicate-object triples, waarbij de
predlcates via domalns en ranges aan itern types gekoppeld
zrjn,
Om bron(meta)data in een dergelijke modellering in te kunnen
zetten worden ze geconverteerd (via speciale connectoren of via
Excel templates) en vervolgens in de RNA-omgeving
geimporteerd.

Bron: http://info.rnatoolset.net/archítectuur/rna-archltectuur copyright Trezorix BV

Erfgoedsuite

De ErfgoedSuite is een door derden aangeboden pakket online
oplossingen, op basis van het'software as a service' model, bedoeld
voor kleine en middelgrote erfgoedpartfen. De software maakt het
mogelijk om een website te bouwen en te onderhouden, collecties

a
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Te leveren Diensten

digitaal te ontsluiten en deze te koppelen aan het RCE

kennisnetwerk: de Erfgoedthesaurus, Zie ook www.erfgoedsuite.nl.
De verschillende deelnemers van de Erfgoedsuite leveren hun eigen
(of in de branche gebruikelijke) termenlijst aan. De RCE valideert
deze liJsten en plaatst ze in de Erfgoedthesaurus, waardoor
collecties met elkaar verbonden raken en de thesaurus verder
groeit. Mel de RecordManager binnen de Erfgoedsuite kan
webcontent worden gemaakt en direct worden gekoppeld aan het
semantische netwerk. Zie ook
htto : //info. rnatôolset. net/architectuur/record manager

Voor het beheer, gebruik, vulling, koppeling en opschoning van de
semantische verbindingenlaag (verder te noemen SemNet) is een
aantal gereedschappen gewenst dat hieronder kort wordt
opgesomd en in de bijlage is uitgewerkt.

De offerteaanvraag heeft betrekking op vervaardiging van de
volgende gereedschappen,

1. Excel export-import functionaliteit
2. DocChecker uitbreiding binnen SemNet
3, DocChecker uitbreiding buiten SemNet*
4, SemNet versiebeheer
5. SemNet kandidaattermen*
6. Thesau rusvergelij ker*
7, SemNet api's
8. SemNet vlewer-uitbreidingent
9, SemNet guided workflow*
10. Linkmanager*
11, SemNet data typering
12, SemNet publicatie optie

De opdrachtnemer krijgt na gunning de opdracht tot:

Het (doen) ontwikkelen, testen, gebruiksklaar opleveren en
implementeren van de lCT-componenten voor het werken in

SemNet en voor het leveren van de bijbehorende documentatie.

In de uitvoering staat het de opdrachtnemer vrij om te werken met
onderaannemers, De kwalificaties van onderaannemers tellen mee
als kwalificaties van de opdrachtnemer.

De toepassíng van open sourcer open standaarden en
cloudcomputing zijn voor de RCE van belang en zullen worden
meegewogen in de offerte beoordeling. Waar in de markt verwante
open source tooling beschikbaar is wordt deze in het kader van het
project geanalyseerd en valt het leveren van een rapport(en) over
de inpassingsmogelijkheden binnen het kader van deze opdracht.

I
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")

In hel vervolg van deze Offerteaanvraag en zal dit geheel als
'gereedschap SemNet' worden aangehaald.

NB, Bovenstaande opsomming is globaal, in de bijgesloten
documentatie wordt meer in detail in gegaan op de te leveren
onderdelen.

Het budget plafond voor deze opdracht bedraagt euro 100,000
inclusief BTW. De prioritaÍre volgorde is geliJk aan de bovenstaande
opsomming, waarbij nummer 1 de hoogste prioriteit heeft.

De opdrachtnemer draagt alle rechten met betrekking tot
vervaardigde producten gemerkt met * (de nrs. 3,5,6,8,9 en 10 )
inclusief documentatle en broncode(s) over aan de RCE die daarmee
volledig elgenaar van de vervaardigde producten wordt. Van de niet
gemerkte producten wordt de documentatie voor gebruik en beheer
verstrekt.

De opdracht dient uiterlijk 1 april 2013 in het geheel te zijn
opgeleverd. geïmplementeerd en door RCE geaccepteerd.

Looptijd
Na afronding van de gunningsl'ase zal met de geselecteerde partij
een overeenkomst worden gesloten. De werkzaamheden kunnen
pas na het sluiten en het inwerkingtreden van de overeenkomst
starten. De overeenkomst gaat naar verwachting in rond 24
oktober 2O12 en heeft een looptijd tot 1 juni 2013.

De RCE heeft het beheer van de SemNet infrastructuur en de
hosting van het SemNet uitbesteed aan Trezorix BV te Delft. Een
test en een acceptatiê omgeving zijn ingerlcht. De opdrachtnemer
zal via de RCE in overleg met Trezorix afspraken maken over de
beschikbaarheid van een test-, acceptatie- en productieomgeving
voor de te ontwikkelen applicatie(s). De opdrachtnemer draagt zelf
zorg voor een goed geoutilleerde ontwikkelomgeving,

Varianten op de gevraagde díenstverlening ziJn niet van toepassing
en worden niet geaccepteerd. Het vertrouwen in het onderliggende
product RNA is groot. Alternatieven voor deze omgeving worden in
deze aanbesteding niet geaccepteerd aangezien de RCE een
dienstverlener zoekt die gereedschap kan doorontwikkelen, op
basis van hetgeen reeds beschikbaar is (de RNA-omgeving van de
SemNet omgeving).

a

Afbakening

Ontwikkelmethode
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Een nauwe betrokkenheid van de RCE medewerkers is van belang.
Van de zijde lvan de RCE zijn de betrokkenen beschikbaar om aan
het RCE deel van de pro¡ectuitvoering invulling te geven, Daar
waar relevant vinden ook testen en reviews plaats met betrokken
externe partners in het erfgoedveld.

De RCE geeft de voorkeur aan een agile of iteratieve aanpak
(bijvoorbeeld op basis van SCRUM) voor de software ontwikkeling,
die dan ook in de beoordeling zal worden. rneegewogen. Er is
ruimte voor een plateaugewijze ontwikkeling en implementatie van
de applicaties: elk plateau levert een operationele versie op van
(een deel van) de applicatie, dat deel wordt dan ook daadwerkeliJk
in productie genomen.

Het testen van de software (technisch, functioneel en integratie)
maakt deel uit van het ontwíkkeltraject, Dat wil zeggen: de
leverancier levert met regelmaat werkende delen van de software
op, die onderworpen worden aan een weldoordacht
testprogramma. De planning van de oplevering van deze delen
wordt in samenspraak fussen opdrachtgever en leverancier
vastgesteld. Daar waar van toepassing, maakt ook de
migratie/conversie van de gegevens uit de in gebruík zÍjnde
systemen naar de te ontwikkelen software, deel uit van het traject.

De softwareontwikkelaar zal zorg dragen voor implementatie van
de te leveren ICT systemen, hun overdracht naar de productie-
omgeving en de bijbehorende NederlandstalÍge
gebruikershandleidingen. Onderdeel van elke opdracht is het
leveren van de gebruikelijke systeemdocumentatie en
installatiehandleidingen voor applicatle- en technisch beheerders
en eventuele broncodes

Het regelmatíg plaatsvindende overleg en de sprint presentaties
zullen plaatsvinden bij de RCE.

Proiectmethodiek
De inschrijver wordt gevraagd een voorstel te overleggen van de
wijze waarop de ontwikkeling van het SemNet gereedschap zal
worden aangepakt. In het voorstel, van maximaal 20 44, is ten
mi nste aa ndacht voor de softwa re-ontwi kkel methodiek, het
projectmanagement, de fasering, de bewaklng van resources, de
kwaliteitsborging, de betrokkenheid van RCE-medewerkers,
rapportage en overdracht aan de RCE-organisatie.

Beoordeling en Gunning
De ingestuurde aanbieding zal op basis van de onderstaande aspecten
worden gewogen.

)
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a WerkwiJze bij (agile)softwareontwlkkeling (opsteffen functionele
spec's, FO, TO, req u i rementsmanagement, softwa re-architectuu r,
testbeleid, ¡mplementat¡e, samenwerking meÈ gebruikers,
onderkennen van risico's),

Projectplan voor de vervaardiging van SemNet gereedschap

Kennis van en ervaring met programmeren ¡n RDF, SKOS en SOLR,
met de RNA software zoals die bij RCE reeds in gebruik is. (op basis

van aantal software ontwikkelingsuren).

Kennis en ervaring met ontwikkeling api's en services in relatie tot
Mule servicebus en het applicaticlandschap zoals dat bU de RCE

wordt ingericht (zie eerder voor globale afbeelding) (op basis van
aantal software ontwikkelingsuren).

Prijsstelling en opbouw van de priJs per onderdeel en aantal
ondcrdelen dat voor het budget plafond kan worden gebouwd.

De RCE behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.

Graag ontvangen wij uw offerte voor 20 oktober 2012

De adresserlng is als volgt:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
T.a.v.
Postbus 1600
38OO BP AMERSFOORT

Resp. Ðcultureelerfgoed.nl en cc. aan
@cultureelerfooed. nl.

Voorbehoud en iuístheid van de geleverde informatie

Door het indienen van de offerte verklaart inschrijver dat hij borg
staat voor de Juístheid en volledigheid van alle gevraagde en
geleverde gegevens en akkoord gaat mel alle in dit document
aangegeven condities en voorbehouden.

Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste enlof onvolledige
¡nformatie is verstrekt kan inschrijver van verdere deelname worden
uitgesloten, dan wel kunnen al gemaakte afspraken worden
geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor opdrachtgever.

a
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Prijsstelling

Overeenkomst

De staatssecretaris van Onderwijs, CulLuur en Wetenschappen
namens deze,
I ¡ ¡^-tesitïksdlen st vne ¡ h et Cu ltu reel E rfg oed

de heer drs. C. van 't Veen

U wordt verzocht om de offerte in te richten op basis vän een bedrag
per onderdeel met vermelding van BTW. De offerte moet inzicht
geven in de wijze waarop de prijs tot stand ls gekomen. Kosten voor
de inzet van medewerkers, het gebruik van een eigen
ontwikkelomgeving, tools, licenties, frameworks e.d, dienen explíciet
en gespecificeerd te worden aangegeven.

Eventuele gemaakte kosten voor het uilbrengen van de offerte zijn
voor uw eigen rekening.

Er wordt naar gestreefd om 23 oktoþer de inschrijver over de
gunníngbeslissing te berichten.

Met Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een Overeenkomst afsluiten.
Op de opdracht zijn naast de af te sluiten dienstverlenings-
overeenkomst de bepalingen van de Algemene RlJksvoorwaarden biJ IT-
overeenkomsten (ARBIT 2011) van toepassing.Inschrijving betekent
instemming met de toepasselijke voorwaarden.

Bij deze Offerteaanvraag is een concept Overeenkomst opgenomen
(bijlase),

e
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EiJlagen

. BeschrUvlng RNA componenten
¡ Model Overeenkomst
. Algemene R[ksvoorwaarden b[ IT-overeenkomsten

(ARBTT)o
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Biilage

Beschrijving RNA componenten
Zie http : //info. rnatoof set. net/architectuu r

Inleiding
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste componenten waaruit een
RNA omgeving bestaat, met de volgende aspecten toegelicht:
. korte beschrijving van de rol van het onderdeel
. aspecten van eigendom, licenties, etc.
. vorm van beschikbaarheid in een RNA omgeving
Daarna geven we nog de import en export mogelijkheden aan van een RNA omgeving.
Zie ook info. rnatoolset. net/architectuur.

De onderdelen van een RNA-omgeving
RNA Core
. De RNA Core ís het motortje dat zorgt dat alles doet wat het moet doen
"volgens de gebruiksaanwijzing". Ook de RNA API'S horen bij de Core.

. De RNAomgeving is via de API's toegankelijk voor andere partijen, Voor deze
toegang is een API key noodzakelijk.

MS SQL Server database
. In de SQL Server database worden vooral "administratieve zaken" rond items uit de
RNA omgeving opgeslagen.

Solr search engine
. De Solr search engine plus indexen zorgen voor het snelle, wat meer direct gerichte
zoeken.
. Dit is open source (zie lucene.apache.orglsolr/).

Owlim RDF-store

' Met dg Owlim RDFstore kan het "pure" RDF zoeken gerealiseerd worden,
. De RDFstore is optioneel, RCE heeft deze nog niet.
. Dit is software van OntoText, deze is beschikbaar via een licentie.
. Derde partiJen kunnen gebruik maken van de RDFdata via een Sparql endpoint (zie
en.wi ki pedia,org/wikil SPARQL),

RDF Viewer
. Met de RDF Viewer kunnen van buiten af op gemakkelijke wijze de data in de RDFstore
bekeken worden.
. De. RNA Viewer is software van Trezorlx, Qe source ervan is beschikbaar voor andere
partijen.

RNA Toolset
. Met de RNA Toolset kan een RNAomgeving bewerkt worden: imports, wijzigingen,
exports, linken, etc,
¡ De RNA Toolset is software van Trezorix. Voor gebruik RNA Toolset worden geen
licentiekosten ín rekening gebracht. De beschikbaarheid van de Toolset is onderdeel
van de support diensten van Trezorix.

RNA Viewer

' Met de RNA Viewer kan alles in een RNA omgeving bekeken worden en kan er
gezocht worden volgens de mogelijkheden die de RNAomgêv¡ng te bieden heeft.
. De RNA Viewer is software van Trezorix, de source ervan is beschikbaar voor andere
partijen,

)
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