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Memo met update van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding depot 8. 
 
De oplevering van depot 8 was zoals gepland op 10 december 2017. Daaruit is een relatief korte lijst 
met opleverpunten ontstaan. Meeste van deze punten zijn reeds opgepakt en uitgevoerd. Een aantal 
wordt komende periode afgerond, o.a. laatste aanpassingen aan de parkeerplaats en de verplaatste 
fietsenstalling. Daarna kan de definitieve financiële afronding plaatsvinden. 
 
Op 31 januari 2018 was een feestelijk moment met een officiële opening. Voor het programma van 
die middag is een samenwerking gezocht met de Voorzitters van Vrienden Stichtingen. Alle 
betrokkenen hebben het op prijs gesteld en de genodigden spraken van een geslaagde middag. 
Iedereen was zeer onder de indruk van depot 8. 
 
Met betrekking tot ingebruikname van depot 8 staan er nog paar laatste punten open. Ten eerste 
moet nog een aanpassing plaatsvinden bij de kasten. Een aantal planken is niet helemaal volgens 
afspraken uitgevoerd en geplaatst. Ten tweede, moeten er nog op een aantal plaatsen ophogingen 
gemaakt worden.  
Depot 8 kan inmiddels in gebruik genomen worden. De voorwaarde die we hanteerden is (net als bij 
de bouw in 2012), dat het klimaat minimaal twee maanden stabiele vereiste waarden heeft. Dat is 
inmiddels wel het geval. 
 
De financiële stand van zaken rondom de uitbreiding kan op dit moment als onderstaand globaal 
worden weergegeven. Het is geen definitieve eindstand gezien een aantal werkzaamheden die nog 
uitgevoerd moeten worden. Deze werkzaamheden zijn overigens al geraamd in de onderstaande 
post meer en minder werk. 
 
Korte update stand van zaken kosten uitbreiding d.d. 05.06.2018 
 
Budget zoals vastgesteld door het bestuur: 
Voorbereidingskosten  € 35.000 
Investeringskosten (bouw, indirect, inrichting, onvoorzien) €976.000 

Totaal € 1.011.000 

 
Uitgaven 
Bouwkosten  € 821.313 
Overige kosten  € 19.800 
Nog te voldoen 2 laatste termijnen (AdS en Bomefa) € 94.000 
Diverse meer/minderwerk* € 25.740 

Totaal  € 960.853 

 
*Gedeelte van deze kosten zullen pas na afronden werkzaamheden betaald worden  
  
 



Archief inrichting: Bomefa 
 
De archiefkasten leverancier Bomefa, die de kasten voor al onze depot heeft geleverd heeft in de 
week van 21 mei faillissement aangevraagd. Inmiddels is de curator bezig met het uitwerken van 
mogelijke opties, waaronder doorstart.  
Stand van zaken nu is: 

- Bomefa moet nog opzetstukken leveren voor secties met uittrekplank. Die zijn volgens mijn 
contactpersoon reeds geproduceerd, maar mochten van de curator het magazijn niet 
verlaten 

- Bomefa heeft nog geen opzetstukken gemaakt voor alle kasten ivm iets te lage bovenste 
plankruimte 

- Het RAR heeft de betaling 2 en 3 (samen 60% van de totale prijs) achtergehouden ivm niet 
naar tevredenheid opleveren van de kasten 

 
Op dit moment is het wachten op de actie van de curator met betrekking tot het herstellen van de 
fouten en financiële afwikkeling ervan. 
 


