Stadsbeheer
t.a.v. Afdeling Gemeentelijk Risicomanagement
Postbus 12651
2500 DP Den Haag.
BAM Infra Regionaal Den Haag
Zonweg 33
Postbus 16125
2500 BC Den Haag
Bouwexploit

Aangetekend met bericht van ontvangst
Aansprakelijkheidsstelling
Ondergetekende ……………………….…, eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de
………………………………………….….. nr…….. te Den haag , postcode …..………,
bestaande uit een (soort woning……………………..,)
deelt mede aan de Gemeente Den Haag / Stadsbeheer Afdeling Riolering en Waterbeheersing
opdrachtgever, kantoorhoudend te Den Haag Spui 70 , postcode 2511 BT
en

BAM Infra Regionaal Den Haag, aannemer,
kantoorhoudende Zonweg 33 te Den Haag, 2516 AK
dat hij vernomen heeft dat opdrachtgever en aannemer voornemens zijn om de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
wateronttrekking en graafwerkzaamheden ten behoeve van het vervangen van het huidige riool
en het herinrichten van de straat.
dat de kans aanwezig is dat ten gevolge van bovengenoemde werkzaamheden schade aan het
pand van ondergetekende zal optreden.
Ondergetekende verzoekt opdrachtgever en/of aannemer dringend, zo nodig sommeert hij, om
bij de te verrichten werkzaamheden de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en de nodige
maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde schade aan de eigendommen van
ondergetekende te voorkomen, alles in opdracht en voor rekening van opdrachtgever of diens
aannemer.
Ondergetekende stelt bij voorbaat de opdrachtgever en/of aannemer aansprakelijk voor de
schade die zal kunnen ontstaan tijdens en als gevolg van voornoemde werkzaamheden, ook al
zal deze schade pas na beëindiging hiervan aan het licht treden. Ondergetekende verzoekt
opdrachtgever en/of aannemer dringend per omgaande schriftelijk mede te delen of hij bereid is
op korte termijn, in ieder geval voor de aanvang van de werkzaamheden, in tegenwoordigheid
van een onafhankelijke derde/deskundige, gezamenlijk de toestand van de opstallen op te
nemen, in een schouwrapport vast te leggen en controlemaatregelen overeen te komen, alles in
opdracht en voor rekening van opdrachtgever of diens aannemer.
Datum:
Handtekening: ……………………………………………………

