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Geachte                       , 

Hierbij ontvangt u de opdracht voor het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden t.b.v. een advies 

over de mogelijkheden voor opwek van duurzame energie binnen het gebiedsproces Oudewater 

Noord overeenkomstig uw offerte van 19 december 2021 voor een bedrag van €          exclusief 
BTW. Facturatie vind plaats in twee factuurstappen: 

1. 80% bij verlening opdracht: Euro             exclusief btw

2. 20% bij oplevering advies: Euro              exclusief btw

Deze opdracht wordt u één op één onderhands gegund gelet op het belang van continuïteit voor 

agrariërs en inwoners binnen het gebied Oudewater-Noord en gezien de unieke kennis die de 

gebiedscommissie Utrecht-West vanuit het lopende gebiedsproces in Oudewater Noord bezit. 

De opdracht wordt begeleid door , mailadres: , tel.nr. 0348 -        

Voor alle leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente 

Woerden van toepassing. Deze kunt u downloaden op: http://www.woerden.nl: zoek op 

inkoopvoorwaarden. 

Om het afhandelen van facturen zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt de gemeente Woerden 

aan de hand van een eenduidige werkwijze. 

Verplichtingsnummer 

Alle facturen moeten voorzien zijn van een routenummer. Vermeld dit routenummer duidelijk zichtbaar 

op de factuur. Zonder routenummer nemen wij facturen niet in behandeling. 

Routenummer: 3032 

mailto:info@oudewater.nl
http://www.oudewater.nl/


Digitaal werken 

Daarnaast werken wij uitsluitend digitaal. Dit houdt in dat wij papieren facturen niet in behandeling 

nemen. Stuur uw factuur, inclusief eventuele bijlagen, in één PDF-bestand per mail naar het 

onderstaande mailadres. Vermeld bovenaan de factuur duidelijk de naam en de adresgegevens van 

de gemeente: 

Gemeente Oudewater 

Postbus 100 

3420 DC Oudewater 

facturen@oudewater.nl 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

Mw.   
Manager Ruimtelijk Beleid en Projecten 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 




