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Aanmeldingsformulier procedure shortlist civieltechnische werken  
Waterschap Scheldestromen 

 

 
 
 
 

Dit volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier met bijbehorende bijlagen 

zoals in de notitie “Procedure shortlist civieltechnische werken waterschap Schelde-

stromen” staat beschreven kunt u sturen naar: 

Waterschap Scheldestromen 

t.a.v de inkoopcoördinator  

 o.v.v. aanmelding shortlist 

Postbus 1000 

4320 ZW Middelburg 

of mailen naar de inkoopcoördinator: inkoop@scheldestromen.nl 

 

Informatie over de procedure shortlist civieltechnische werken waterschap Scheldestromen 

staat op de website van het waterschap www. scheldestromen.nl.  Hier kunt u de procedu-

re en bijbehorende documenten doorlezen en downloaden. Voor nadere informatie, vragen 

en/of opmerkingen kunt u alleen schriftelijk contact opnemen met de inkoopcoördinator: 

inkoop@scheldestromen.nl . 
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Algemene bedrijfsgegevens en bijlagen 

 Vraag Antwoord 

 Naam van de onderneming  

 Vestigingsadres: 

Postcode en plaats: 

Land: 

Telefoonnummer: 

 

 Postadres: 

Postcode en plaats: 

Land 

 

 Rechtsvorm onderneming:  

 Contactpersoon voor deze 

procedure 

Naam: 

Functie: 

E-mail: 

Tel.nr.: 

Mobiel nr: 

 Inschrijving in beroeps- of 

handels register (NL: KvK) 

Nummer: 

Kopie recent uitreksel beroeps- handelsregister  toevoegen 

 Bedrijfsomvang           

aangeven wat van toepassing 

is 

Kleinbedrijf    < 15 werknemers 

Middenbedrijf ≥ 15 werknemers en < 250 werknemers 

Grootbedrijf   ≥ 250 medewerkers 

 Bijlagen bij aanmelding   

zie notitie shortlist hfdst. 3.2 

Bijlage 1: naam document 

Bijlage 2: _______________ 

 

Keuze vakgebied en soort opdracht 

Geef in onderstaande tabel aan voor welke shortlist(en) vakgebied(en) en welk soort opdrachten 

(kleine en/of grote) uw onderneming in aanmerking wilt komen. Hiervoor desbetreffend vak 

aankruisen (zie voor uitleg kleine en grote opdrachten notitie “Procedure shortlist civieltechnische werken 

waterschap Scheldestromen” hoofdstuk 3.3). 

 

Shortlist vakgebied Kleine opdrachten ≤ € 150.000,-- 

excl. BTW 

Kleine en grote opdrachten  

> € 150.000,--  

Wegen   

Water   

 

Ondertekening 

Ondertekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in 

dit aanmeldingsformulier en bijlagen verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn. 

Naam inschrijver  

Naam en functie van rechtsgeldig 

vertegenwoordiger 

Naam: 

Functie: 

Handtekening  

Datum en plaats Datum: 

Plaats: 

 


