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e  JONGEN X_ Bouwpartners 

Gemeente Heerlen 

T.a.v. mevrouw K. Damoiseaux, projectleider Stadskantoor 

Geleenstraat 27 

6411 HP HEERLEN 

Uw kenmerk: Project Stadskantoor Heerlen 

Betreft: Impact corona 

Bezoekadres: 

Landgraaf: Hompertsweg 34, 6371 CX 

Roermond: Ed I 9, 6041 KW 

Venlo: Noorderpoort 101, 5916 P.1 

Correspondentieadres 

Postbus 31007 

6370 AA Landgraaf 

Contactgegevens 

*31 (0)881861200 

www.jongen.com 

Landgraaf, 20 maart 2020 

Geachte mevrouw Damoiseaux, beste Kelly, 

De afgelopen dagen zijn diverse maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. 

Tot voor kort waren de effecten daarvan voor onze bedrijfsvoering en projecten beperkt. Echter, door de 

recente maatregelen kunnen wij niet anders dan concluderen dat wij in bijzondere tijden zijn beland. 

• Wij nemen deze situatie uiterst serieus en hebben daarom algemene voorzorgsmaatregelen getroffen. Voor 

deze algemene voorzorgsmaatregelen verwijzen wij u naar de volgende website www.jongen.com. 

Helaas moeten wij u meedelen dat het coronavirus vanaf maandag 16 maart jl. ook impact heeft op ons 

project Stadskantoor Heerlen, en wel om de navolgende redenen: 

• Diverse contractspartijen hebben een lagere bezetting waardoor de voortgang vertraagt; 

• Diverse contractspartijen zeggen geplande overleggen af waardoor de engineering vertraging 

oploopt; 

• Contractspartijen (van prefab, beton, staalconstructies, installatieonderdelen en breedplaten) 

geven aan dat zij gemaakte afspraken omtrent leveringen niet kunnen nakomen; 

• Contractoverleggen met contractspartijen worden gecanceld waardoor de contracten niet gesloten 

kunnen worden; 

• De verificatie loopt vertraging op doordat partijen niet gecontracteerd kunnen worden; 

• De verificatie loopt vertraging op doordat TAO's verschoven zijn. 

Als gevolg van de huidige problematiek met betrekking tot het coronavirus is onze gezamenlijke inzet nodig 

om de nadelige consequenties voor het project zoveel mogelijk te beperken. 
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Aangezien het coronavirus een wezenlijke impact heeft op ons project, moeten wij ons — om formele 

redenen en met de nodige zorgvuldigheid — het recht voorbehouden ons te beroepen op de wettelijke 

en/of contractuele kostenvergoeding en/of termijnverlenging. Wij zullen ons uiteraard inspannen om 

nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

De exacte impact in tijd en geld is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer bekend is, zullen wij u 

verder informeren en met u in overleg treden. 

Met vriendelijke groet, 

JONGEN Bouwpartners 

Ir. R. Schreurs, directeur Realisatie U-Bouw 
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