
    
 

 
Overeenkomst van Opdracht 

 
Partijen: 
 
De Buch gemeenten, gezeteld aan de Jan Ligthartstraat 4 te Bergen, dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer R. van der Meer Procesregisseur, Domein Openbare Ruimte, hierna te 
noemen: “de Gemeente”; 
en 
Coöperatie ParkeerService U.A., gevestigd aan de Brand 10-19 te Amersfoort, deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer A. Geytenbeek, Directeur, hierna te noemen: “ParkeerService”; 
 
overwegende dat: 
 
- De Gemeente de intentie heeft om in 2020 een besluit te nemen lid te worden van Coöperatie  

ParkeerService; 
- Partijen tot aan de definitieve besluitvorming, om tot lidmaatschap over te gaan, afspraken 

wensen te maken en daarbij hun rechten en plichten over en weer ten aanzien van deze 
afspraken schriftelijk wensen vast te leggen; 

 
komen als volgt overeen: 
 
1. De Gemeente verstrekt ParkeerService Opdracht om met ingang van 1 …………..2020 invulling 

te geven aan het “Technisch beheer op straat” voor parkeerautomaten. De totale kosten 
hiervoor, ¤ 65.073,00 op jaarbasis, worden vanaf deze datum per kwartaal vooraf aan de 
gemeente gefactureerd. De kosten voor deze dienst zijn als volgt opgebouwd: 

 

 
    
 De dienst bestaat uit het onderhoud en beheer van de bestaande 55 EZS parkeerautomaten op 

straat.  
  

Productbeschrijving: 

 We voeren periodiek onderhoud uit aan uw parkeerautomaten; 

 Bij storing aan een automaat zal onze medewerker TD ter plaatse gaan voor analyse en 
wanneer mogelijk deze storing direct verhelpen; 

 In geval van schade laten wij deze zo spoedig mogelijk herstellen; 

 Bij beleidswijzigingen laten wij, na tijdige aanlevering, de leverancier nieuwe tarieven en/of 
parkeertijden aanpassen. 

  

Servicelevel 
 Voor correctief onderhoud garanderen we een responstijd van acht werkuren. Werkuren zijn 

de uren van 8.00 – 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag; 

 Kunnen we een storing niet oplossen, dan sturen we binnen één werkdag vanaf de 
constatering een melding naar de leverancier; 

 Iedere automaat onderhouden we preventief. Dat doen we dat conform contract met de 
leverancier. 

 
 
 

3.2 Technisch beheer op straat 65.073€                                           

Uurtarief Technisch medewerker straat parkeerapparatuur uren 40,65€                1.248                           50.731€                                           

Uurtarief senior Beheer - Technische dienst uren 42,25€                52                                 2.197€                                             

Overhead 10% 5.292,80€          1,0                               5.293€                                             

Middelen - Servicevoertuig stuks 6.852,36€          1                                   6.852                                              



    
 
 
 
 
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en stopt op …………..-2021.    
 
3. ParkeerService is gedurende dit jaar verantwoordelijk voor de inzet van gespecialiceerd 

personeel.  
 
4.  ParkeerService rapporteert over de de status en voorgang van apparatuur en maakt melding in 

geval van schade of uitval door invloeden van buitenaf. Kosten als gevolg van schade van 
buitenaf of nalatigheid door de leverancier zijn voor rekening van de gemeente. ParkeerService 
is verantwoordelijk de gemeente in voorkomende situaties te informeren en te adviseren over 
de opvolging van het voorval.   

 
5.  In het geval dat er omstandigheden zijn waardoor het gewenst is de overeenkomst eerder te 

beëindigen verplicht de opzeggende partij zich tot overname van personeel en de ingezette 
middelen.    

 
6. Deze aanbieding geldt met inachtneming van een voorgenomen intentiebesluit voor  

lidmaatschap. Mocht daar niet toe besloten worden kan het zijn dat bij verlenging van deze 
overeenkomst mogelijk  andere condities gelden. 

 
7. De Gemeente verklaart de intentie te hebben om in 2020 een besluit te nemen voor  
 lidmaatschap van de coöperatie ParkeerService.  
   
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Bergen op .....................2020 
 
 
 
Gemeente de Buch Coöperatie ParkeerService U.A. 
 
 
 
 
R. van der Meer A. Geytenbeek, 
Procesregisseur Directeur 
Domein Beheer Openbare Ruimte 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Bijlagen:  1) overzicht parkeerautomaten incl. automaatnummers 
  2) onderhoudscontract van de EZS apparatuur 


