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Aanvullende diensten
Activiteiten en werkzaamheden die door middel van een Wijziging Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer kunnen worden opgedragen.

Accordering
Schriftelijke aan de Opdrachtnemer gerichte mededeling waarin de Opdrachtgever
verklaart geen bezwaar te hebben tegen door de Opdrachtnemer ter acceptatie
voorgelegde Documenten of Wijzigingsvoorstellen.

BEKT
Bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transporttechniek.

Betaalperiode
Periodes van drie maanden beginnend op 1 januari en eindigend op 31 maart,
beginnend op 1 april en eindigend op 30 juni, beginnend op 1 juli en eindigend op
31 september en beginnend op 1 oktober en eindigend op 31 december.

Bijzondere Onderopdrachtnemers
Onderopdrachtnemers waar Opdrachtnemer een beroep op heeft gedaan om te
voldoen aan de in de aanbestedingsprocedure gestelde selectie-eisen en -criteria.

Bijzondere Omstandigheden
Een Geval van Vergoeding.

BOEI
Brandveiligheid, onderhoud, energiezuinigheid en inzicht in het voldoen aan wet- en
regelgeving.

BOEI-inspectie
De integrale inspectie van een gebouw en installaties waarbij het presteren van een
gebouw op de aspecten BOEI in één meting wordt meegenomen.

Contract Object Elementenhijst(en)
Zie OVK_Bij lage 6_Contract Object Elementenlijsten.

CO EL
Contract Object Elementenlijst.

Condor
Een webbased applicatie waarin van het Object bijgehouden wordt welke elementen
aanwezig zijn en wat de conditie van de elementen is.

Diensten
Alle activiteiten en werkzaamheden die door Opdrachtnemer dienen te worden
uitgevoerd conform OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen.

Documenten
Alle informatie door of namens de Opdrachtnemer geproduceerd in het kader van de
inschrijving en het uitvoeren van de Overeenkomst ongeacht de aard van de
informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd.

FCIB
Functioneel controleren, inregelen en beproeven.
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Financieel Nadeel
Een door de Opdrachtnemer aan te tonen toename van zijn uitgaven en/of afname
van zijn inkomsten voor zover marktconform en voor zover niet gedekt door een
uitgenomen verzekering, waarbij rekening zal worden gehouden met bespaarde
kosten, het ontstaansmoment van de toename van de uitgaven of afname van
inkomsten en met de wijze van betaling en waarbij een negatief Financieel Nadeel
op nul gesteld wordt gesteld, behalve als sprake is van een Wijziging
Opdrachtgever.

Gebruiker
De afnemer aan wie de Opdrachtgever de Objecten in gebruik heeft gegeven.

Geschillencommissie
Zie artikel 16.2 van het integraal beheercontract.

Geval van Vergoeding
Een omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk niet of slechts met
Financieel Nadeel aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst kan
voldoen, voor zover dit het gevolg is van één of meer van de volgende
gebeurtenissen of omstandigheden en voor zover dit niet het gevolg is van een
Tekortkoming Opdrachtnemer:
a) Wijziging Opdrachtgever;
b) Wijziging Feitelijke Situatie.

Grond voor Onmiddellijke Beëindiging
In ieder geval één of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden,
voor zover niet het gevolg van een Geval van Vergoeding:
a) De Opdrachtnemer staakt gedurende een periode van 15 opeenvolgende

Werkdagen de uitvoering van nagenoeg alle verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst (tenzij dit is voorzien in tevoren door de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever overhandigde planning).

b) De Opdrachtnemer:
i. dient een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling aan of hem

wordt (voorlopige) surséance van betaling verleend;
ii. vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt in staat van faillissement

verklaard;
iii. wordt geliquideerd;
iv. gaat een fusie of splitsing aan of wordt ontbonden.

c) De Opdrachtnemer is bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld
voor een delict betreffende de professionele integriteit.

d) De Opdrachtnemer heeft een boete of een last onder dwangsom door de
Autoriteit Consument en Markt opgelegd gekregen wegens overtreding van
artikel 6 lid 1 of artikel 24 lid 1 Mw, tenzij deze door de rechter of de Autoriteit
Consument en Markt is vernietigd, ingetrokken of geschorst;

e) Personeel van Opdrachtnemer is, gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst, in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld wegens
een misdrijf als beschreven in artikel 177 of 177a van het Wetboek van
Strafrecht en de Opdrachtnemer heeft de Overeenkomst betrokken personen
niet binnen 20 Werkdagen vervangen.

f) Op meer dan een kwart van de activa van de Opdrachtnemer wordt executoriaal
beslag gelegd.

g) In twee achtereenvolgende Betaalperiodes is de Netto Periodieke Vergoeding
volgens de berekening in OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder
verloop en beëindiging, hoofdstuk 2 kleiner dan nul.
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Hersteltijd
De tijd volgens OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen om een Prestatiegebrek te
herstellen.

Kortingsperiode
De werkelijke hersteltijd minus de toegestane Hersteltijd.

KWIS
Klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen.

(N) PV
(Netto) Periodieke Vergoeding.

Objecten
De gebouwen zoals vastgelegd in OVK_Bijlage 6_Contract Object Elementenlijsten.

Onderopdrachtnemer
Een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct of indirect) in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld.

Opdrachtgever
De Staat der Nederlanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Rijksgebouwendienst).

Opdrachtnemer
Heijmans Utiliteit B.V., Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen.

Overeenkomst
De onderhavige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer inzake het
integraal beheer van de Objecten in perceel 1 Rotterdam/Rijnmond bestaande uit de
in artikel 3.1 van het integraal beheercontract genoemde contractdocumenten en
geaccordeerde Wijzigingsvoorstellen en alle daarbij behorende (sub)bijlagen
ongeacht de informatiedrager waarin deze informatie is vastgelegd.

Partij(en)
Opdrachtgever en Opdrachtnemer afzonderlijk of gezamenlijk, afhankelijk van de
context.

PC
Prestatieafhankelijke Correctie.

Periodieke Opgave
Zie OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging,
hoofdstuk 4.

(Netto) Periodieke Vergoeding
Zie OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging,
hoofdstuk 1.

Prestatieafhankelijke Correctie
Zie OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging,
hoofdstuk 2.

Prestatiegebrek
Het niet voldoen van een Dienst, Voorziening of Ruimte aan de daaraan in
OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen gestelde eisen.
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Prestatiekorting
Korting in geval van een Prestatiegebrek.

Programma van Eisen
Zie OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen.

Proj ectm a na g ementpl a n
Het projectmanagementplan als bedoeld in OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen.

PvE
Programma van Eisen.

Regelgeving
Elke toepasselijke bepaling die is neergelegd in een wettelijke bepaling (waaronder
begrepen wetten in formele zin, lagere wetgeving en bepalingen van internationaal
recht of Europees recht of in een ander algemeen verbindend voorschrift of in een
Vergunning of een besluit van enig overheidsorgaan, op nationaal, supranationaal of
intergouvernementeel niveau (waaronder ook begrepen een bestuursorgaan of
toezichthoudende of beleidsbepalende instantie die bindend is voor de
Op d ra chtne me r.

Registratiesysteem
Zie OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen.

Relevante Wetswijziging
Een wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving die in werking treedt na
[datum InschrijvingJ, of een wijziging in de uitleg daarvan door de hoogste
rechterlijke instantie na deze datum, die op die datum door de Opdrachtnemer
redelijkerwijs niet kon worden voorzien (waaronder moet worden verstaan dat over
het tijdstip van invoeren van die wijziging, invoering of intrekking nog geen
schriftelijke openbare aankondigingen of vermeldingen zijn gedaan door of namens
de overheid, het orgaan of de instantie die de wijziging, invoering of intrekking van
Regelgeving tot stand heeft gebracht) en:
(a) specifiek betrekking heeft op de Opdrachtnemer of op opdrachtnemers bij

overeenkomsten die gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of
(b) specifiek betrekking heeft op de Objecten; of
(c) de Opdrachtnemer noodzaakt om additionele kapitaalinvesteringen (kosten die

normaal gesproken in meer dan 1 jaar worden afgeschreven) te doen.

Ruimte ( n)
De ruimte(n) zoals beschreven in OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen en
OVK_Bijlage 3a_Ruimte-indeling en tekeningen.

Tekortkoming Opdrachtnemer
Een aan de Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming van één of meer
verplichtingen op grond van de Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend een
Prestatiegebrek.

Tekortkoming Opdrachtgever
Een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming van één of meer
verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Uitgangspunten
De uitgangspunten en doelstellingen zoals vastgelegd in OVK_Bijlage 3_Programma
van Eisen.
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VenG, V&G
Veiligheid en gezondheid.

Verborgen Gebrek
Het niet voldoen van Voorziening of Ruimte aan de daaraan in OVK_Bijlage
3_Programma van Eisen gestelde eisen voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat
dit het gevolg is van een omstandigheid die door de Opdrachtnemer bij het
vaststellen van de feitelijke situatie niet onderkend had kunnen worden en niet het
gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtnemer.

VOG
Verklaring omtrent het gedrag.

Voortijdige Beëindiging
Zie artikel 11 van het integraal beheercontract en OVK_Bijlage
2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 7 en 8.

Voorzieningen
De bouwkundige scheidingsfuncties en elementen zoals vastgelegd OVK_Bijlage
3_Programma van Eisen en in OVK_Bijlage 6_Contract Object Elementenlijsten.

WAV
Wet arbeid vreemdelingen.

Werkdag
Elke dag behalve een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of daarmee
gelijkgestelde dag op grond van de Algemene termijnenwet.

Wijziging
Een Wijziging Opdrachtnemer, een Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging
Feitelijke Situatie.

Wijziging Feitelijke Situatie
Een wijziging naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen bij het vaststellen van
de feitelijke situatie volgens artikel 8 van het integraal beheercontract.

Wijziging Opdrachtnemer
Een wijziging op verzoek van de Opdrachtnemer.

Wijziging Opdrachtgever
Een wijziging op verzoek van de Opdrachtgever.

Wijzigingsvoorstel
Het voorstel dat kan leiden tot een wijziging van de Overeenkomst.
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