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Helmond, 20 oktober 2022 Zaaknummer: 50929195 Telefoon.: 14 0492 

Onderwerp: Definitieve gunning  Uw kenmerk:  Uw brief d.d.:  

 

Geachte meneer of mevrouw,  

 
 
 
In de brief van 6 oktober 2022 stond dat we u de opdracht van de onderhandse aanbesteding van het project 

‘Raamovereenkomst vergroening wijken’ onder opschortende voorwaarde hebben gegund. Er is geen 

kortgeding dagvaarding uitgebracht tegen deze gunning. In deze brief leest u wat dit betekent.  

  

We gaan een contract met u aan  

Zoals u in het inschrijvingsbiljet aangeeft, voert u de werkzaamheden uit voor een bedrag van € 624.838,98 

(zegge: zeshonderdvierentwintigduizend achthonderdachtendertig euro en achtennegentig eurocent). Dit 

bedrag is exclusief BTW.  

  

Wij wijzen als directie aan Suzanne Mesman  

U kunt haar bereiken via (06) 18 59 11 29. Zij wordt bijgestaan door Gijsbrecht Rietbroek. Hij is bereikbaar 

via  (06) 28 37 73 81. Wilt u ons binnen 5 werkdagen laten weten wie u vertegenwoordigt tijdens de 

werkzaamheden?  

  

Om uw factuur in behandeling te kunnen nemen zijn een aantal gegevens nodig:  

• Op uw factuur dient u een veld “Uw order” te vullen of op te nemen. In dit veld plakt u de exacte 

codering: zodra de codes bekend zijn, worden deze door Suzanne Mesman aan u doorgegeven 

• Naam opdracht / project: Raamovereenkomst vergroening wijken 

• Opdrachtgever: Suzanne Mesman  

  

U verstuurt uw factuur naar facturen@helmond.nl  

• U kunt uw factuur ook aanleveren via het netwerk van Simplerinvoicing (SI)  

Kies dan bij organisatie: Gemeente Helmond Vermeld bij organisatie identificatienummer (OIN): 

00000001001600291000 

• Wilt u ook aansluiten op het netwerk van Simplerinvoicing? Op www.helmond.nl/facturen vindt u hoe 

dit werkt.  

  

De betaling vindt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur plaats.   

 



 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Helmond, 

 

 

 

C. van Berkel - van Kastel 

Directeur 


