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MODEL MONITORINGSOVEREENKOMST 
 
De ondergetekenden: 
 
1. ……………………………..……………………………………………………………………………………i 

gevestigd te ……………………………………………………………………………………………………ii 
hierna genoemd de opdrachtgever,  
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ......................................................................................iii 

 
en 
 
2. ……………………………..………………………………………………………………………………..…iv 

gevestigd te ……………………………………………………………………………………………..……v 
hierna genoemd de aannemer,  
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .....................................................................................vi 

 
hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen” 
 
in aanmerking nemende dat: 
 
• de opdrachtgever eigenaar, dan wel gemachtigd beheerder is van de in de artikel 1 sub 1 

beschreven gebouw(deel) of constructie(deel) waarop het KB-systeem is aangebracht; 
• de opdrachtgever een deugdelijk werkend en goed onderhouden KB-systeem wenst; 
• de aannemer beschikt over kennis en ervaring op het hiervoor bedoelde gebied en zich bereid heeft 

verklaard het onderhoud van het KB-systeem op zich te nemen. 
 
komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1. Opdracht 
1. De aannemer neemt op zich de inspectie en monitoring van het kathodische beschermingssysteem 

(KB-systeem) voor wapening in beton aangebracht op: 
a. ………………………..……………………………………………………………………………..vii 

2. De aannemer zal twee keer per jaar het functioneren van het systeem controleren. Hiertoe behoort 
het uitlezen van alle kanalen om te controleren of de spanning cq stroomsterkte zich beweegt 
tussen de verwachte richtwaarden… 

3. De aannemer zal twee keer per jaar een depolarisatie uitvoeren gedurende maximaal 24 uur… 
4. De aannemer zal één keer per jaar rond de zelfde periode een visuele inspectie uitvoeren… 
5. De aannemer zal de resultaten van onder dit artikel genoemde controles, metingen en inspecties 

jaarlijks rapporteren aan de opdrachtgever en daarbij, indien dat door opdrachtgever gewenst is, 
een schriftelijke dan wel mondelinge toelichting geven op de rapportage. 

 
Artikel 2. Duur 
1. Deze overeenkomst gaat in op ………………………..…viii en is ingegaan voor ..………………..…ix 
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2. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met in acht neming van een opzegtermijn van 3 
maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

3. …. 
4. …. 
5. …. 
 
Artikel 3. Vergoedingen 
1. De opdrachtgever betaald de aannemer voor het verrichten van de in artikel 1 genoemde diensten 

en werkzaamheden een vaste vergoeding per kalenderjaar, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen, van: €…………....................zegge,...………………………………………………………….x 

2. Het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt 
€………….................... zegge,...……………………………………………………………………………xi 

3. … 
4. … 
 
Artikel 4. … 
 
Artikel 5. … 
 
 
 
Aldus getekend te……………………………………………………xii, op …..…………………………………xiii 
 
De partijen: 
 
1)……………………………………………..xiv 
 
 
2)……………………………………………..xv 
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Toelichting 

i Naam van de onderneming volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
ii Vestigingsplaats 
iii Naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen 
iv Naam van de onderneming volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (in geval van een natuurlijk persoon…) 
v Vestigingsplaats (in geval van een natuurlijk persoon…) 
vi Naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen 
vii Objectnaam, bouw- of constructiedelen en locatie 
viii Datum van ingang van de overeenkomst 
ix Duur van de overeenkomst in jaren 
x Bedrag van de vergoeding in cijfers en letters 
xi Bedrag van de omzetbelasting in cijfers en letters 
xii Plaats van ondertekening 
xiii Datum van ondertekening 
xiv Handtekening opdrachtgever 
xv Handtekening aannemer 

                                                      


