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Geachte heer Maclaine Pont,

Leiden, - 8 DEC. 200Jt

Met verwijzing naar bovengenoemd voorstel betreffende de werkzaamheden afronding
RIES, deel ik u mede akkoord te gaan met de aangeboden dienstverlening.
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Wijckel, 7 november 2004

Geachte heer Bouwman,

In aansluiting op onze besprekingen van de afgelopen periode en van 28 oktober j.t, waarin u ons
verzocht onze afsluitende werkzaamheden voor RIBS 2004 voor de maandenjanuari en februari a.s.
te offreren, bevestigen wij met genoegen het volgende.

• Hoogheemraadschap van Rijnland verzoekt MullPon in de eerste twee maanden van 2005
actiefbetrokken te zijn bij de evaluatie van RIES 2004, de overdracht van sommige
documenten door publicatie of anders zins, de uitleg en demonstratie van RIBS aan BZK en
het onderzoek naarmogelijke consequenties voor bredere toepassing van RIES binnen de
waterschapswereld.

• Daarbij zal het hoogheemraadschap van Rijnland optreden als enige opdrachtgever en zal zij
de projectleiding en algehele coordinatie verzorgen; hiermee zal de heer Bouwman worden
beJast. Hoogheemraadschap van Rijnland is - ten aanzien van iedere bemoeienis van
MullPon met dez~ activiteiten - de enig verantwoordelijke partij.

• Van de zijde van MullPon zal de heer P.G. Maclaine Pont belast worden met de uitvoering
van een en ander.

• De werkzaamheden, die MullPon zal uitvoeren, zullen zich beperken tot de periode van I
januari tot en met 28 februari 2005; ze omvatten gegevens verzameling, overleg, analyse,
rapporteren en publiceren, presenteren en demonstreren van het RIBS 2004 project, in nauwe
samenwerking met derde partijen, waaronder, maar niet beperkt tot waterschap De Dommel,
TTPIIMagic Choice, SURFnet b.v. en het ministerie van Binnenlandse zaken.

• MullPon zal deze werkzaamheden met name in nauwe samenwerking uitvoeren met Magic
Choice b.v., een en ander in het kader van de intentie om de dienstverlening voor RlES vanaf
2005 als TTPI gezamenlijk te gaan leveren.

• Eventuele "deliverables" zullen in onder overleg nader worden bepaald, maar in ieder geval
voldoen aan de reeds eerder overeengekomen afspraken, bepalingen en beperkingen.

• De inspanning van MullPon in deze is begroot op en beperkt tot een totaal van maxirnaal_
werkdagen van acht uur.

• MullPon is bereid deze werkzaamheden op nacalculatiebasis, voor een uurtariefvan EUR
••• exclusiefBTW, of wei maximaal EUR exclusiefBTW te verrichten,
daarbij inbegrepen reis- en verblijfskosten binnen Nederland, maar exclusief voor de
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