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Opdracht kwaliteitsanalyse van berm- en natuurmaaisel met het oog 

op raffinage en verdere valorisatie. 
 

Opdrachtgever: Natuurinvest 

 

Limietdatum: vrijdag 28 augustus 2020 

Limietuur: 14:00 uur 

 

Contactpersoon: Willy Verbeke (tel: 0497 31 65 81; e-mail: willy.verbeke@vlaanderen.be) 

 

1. Inleiding 
 

Natuurinvest is het eigen vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

(www.natuurinvest.be) en voert ook projecten uit omtrent de innovatie van de valorisatie van 

maaisel. Deze opdracht maakt deel uit van het project “Bermgras als grondstof voor de productie van 

papier” in het programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO – Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie), in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Vlaamse 

Waterweg (DVW) en OVAM. Een korte beschrijving van dit project is beschikbaar op de PIO-website: 

https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/bermgras-als-grondstof-voor-de-productie-

van-papier. Hier vindt u ook het eindrapport van het voortraject van dit project (tabblad 

voorbereiding). 

 

2. Doel van de opdracht 
 

Het doel van deze opdracht is om de kwaliteit van berm- en natuurmaaisel na te gaan en of 

natuurmaaisel (van ANB), wegbermmaaisel van AWV en maaisel langs waterlopen (van DVW) 

wezenlijk van elkaar verschillen. Deze analyses zijn van belang om partijen die grasmaaisel om 

kunnen zetten in nieuwe producten inzicht te geven in het potentieel van de (verschillende) 

grasmaaisels.  

 

3. Timing en locatie van monstername  
 

De monstername dient te gebeuren in de periode september – november 2020.  De opdracht betreft 

analyses van maaisel dat op hopen ligt of gebracht wordt. Het maaisel moet vers zijn bij 

monstername of ten hoogste een paar dagen oud. Dit is essentieel en hiervoor dient samengewerkt 

met ANB, AWV en DVW. 

 

Monstername gebeurt van maaisel afkomstig van bermen langs verkeerswegen, waterwegen en uit 

natuurgebieden in beheer bij respectievelijk AWV, DVW en ANB, telkens op 25 plaatsen per 

organisatie (3x25=75 staalnames in totaal). Tussen de monsterplaatsen (= herkomst van het maaisel) 

ligt minstens 100 meter. Als men een monster genomen heeft van het maaisel op een bepaald 

perceel van 1 ha, mag men ook een volgend monster nemen van het perceel van 1 ha ernaast. Ook 

op wegbermen moet er minstens 100 meter tussen de plaatsen zijn. Het maaisel van verschillende 

herkomsten mag samengebracht zijn op een stockageplaats op het moment dat de monstername 

gebeurt, indien nog afgeleid kan worden dat de herkomst van het maaisel 100 meter uit elkaar ligt. 
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Voor de locatie van de monstername kan gekozen worden tussen twee opties : 1) de plaatsen zijn 

verspreid over het hele Vlaamse landsgedeelte, 2) de plaatsen zijn gelegen in één bepaalde regio in 

Vlaanderen. In het tweede geval moeten de maaiselmonsters van ANB, AWV en DVW allen uit deze 

regio betrokken worden. Deze regio moet groot genoeg zijn om 25 monsterplaatsen te kunnen 

omvatten. 

 

Als bijlages bij dit opdrachtdocument horen kaartjes waarop de stockageplaatsen van AWV en DVW 

in grote lijnen aangeduid staan : 

- Bijlage 1: stockageplaatsen van DVW 

- Bijlage 2: stockageplaatsen van AWV: bij toewijzing van de opdracht zal de opdrachtnemer 

toegang krijgen tot een hogere resolutiekaart, waarbij de exacte locaties geraadpleegd 

kunnen worden. 

 

De opdrachtnemer doet een voorstel voor de locaties. De finale locaties van de monsternames 

worden in overleg met de opdrachtgevers vastgesteld.  

 

Bij de monstername dienen de nodige procedures en afspraken nageleefd te worden. De 

opdrachtnemer dient  de nodige marges in te bouwen in zijn planning en bijgevolg prijszetting ten 

gevolge van: 

- Voldoende ruime tijdsbesteding in de uitvoering van staalnames ten gevolge van opvolgen 

en respecteren van de nodige (veiligheids)procedures en verdere afspraken. 

- Werkwijzigingen van de aannemer belast met het maaibeheer 

- Andere niet-limitatieve oorzaken ten gevolge van overmacht (bv. n.a.v. 

weersomstandigheden, Corona-crisis,…) 

De opdrachtnemer kan bijgevolg  op geen enkele manier aanspraak maken op enige vergoeding 

indien meer tijd nodig is dan initieel ingeschat door de opdrachtnemer. Het is daarom aangeraden 

een monsternameplan op voorhand onderling overeen te komen. Wijzigingen hieraan kunnen zoals 

hierboven vermeld geen aanleiding zijn van bijkomende vergoedingen. 

 

Met ANB, AWV en DVW moet duidelijk gecommuniceerd worden over de toelatingen om de 

terreinen te betreden. De opdrachtnemer zal hierbij geholpen worden in de uitvoering. 

 

4. WAT TE METEN? 
 

Van elke monstername dienen de volgende 7 parameters gemeten te worden : 

 

1. Hoeveelheid zwerfvuil : ter plekke op het zicht in te schatten als afwezig, zeer beperkt 

(slechts één afvalobject) of duidelijk zichtbaar aanwezig met meerdere objecten (met 

beschrijving van wat er aangetroffen is in de hoop of errond). 
 

2. % ruwe as op droge stof (geeft een idee van de vervuiling met grond) 
 

3. VEM of voedereenheid melk per kg droge stof (veevoederwaarde : energiehoeveelheid) 
 

4. % droge stof op het natte verse materiaal 
 

5. Ruw eiwit in gram per kg droge stof 
 

6. Lignine in gram per kg droge stof (hoe houtig is het) 
 

7. Gehalte aan zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink, kwik) 
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5. MONSTERNAME 
 

De opdrachtnemer moet het Compendium voor monsterneming en analyse (Belgisch staatsblad 

13/01/2020, website VITO) volgen. 

 

Het gaat om vaste materialen en statische partijen. Aangezien doorboren in de praktijk bij losse 

hopen maaisel zeer moeilijk is en er niet altijd een bulldozer of dergelijk ter beschikking zal staan 

wordt de volgende procedure voorgesteld : “Monsterneming door manueel grepen te nemen langs 

het oppervlak”. Als een andere procedure meer voor de hand zou liggen mag deze ook voorgesteld 

worden. 

 

De bemonsteringsverslagen moeten opgemaakt worden en in het verslag bij de resultaten gevoegd 

worden. Van elke monsterplaats (hoop) en elk staal (mengstaal) wordt een foto gemaakt en bij het 

verslag gevoegd. 

 

6. VEGETATIE 
 

Om de vegetatie te beschrijven dient de opdrachtnemer in grote lijnen de typologie naar Van 

Meerbeek te volgen. Deze werd ook gebruikt in de inventarisatie van het interregproject GrasGoed. 

Elke monsterplaats wordt verbonden aan een vegetatietype waar ze het meest op lijkt. Deze 

inschatting mag gebeuren na het maaien op basis van (gecommuniceerde) terreinkennis en op het 

gestockeerde maaisel. Er wordt gekozen uit de volgende 8 categorieën: 

- Rietland (gedomineerd door Riet) 

- Natte ruigte of verruigd grasland (met veel grote ruige kruiden, struikjes of jonge boompjes) 

- Dottergrasland (natter grasland) 

- Grote zeggevegetatie (gedomineerd door grote zegges) 

- Mesotroof grasland (soortenarm of soortenrijk) 

- Schrale vegetaties met een lagere biomassaproductie (Duinpanne, Struisgrasland, Heischraal 

grasland) 

- Grasland gedomineerd door russen (met opvallend veel Pitrus) 

- Heide (met opvallend veel heide-dwergstruikjes) 

Andere betrokken vegetatie-eenheden komen ofwel slechts zeer zelden voor, ofwel is er haast geen 

productie van maaisel door de geringe biomassa. 

 

Dit is een analyseparameter, geen staalnameparameter. Het is niet nodig om zoveel mogelijk 

categorieën te bemonsteren. Er mag uitgegaan worden van de feitelijke toestand die men 

waarneemt. 

 

7. SITUERING IN HET LANDSCHAP 
 

Bij elke monsterplaats wordt een categorie aangeduid die het beste overeenkomt met de situatie, te 

kiezen uit de volgende 5 categorieën: 

- Autosnelwegberm (ongeveer 13 monsters) 

- Wegberm van weg voor auto’s (gewestweg, geen autosnelweg, ongeveer 12 monsters) 

- Berm van waterweg 

- Natuurgrasperceel (geen berm) 
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8. VERWERKING EN RAPPORTERING 
 

De resultaten dienen besproken te worden in een rapport met verwijzing naar gebruikte normen, 

technieken en literatuur. Dit rapport moet minimaal bevatten : 

- Alle metingen en waarnemingen (+ bemonsteringsverslagen) 

- Eventuele overschrijdingen van normen voor zware metalen (Vlarem). 

- Eventuele gedetecteerde statistisch relevante verschillen tussen maaisel van AWV, DVW en 

ANB. Ook oudere resultaten kunnen hierbij betrokken worden (bv. uit project GrasGoed, 

www.grasgoed.eu, waarbij ook meer gedetailleerde analyses ter beschikking kunnen worden 

gesteld door de opdrachtgevers) 

- Bij het maaisel van AWV dient tevens nagegaan te worden of er een verschil is tussen 

autosnelwegen en gewestwegen. 

- Problemen die zijn opgetreden bij de verzameling van de gegevens of de verwerking. 

 

Bij de aanvang van de opdracht wordt online een overlegmoment ingepland, waarop ook vragen 

kunnen gesteld worden aan de partners.  

 

Vooraleer het rapport definitief wordt ingediend, wordt begin december 2020 (in de week van 7/12) 

een vergadering ingericht met de opdrachtgevers om de tussentijdse resultaten toe te lichten en op 

vragen te antwoorden. Dit mag onder de vorm van een draft rapport of een powerpointvoorstelling. 

 

Het eindrapport moet ingediend worden ten laatste op dinsdag 19 januari 2021. 

 

9. INDIENING OFFERTE EN GUNNING 
 

Uw offerte dient  ten laatste op vrijdag 28 augustus 2020 om 14.00u ingediend te worden op het e-

mailadres willy.verbeke@vlaanderen.be. Er wordt naar gestreefd om tegen dinsdag 15 september de 

opdracht te hebben toegewezen.  

 

Voor de toewijzing gebruiken we de volgende criteria met een puntentelling op een totaal van 100 : 

 

Prijs : 50 punten 

De offerte dient een onderbouwing van de opbouw van de prijs te bevatten. Hierin dient ten minste 

een onderscheid te worden gemaakt tussen de kosten voor de verschillende types analyse en het 

aantal mensuren. 

De laagste prijs krijgt 50 punten en de overige kandidaten krijgen punten volgens de volgende 

formule : 50xlaagste prijs/ingediende prijs 

 

Ervaring : 25 punten 

Dit dient aangetoond worden op basis van reeds uitgevoerde vergelijkbare onderzoeken en/of op 

basis van de ervaring en expertise van de medewerkers in het team 

 

Plan van aanpak : 25 punten 

In de offerte wordt duidelijk beschreven waar (bv. een regio) de monstername wordt gedaan, 

wanneer dit zal gebeuren en waar de analyses in de praktijk uitgevoerd worden in een erkend 

laboratorium. Het plan van aanpak beschrijft ook hoe de opdracht in de gegeven tijdsmarge met het 

voorgestelde team uitgevoerd kan worden, incl. een planningstabel. 

 

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om één of meerdere inschrijvers uit te nodigen 

voor een verdere verduidelijking van de dienstverlening en/of om te onderhandelen, of om zonder 
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het voeren van onderhandelingen over te gaan tot het gunnen van de opdracht. In dat laatste geval 

telt de initieel ingediende offerte als definitieve offerte. In het kader van deze onderhandelingen 

kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om één of opeenvolgende aangepaste 

offertes in te dienen. 

 

De opdrachtgever behoudt het recht om de volledige opdracht niet of slechts gedeeltelijk toe te 

wijzen. 
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Opdracht kwaliteitsanalyse van berm- en natuurmaaisel met het oog 

op raffinage en verdere valorisatie. 
 

Opdrachtgever: Natuurinvest 

 

Limietdatum: vrijdag 28 augustus 2020 

Limietuur: 14:00 uur 

 

Contactpersoon: Willy Verbeke (tel: 0497 31 65 81; e-mail: willy.verbeke@vlaanderen.be) 

 

1. Inleiding 
 

Natuurinvest is het eigen vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

(www.natuurinvest.be) en voert ook projecten uit omtrent de innovatie van de valorisatie van 

maaisel. Deze opdracht maakt deel uit van het project “Bermgras als grondstof voor de productie van 

papier” in het programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO – Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie), in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Vlaamse 

Waterweg (DVW) en OVAM. Een korte beschrijving van dit project is beschikbaar op de PIO-website: 

https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/bermgras-als-grondstof-voor-de-productie-

van-papier. Hier vindt u ook het eindrapport van het voortraject van dit project (tabblad 

voorbereiding). 

 

2. Doel van de opdracht 
 

Het doel van deze opdracht is om de kwaliteit van berm- en natuurmaaisel na te gaan en of 

natuurmaaisel (van ANB), wegbermmaaisel van AWV en maaisel langs waterlopen (van DVW) 

wezenlijk van elkaar verschillen. Deze analyses zijn van belang om partijen die grasmaaisel om 

kunnen zetten in nieuwe producten inzicht te geven in het potentieel van de (verschillende) 

grasmaaisels.  

 

3. Timing en locatie van monstername  
 

De monstername dient te gebeuren in de periode september – november 2020.  De opdracht betreft 

analyses van maaisel dat op hopen ligt of gebracht wordt. Het maaisel moet vers zijn bij 

monstername of ten hoogste een paar dagen oud. Dit is essentieel en hiervoor dient samengewerkt 

met ANB, AWV en DVW. 

 

Monstername gebeurt van maaisel afkomstig van bermen langs verkeerswegen, waterwegen en uit 

natuurgebieden in beheer bij respectievelijk AWV, DVW en ANB, telkens op 25 plaatsen per 

organisatie (3x25=75 staalnames in totaal). Tussen de monsterplaatsen (= herkomst van het maaisel) 

ligt minstens 100 meter. Als men een monster genomen heeft van het maaisel op een bepaald 

perceel van 1 ha, mag men ook een volgend monster nemen van het perceel van 1 ha ernaast. Ook 

op wegbermen moet er minstens 100 meter tussen de plaatsen zijn. Het maaisel van verschillende 

herkomsten mag samengebracht zijn op een stockageplaats op het moment dat de monstername 

gebeurt, indien nog afgeleid kan worden dat de herkomst van het maaisel 100 meter uit elkaar ligt. 

 



2 

 

Voor de locatie van de monstername kan gekozen worden tussen twee opties : 1) de plaatsen zijn 

verspreid over het hele Vlaamse landsgedeelte, 2) de plaatsen zijn gelegen in één bepaalde regio in 

Vlaanderen. In het tweede geval moeten de maaiselmonsters van ANB, AWV en DVW allen uit deze 

regio betrokken worden. Deze regio moet groot genoeg zijn om 25 monsterplaatsen te kunnen 

omvatten. 

 

Als bijlages bij dit opdrachtdocument horen kaartjes waarop de stockageplaatsen van AWV en DVW 

in grote lijnen aangeduid staan : 

- Bijlage 1: stockageplaatsen van DVW 

- Bijlage 2: stockageplaatsen van AWV: bij toewijzing van de opdracht zal de opdrachtnemer 

toegang krijgen tot een hogere resolutiekaart, waarbij de exacte locaties geraadpleegd 

kunnen worden. 

 

De opdrachtnemer doet een voorstel voor de locaties. De finale locaties van de monsternames 

worden in overleg met de opdrachtgevers vastgesteld.  

 

Bij de monstername dienen de nodige procedures en afspraken nageleefd te worden. De 

opdrachtnemer dient  de nodige marges in te bouwen in zijn planning en bijgevolg prijszetting ten 

gevolge van: 

- Voldoende ruime tijdsbesteding in de uitvoering van staalnames ten gevolge van opvolgen 

en respecteren van de nodige (veiligheids)procedures en verdere afspraken. 

- Werkwijzigingen van de aannemer belast met het maaibeheer 

- Andere niet-limitatieve oorzaken ten gevolge van overmacht (bv. n.a.v. 

weersomstandigheden, Corona-crisis,…) 

De opdrachtnemer kan bijgevolg  op geen enkele manier aanspraak maken op enige vergoeding 

indien meer tijd nodig is dan initieel ingeschat door de opdrachtnemer. Het is daarom aangeraden 

een monsternameplan op voorhand onderling overeen te komen. Wijzigingen hieraan kunnen zoals 

hierboven vermeld geen aanleiding zijn van bijkomende vergoedingen. 

 

Met ANB, AWV en DVW moet duidelijk gecommuniceerd worden over de toelatingen om de 

terreinen te betreden. De opdrachtnemer zal hierbij geholpen worden in de uitvoering. 

 

4. WAT TE METEN? 
 

Van elke monstername dienen de volgende 7 parameters gemeten te worden : 

 

1. Hoeveelheid zwerfvuil : ter plekke op het zicht in te schatten als afwezig, zeer beperkt 

(slechts één afvalobject) of duidelijk zichtbaar aanwezig met meerdere objecten (met 

beschrijving van wat er aangetroffen is in de hoop of errond). 
 

2. % ruwe as op droge stof (geeft een idee van de vervuiling met grond) 
 

3. VEM of voedereenheid melk per kg droge stof (veevoederwaarde : energiehoeveelheid) 
 

4. % droge stof op het natte verse materiaal 
 

5. Ruw eiwit in gram per kg droge stof 
 

6. Lignine in gram per kg droge stof (hoe houtig is het) 
 

7. Gehalte aan zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink, kwik) 
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5. MONSTERNAME 
 

De opdrachtnemer moet het Compendium voor monsterneming en analyse (Belgisch staatsblad 

13/01/2020, website VITO) volgen. 

 

Het gaat om vaste materialen en statische partijen. Aangezien doorboren in de praktijk bij losse 

hopen maaisel zeer moeilijk is en er niet altijd een bulldozer of dergelijk ter beschikking zal staan 

wordt de volgende procedure voorgesteld : “Monsterneming door manueel grepen te nemen langs 

het oppervlak”. Als een andere procedure meer voor de hand zou liggen mag deze ook voorgesteld 

worden. 

 

De bemonsteringsverslagen moeten opgemaakt worden en in het verslag bij de resultaten gevoegd 

worden. Van elke monsterplaats (hoop) en elk staal (mengstaal) wordt een foto gemaakt en bij het 

verslag gevoegd. 

 

6. VEGETATIE 
 

Om de vegetatie te beschrijven dient de opdrachtnemer in grote lijnen de typologie naar Van 

Meerbeek te volgen. Deze werd ook gebruikt in de inventarisatie van het interregproject GrasGoed. 

Elke monsterplaats wordt verbonden aan een vegetatietype waar ze het meest op lijkt. Deze 

inschatting mag gebeuren na het maaien op basis van (gecommuniceerde) terreinkennis en op het 

gestockeerde maaisel. Er wordt gekozen uit de volgende 8 categorieën: 

- Rietland (gedomineerd door Riet) 

- Natte ruigte of verruigd grasland (met veel grote ruige kruiden, struikjes of jonge boompjes) 

- Dottergrasland (natter grasland) 

- Grote zeggevegetatie (gedomineerd door grote zegges) 

- Mesotroof grasland (soortenarm of soortenrijk) 

- Schrale vegetaties met een lagere biomassaproductie (Duinpanne, Struisgrasland, Heischraal 

grasland) 

- Grasland gedomineerd door russen (met opvallend veel Pitrus) 

- Heide (met opvallend veel heide-dwergstruikjes) 

Andere betrokken vegetatie-eenheden komen ofwel slechts zeer zelden voor, ofwel is er haast geen 

productie van maaisel door de geringe biomassa. 

 

Dit is een analyseparameter, geen staalnameparameter. Het is niet nodig om zoveel mogelijk 

categorieën te bemonsteren. Er mag uitgegaan worden van de feitelijke toestand die men 

waarneemt. 

 

7. SITUERING IN HET LANDSCHAP 
 

Bij elke monsterplaats wordt een categorie aangeduid die het beste overeenkomt met de situatie, te 

kiezen uit de volgende 5 categorieën: 

- Autosnelwegberm (ongeveer 13 monsters) 

- Wegberm van weg voor auto’s (gewestweg, geen autosnelweg, ongeveer 12 monsters) 

- Berm van waterweg 

- Natuurgrasperceel (geen berm) 
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8. VERWERKING EN RAPPORTERING 
 

De resultaten dienen besproken te worden in een rapport met verwijzing naar gebruikte normen, 

technieken en literatuur. Dit rapport moet minimaal bevatten : 

- Alle metingen en waarnemingen (+ bemonsteringsverslagen) 

- Eventuele overschrijdingen van normen voor zware metalen (Vlarem). 

- Eventuele gedetecteerde statistisch relevante verschillen tussen maaisel van AWV, DVW en 

ANB. Ook oudere resultaten kunnen hierbij betrokken worden (bv. uit project GrasGoed, 

www.grasgoed.eu, waarbij ook meer gedetailleerde analyses ter beschikking kunnen worden 

gesteld door de opdrachtgevers) 

- Bij het maaisel van AWV dient tevens nagegaan te worden of er een verschil is tussen 

autosnelwegen en gewestwegen. 

- Problemen die zijn opgetreden bij de verzameling van de gegevens of de verwerking. 

 

Bij de aanvang van de opdracht wordt online een overlegmoment ingepland, waarop ook vragen 

kunnen gesteld worden aan de partners.  

 

Vooraleer het rapport definitief wordt ingediend, wordt begin december 2020 (in de week van 7/12) 

een vergadering ingericht met de opdrachtgevers om de tussentijdse resultaten toe te lichten en op 

vragen te antwoorden. Dit mag onder de vorm van een draft rapport of een powerpointvoorstelling. 

 

Het eindrapport moet ingediend worden ten laatste op dinsdag 19 januari 2021. 

 

9. INDIENING OFFERTE EN GUNNING 
 

Uw offerte dient  ten laatste op vrijdag 28 augustus 2020 om 14.00u ingediend te worden op het e-

mailadres willy.verbeke@vlaanderen.be. Er wordt naar gestreefd om tegen dinsdag 15 september de 

opdracht te hebben toegewezen.  

 

Voor de toewijzing gebruiken we de volgende criteria met een puntentelling op een totaal van 100 : 

 

Prijs : 50 punten 

De offerte dient een onderbouwing van de opbouw van de prijs te bevatten. Hierin dient ten minste 

een onderscheid te worden gemaakt tussen de kosten voor de verschillende types analyse en het 

aantal mensuren. 

De laagste prijs krijgt 50 punten en de overige kandidaten krijgen punten volgens de volgende 

formule : 50xlaagste prijs/ingediende prijs 

 

Ervaring : 25 punten 

Dit dient aangetoond worden op basis van reeds uitgevoerde vergelijkbare onderzoeken en/of op 

basis van de ervaring en expertise van de medewerkers in het team 

 

Plan van aanpak : 25 punten 

In de offerte wordt duidelijk beschreven waar (bv. een regio) de monstername wordt gedaan, 

wanneer dit zal gebeuren en waar de analyses in de praktijk uitgevoerd worden in een erkend 

laboratorium. Het plan van aanpak beschrijft ook hoe de opdracht in de gegeven tijdsmarge met het 

voorgestelde team uitgevoerd kan worden, incl. een planningstabel. 

 

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om één of meerdere inschrijvers uit te nodigen 

voor een verdere verduidelijking van de dienstverlening en/of om te onderhandelen, of om zonder 
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het voeren van onderhandelingen over te gaan tot het gunnen van de opdracht. In dat laatste geval 

telt de initieel ingediende offerte als definitieve offerte. In het kader van deze onderhandelingen 

kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om één of opeenvolgende aangepaste 

offertes in te dienen. 

 

De opdrachtgever behoudt het recht om de volledige opdracht niet of slechts gedeeltelijk toe te 

wijzen. 

 


