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Kostenspecificatie 

 

 

 

 

 

Eenheid Prijs per                

Eenheid

Aantal Geraamd /               

begroot bedrag

Toevoegingen bij de tabel:

 Subtotaal 

Totaal uitvoeringskosten  

Totaal raming / begroting  

•   Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels en/of leidingen  van netbeheerders worden verricht, moet                 

aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoort per kabel en/of leiding wordt 

gehanteerd.

•  Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient de belanghebbende zijn deel van de geraamde kosten 

weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen netbeheerders en het totaal geraamde 

bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de 

kostenraming.

•   Indien de gemeente op verzoek van belanghebbende werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan 

de kosten voor rekening van de belanghebbende zijn (bijv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten 

zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming / begroting.

------------------------------------------------

 Subtotaal 

Totaal ontwerp en begeleiding  

1. Uitvoeringskosten

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 Subtotaal 

Totaal uit en in bedrijf stellen  

1. Kosten van ontwerp en begeleiding

------------------------------------------------

1. Materiaalkosten

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 Subtotaal 

Totaal Materiaalkosten  

1. Kosten van uit en in bedrijf stellen

Omschrijving

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netbeheerder:

Kabel en/of leiding (kenmerk):

Materiaal, medium, leeftijd, diameter:

Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):

Onnauwkeurigheidsmarge (%):



BIJLAGE 2  

 

Schaderegeling voor kabels of leidingen (droge infrastructuur) die liggen in openbaar gebied. Het 

bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor 

ontwerp en begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de 

uitvoeringskosten. Er is echter sprake van uitsluiting van materiaalkosten en kosten van uit- en in 

bedrijfstelling na de liggingduur van vijf jaren. 
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Schaderegeling voor kabels of leidingen (natte infrastructuur) die liggen in openbaar gebied.                

Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten 

voor ontwerp en begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de 

uitvoeringskosten. Er is echter sprake van uitsluiting van materiaalkosten en kosten van uit- en in 

bedrijfstelling na de liggingduur van vijf jaren. 
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Schadevergoedingsregime voor kabels of leidingen die niet liggen in de openbare ruimte met zakelijke 

recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht. 
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Schadevergoedingsregime voor kabels of leidingen die niet liggen in openbare ruimte zonder zakelijk 

recht, eigendom of BP-gedoogplicht. 

 

  

 

 

 


