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Ontwerper 
Naam: Technische dienst 

Adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem 

Contactpersoon: De heer Dirk Smits 
Telefoon: 03/288 26 60 

Fax: 03/288 26 00 
E-mail: dirk.smits@hemiksem.be 

 

Toepasselijke reglementering 
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 

6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen. 
 

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016 

Er moet overwogen worden de opdracht op te delen in percelen. De aanbesteder besluit echter de 
opdracht niet in percelen te verdelen om volgende voornaamste redenen:  

Aankoop voertuig waarbij toepassing van percelen niet mogelijk is 
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I. Administratieve bepalingen 
 
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 

opdrachtnemer is aangesteld. 
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het 

koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van deze leveringen: AANKOOP VEEGWAGEN. 

 
Leveringsplaats: Gemeentemagazijn, G.Gilliotstraat 50 te 2620 Hemiksem 

 

I.2 Identiteit van de aanbesteder 
 
Gemeente Hemiksem 

Sint-Bernardusabdij 1 

2620 Hemiksem 
 

I.3 Plaatsingsprocedure 
 
Overeenkomstig artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 

214.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de 
initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 

 

I.4 Prijsvaststelling 
 
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. 

 

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de 
prestaties van de opdracht of van elke post dekt. 

 

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 
 

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 

 
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 
te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 

overheidsopdrachten. 

 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 

Nr. Selectiecriteria Minimumvereisten 
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1 

Een passende bankverklaring opgesteld 

overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van 
het KB van 18 april 2017. 

De aanbestedende overheid behoudt zich 
het recht voor de financiële situatie van 

de inschrijver te beoordelen aan de hand 
van de jaarrekeningen (die de overheid 

zelf zal opvragen). In voorkomend geval 

zal de aanbestedende overheid de 
currentratio, acid ratio, brutomarge, 

nettorendabiliteit van het totaal activa 
voor belastingen en solvabiliteit 

berekenen. De inschrijver dient over een 
voldoende financiële en economische 

draagkracht te beschikken om deze 

opdracht te kunnen uitvoeren. De 
financiële ratio’s moeten overwegend 

positief zijn  

2 
Het bewijs van een verzekering tegen 
beroepsrisico's. 

Het bewijs van een verzekering tegen 
beroepsrisico's. 

 
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 

Nr. Selectiecriteria Minimumvereisten 

1 

Een lijst van de voornaamste leveringen die 

gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met 
vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- 

of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd 

waren. 

Minimum 3 tevredenheidsattesten per jaar 
aan te leveren. 

 

 

I.6 Vorm en inhoud van de offerte 
 
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het 

bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene 
formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 

door hem aangewende documenten met het formulier.  

 
Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een 

gekwalificeerde elektronische handtekening. 
 

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk 
zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe 

waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. 

 
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 
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I.7 Indienen van de offerte 
 

Enkel offertes die uiterlijk vóór 16 maart - 10.00 u via de e-Tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/ worden verstuurd, worden door de aanbestedende overheid 

aanvaard. De e-Tendering internetsite waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14 §7 
van de wet van 17 juni 2016. 

 

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden 
voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. 

 
Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de 

inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte 
worden geregistreerd. 

 

Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.publicprocurement.be of via de e-
procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 740 80 00. 

 
De offerte kan niet ingediend worden op papier. 

 

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het 
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze 

in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 
 

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende 
brief uiterlijk tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes 

bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. 

 
 

I.8 Opening van de offertes 
 

De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting. 
 

I.9 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 

kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 

 

I.10 Gunningscriteria 
 

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 

 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Prijs 20 

 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het 
criterium prijs 

2 Functionele waarde 30 

 De kwaliteit, de technische waarde van het voorgestelde materiaal op basis van de 
documentaite bijgevoegd bij de offerte. 
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3 Demonstratie 30 

 ______________ 

4 Dienst na verkoop 10 

 De leverancier met de langste waarborgperiode boven de wettelijke 2 jaar krijgt de hoogste 
score toegewezen. De andere ingediende offertes volgens regel van 3 

5 Leveringstermijn 10 

 Regel van drie; Score offerte = (kortste leveringstermijn / leveringstermijn offerte) * 
gewicht van het criterium leveringstermijn 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

 

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de 

inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende 
overheid, heeft ingediend. 

 

I.11 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegelaten. 

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 

 

I.12 Opties 
 

Vrije opties worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien. 

 

I.13 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening 

houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 

hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 

waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel 

onregelmatig af te wijzen. 
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II. Contractuele bepalingen 
 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 

Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 

toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 

 
Naam: De heer Dirk Smits 

Adres: Technische dienst, Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem 

Telefoon: 03/288 26 60 
Fax: 03/288 26 00 

E-mail: dirk.smits@hemiksem.be 
 

II.2 Onderaannemers 
 

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat 
geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 

onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 

beschikking te stellen van de inschrijver. 
 

 Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de 
studie- en beroepskwalificaties, of inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de 

draag kracht van vooraf bepaalde onderaannemers, is de opdrachtnemer verplicht deze voorgedragen 
onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere 

onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. 

 
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 

uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 
De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 

onderaannemers. 

 
Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in 

artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, 
leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder 

aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 
 

II.3 Verzekeringen 
 

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat 

hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 

 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen 

een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 
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II.4 Borgtocht 
 

Volgende borgtocht wordt gevraagd: 
5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. 

 
De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de voorlopige oplevering (tenzij er redenen zijn om de 

vrijgave van de borgtocht per gedeelte te regelen). 

 
De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van 

de opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende 
overheid. 

Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld 
worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 

januari 2013. 

 
Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave 

van de borgtocht. 
 

II.5 Herzieningsclausule: Prijsherzieningen 
 

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 

II.6 Leveringstermijn 
 

De aanbestedende overheid specifieert geen leveringstermijn. Bijgevolg moet de leverancier zelf een 

leveringstermijn voorstellen in zijn offerte (in kalenderdagen). 
 

II.7 Betalingstermijn 
 

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat 

in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de 
aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. 

 
De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn 

van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de 

aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de 
andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 

 
 

 

   
 

II.8 Waarborgtermijn 
 
De waarborgtermijn, zowel wat betreft onderdelen als werkuren en verplaatsingen naar de 

gemeentemagazijnen te Hemiksem om de herstellingen uit te voeren, bedraagt minimaal 24 

kalendermaanden voor de algemene waarborg; 
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De waarborgtermijn gaat in de dag na de voorlopige oplevering op de leveringsplaats.  
Indien de machine onbeschikbaar is voor een periode langer dan 5 werkdagen dient de waarborg 

eveneens een vervangmachine te dekken. Transport, levering en verzekering inbegrepen.  

 
Alle wisselstukken van de volledige uitrusting moeten gedurende 10 jaar voorradig en onmiddellijk 

beschikbaar zijn in België. 
 

De waarborg geboden door de leverancier maakt het voorwerp uit van een gunningscriterium. De 

inschrijver mag in zijn offerte een langere waarborgtermijn voorstellen en zal een duidelijke 
omschrijving van de waarborgbepalingen toevoegen aan zijn offerte. 

 

II.9 Voorlopige oplevering 
 

Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van 

voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 
 

II.10 Definitieve oplevering 
 

De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt 
stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. 

Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen 
vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve 

oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld. 
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II.11 Illegaal verblijvende onderdanen 
 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of 

meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze 
onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog 

verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende 

instantie een bevel in andere zin zou geven. 
 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld: 

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan 
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking 

heeft op deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende 

onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 
 

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 

onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 
 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 

49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een 
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming 

in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de 
overeenkomst te verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 

onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

II.12 Loon verschuldigd aan werknemers 
 
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal 

Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld 
dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te 

betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 

uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, 
en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers 

integraal zijn uitbetaald. 
 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 

gesteld: 
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in 

artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 

van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 
 

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 

49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op 
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zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig 
uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming 

in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de 
overeenkomst te verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 

onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 
 

1. : Veegwagen 
 

 

Algemeen: 
 

De aangeboden machine zal nieuw zijn en van het laatst verschenen model. 
Compacte en wendbare veegmachine geschikt voor het stadscentrum, voetgangerszones en 

dergelijke. 

Eveneens geschikt voor het vegen van straten, lanen, pleinen, fiets- en voetpaden. 
Gebruik en onderhoud zijn eenvoudig. 

De organen zijn goed toegankelijk, ook voor herstelling. 
De machine vormt een geïntegreerd geheel. Er zijn geen onderscheiden (vrachtwagen) onderstel en 

bovenbouw. 
De machine zal volledig asbestvrij zijn. Geen enkel onderdeel, slijtstuk, pakking, welk danige dichting 

of isolatie zal asbest bevatten. 

Het aangeboden materiaal moet conform de heersende wetten en reglementen zijn inzake veiligheid 
en hygiëne. 

 
1. Afmetingen van het voertuig : 

Lengte (zonder frontborstel) : maximaal 4.650 mm 

Breedte incl. spiegels: maximaal 2280 mm 
Hoogte incl. zwaailichten: maximaal 2700mm 

 
2. Gewicht van het voertuig:  

Maximaal toegelaten gewicht : hoogstens 12.000 kg 
Laadvermogen (voor vuilnis en water) : minimum 5.000 kg 

 

3. Motor: 
Dieselmotor minimum 4 cilinders 

EURO 6 (lager wordt niet aanvaard)  
Watergekoeld 

Vermogen : minimum 115 KW DIN 

Koppel: min 550 Nm 
De inschrijver vermeld het toerental interval dat gebruikt wordt bij veegwerkzaamheden. 

Bij de offerte te voegen grafieken van motorvermogen, koppel en specifiek verbruik en 
verbruik volgens EN-15429-2. 

 

4. Laag geluidsniveau. De inschrijver geeft de maatregelen op die genomen werden om het 
geluidsniveau te beperken.  

Het geluid in de cabine mag de 75 dB(A). niet overschrijden. Een geluidscertificaat dient bij de 
offerte gevoegd te worden. Hierin word het geluid gemeten aan het oor van de operator 

weergegeven alsook de meting aan de geluidsbron en dit bij diverse toerentallen. 
 

5. Aandrijving: 

De machine is voorzien van een hydrostatische aandrijving voor het rijden gedurende het 
veegwerk en voor verplaatsing. 

Bediening om vooruit en achteruit te rijden of te vegen gebeurt door 1 pedaal, 1 pook of 1 
knop. 

Verder dient in de inschrijving het aantal hydraulische pompen en hun type en functie 

gedetailleerd worden. 
 

6. Remmen: 
Remmen op ieder wiel van voor- en achteras. 

Handrem. 
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Remsysteem (schijf- of trommelremmen) te beschrijven in de inschrijving. 

 

 
 

7. Prestaties: 
De maximale transportsnelheid bedraagt minimum 45 km/u. Minder wordt niet aanvaard.  

Werksnelheid : traploos regelbaar van 0 tot minstens 15 km/u 

 
8. Vering: 

Een vering is voorzien op alle assen van de machine. 
Het veersystemen wordt uitvoerig beschreven in de inschrijving. Een veersysteem met 

hydropneumatische veerpoten en automatische hoogteregeling geniet de voorkeur. 
De vering is zodanig ontworpen dat om het even de belading van de machine de afstand 

tussen de borstels en het wegdek gelijk blijft (zelfs bij het oprijden van een helling). Zodat het 

niet nodig is om de borsteldruk vanuit de cabine te regelen. Indien dit systeem niet leverbaar 
is dient de machine voorzien te zijn van een systeem dat toelaat om de borsteldruk vanuit de 

cabine te regelen.  
De volledige cabine en veeginstallatie omhoog kunnen heffen vanuit de cabine om bv een 

voetpad op te rijden wordt ervaren als een pluspunt. 

 
9. Besturing en wendbaarheid: 

Goede wendbaarheid voor het vegen rond hindernissen en om watergreppels en boordstenen 
te volgen. Gemakkelijk te bedienen hydraulische besturing. Uitvoerig te beschrijven. 

Het stuur moet rechts geplaatst zijn.  
Twee wielsturing met een uitwendige draaicirkel met diameter tussen boordstenen van 

maximaal 650 cm. geniet de voorkeur. 

 
10. Cabine: 

Biedt plaats aan de chauffeur en één passagier. Het comfort niveau van de cabine is 
aangepast aan dagelijks gebruik. 

Alle verlichting zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de cabine dient 

Ledverlichting te zijn. 
Twee deuren, 1 links en 1 rechts, met afsluitbare sloten. 

Bestuurderzetel (luxe) luchtgeveerd met 3-puntsgordel en verstelbaar. De inschrijver 
specificeert de afvering van de zetels en geeft hun diverse verstellingsmogelijkheden op. 

Goed uitzicht naar alle zijden. De panoramische voorruit dient gemaakt te zijn uit 

veiligheidsglas. De zijramen kunnen worden opengeschoven. 
Tijdens het vegen moet de chauffeur de borstels kunnen zien zonder ramen of deuren te 

moeten openen. 
Achteruitzicht met twee zijspiegels (L en R). 

Twee spiegels (L en R) met zicht op de veegborstels. 
Toerenteller, veegurenteller en motorurenteller. 

Volgende elementen worden visueel weergegeven in de cabine: borstelsnelheid, sproeiers 

actief, waterniveau, dieselniveau, adBlue level, toerental, snelheid in km/u, zuigmond laag, 
gekipte container, …. 

Goede verluchting, pollenfilter, krachtige verwarming en airconditioning 
Ruitenwissers met sproeiers. 

Ingebouwde radio met USB aansluiting en bluetooth functie met opgebouwde microfoon. 

Op de cabinevloer dient een kijkglas voorzien te zijn voor het zicht op de zuigmond, bij 
voorkeur zo opgesteld dat vervuiling tijdens het vegen vermeden wordt.  

In de cabine dient ook een diagnose systeem ingebouwd te zijn. Alle foutcodes dienen 
afleesbaar te zijn. Dit dient weergegeven te worden op een scherm afzonderlijk van een 

camerasysteem. 
De machine is uitgerust met een 360° camera systeem. Het beeld wordt weergegeven op een 

kleurscherm van minimum 7’’. 

Op een apart scherm (min 7”) wordt het beeld van de zuigmondcamera weergegeven. Deze is 
voorzien van een reiniging systeem. 
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11. Veegsysteem  
De machine dient geleverd te worden met een PM10 certificaat. 

Vegen d.m.v. twee vooraan geplaatste schotelborstels van grote diameter ( 900 mm).  

De bediening van de beweging van de zij borstels gebeurt bij voorkeur d.m.v. joystick 
gemonteerd op de rechterarmsteun de beweging van de zuigmondklep dient bij voorkeur ook 

rechts van de chauffeur geplaatst te zijn.  
 

De borstelhoek van de rechter borstel is instelbaar vanuit de cabine. 
Veegbreedte min. 2,2m bij zo goed als opgebruikte borstels . Veegsysteem inclusief zuigmond 

verplaatsbaar van links naar rechts vanuit de cabine.  

Draaisnelheid schotelborstels (traploos) regelbaar vanuit de cabine (specificaties 
dienaangaande op te geven).  

Het borstelsysteem is uitgerust met een systeem dat het omschakelen van vegen naar rijden 
mogelijk maakt door middel van één knop. De instellingen van borstel, zuigmond, ventilator,.. 

worden hernomen bij het terug inschakelen van de veegstand.  

 
De machine kan op een veilige en eenvoudige manier vluchtheuvels nemen en voetpaden 

oprijden. 
De hoek instelling van de rechterborstel dient instelbaar te zijn vanuit de cabine. 

De machine kan werken met 1 opgetrokken borstel dit zowel om toe te laten dat smallere 
fietspaden kunnen geveegd worden als om het mogelijk te maken met 1 borstel op het 

voetpad te vegen. 

Een veegsysteem met zo min mogelijk onderhoud geniet de voorkeur. Onderhoud en 
smeerpunten duidelijk vermelden in de offerte. Alle smeerpunten moeten herleid worden naar 

eenvoudig te bereiken plekken.  
De zuigmond en de borstels worden automatisch in hun hoogste positie geplaatst bij het 

achteruitrijden. 

 
Derde borstel 

De machine dient uitgerust te worden met een derde borstelinstallatie die geschikt is om een 
hele dag zwaar onkruid te verwijderen. 

De draairichting van de onkruidborstel is regelbaar vanuit de cabine en wordt aangedreven 

door een hydromotor met regelbare snelheid. De borstel kan zowel links als rechts van de 
machine werken. De draairichting kan op elke stand gewijzigd worden. De derde borstel is 

vanuit de cabine voorzien van een bediening voor dubbele inclinatie. De veegbreedte met en 
zonder frontale borstel dient gespecificeerd te worden. De derde borstel dient gevoed te 

worden door een aparte pomp. 
Bij voorkeur wordt de derde borstel bediend door middel van een 8 standen joystick 

gemonteerd naast de joystick van de standaard borstels. 

Omdat de derde borstel effectief gaat gebruikt worden in zwaar onkruidverwijdering is het 
vereist dat deze zeer stevig is uitgevoerd en voorzien is van een laterale geleiding. Een sterke 

voorkeur gaat uit naar een systeem zonder ketting.  
Tijdens de gevraagde demonstratie zal de machine uitvoerig beoordeeld worden op zijn 

efficiëntie in het verwijderen van onkruid. 

De derde borstel is voorzien van een LED werklamp. 
Indien de montage van de derde borstel de standaard verlichting hindert zal de derde borstel 

voorzien zijn van een bijkomende verlichting conform aan de UNECE R48-06 
Bij de offerte dient een omschrijving gevoegd te worden van de derde borstel met daarin 

onder andere de bedieningen die uitgevoerd dienen worden om  de derde borstel snel op te 
bergen voor transport, het aantal smeerpunten op de derde borstel, het aantal rollen en hun 

diameter waarop de derde borstel zich van links naar rechts beweegt.  
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12. Vuilopnamesysteem: 
 

Onze voorkeur gaat uit naar een systeem waarbij alle elementen waar de vuilstroom 

doorkomt uit staal zijn en deze voorzien zijn van een slijtvaste coating.  
Op geen enkel ogenblik mag de vuilstroom door een rubberen of flexibele darm gaan. Foto’s 

van de zuigbuis, zuigmond en de aansluitingen dienen bij de offerte gevoegd te zijn.  
Vuilnisopname door opzuigen met een centrale voor de vooras geplaatste zuigmond. 

Deze kan hydraulisch omhoog geplaatst worden en is voorzien van een grofvuilklep vanuit de 
cabine bediend, om met de zuigmond groter afval te kunnen opnemen; 

De gecoate zuigmond dient voorzien te zijn van een geveerd loopwiel en van slijtstukken 

teneinde dure slijtage van de zuigmond tegen te gaan. Indien de machine niet beschikt over 
een geveerd loopwiel dient de inschrijver uitvoerig te beschrijven welke maatregelingen 

genomen zijn om de loopwielen en de zuigmond te beveiligen( foto’s zijn bij de offerte te 
voegen) 

De aanzuigbuis uit RVS dient minstens een diameter te hebben van 220 mm teneinde grof 

materiaal te kunnen opzuigen (flessen, blikken en zo verder).  
Bij voorkeur kan men vanuit de cabine de binnenzijde van de zuigbuis inspecteren.  

Het vuil wordt zowel in de zuigmond als in de zuigbuis bevochtigd.  
De ventilator dient uitgevoerd te zijn in een slijtvast materiaal.  

De inschrijver geeft de gegevens op over de aanzuigventilator en het luchtdebiet, de bekomen 
onderdruk, e.d. 

Bij de hoogste veegprestatie bedraagt het gemeten luchtdebiet aan de zuigmond minstens 

14.000 m³ per uur, de luchtsnelheid in de verbindingsbuis van de zuigmond naar de 
veegselvergaarbak bedraagt minstens 160 m/sec, en de onderdruk in het veegselreservoir 

bedraagt minstens 760 mm waterkolom.  
De zuigkracht van de machine wordt ook bij de demonstratie getest 

Wateraansluiting voor zelfreiniging van de ventilator. 

Tussen de vuilcontainer en de aanzuigbuis dient een hydraulisch bediende afsluitklep 
gemonteerd te worden. Deze opent automatisch als de ventilator actief is. Bovendien moet 

men de klep kortstondig kunnen sluiten om kortstondig een grotere onderdruk te creëren. 
Deze klep en alle componenten dienen zich te bevinden aan de buitenzijde van de 

vuilcontainer.   

 
13. Veegselvergaarbak: 

Volume : minimum 5,5 m³ luchtinhoud. Netto minimum 3,8m³gemeten volgens EN norm. 
Lediging door kippen, aangedreven door de motor. Het kipsysteem en zijn aandrijving zijn te 

beschrijven in de inschrijving. 
De achterlichten dienen ingewerkt te zijn in de achterdeur zodat deze niet bevuild of 

beschadigd worden tijdens het storten. 

De zijwanden en de vloer van de container zijn volledig vlak afgewerkt in RVS (bij voorkeur 
inox 304). 

De machine dient verplicht uitgerust te worden met volgende veiligheidssteunen: 
2 Veiligheidssteunen ter ondersteuning van de laadbak in gekipte toestand. 

1 veiligheidssteun voor de achterdeur. 

Kiphoek minimaal 52° teneinde een vlotte lediging te bekomen. 
Handpomp voor kippen bij motordefect. Deze kan omgeschakeld worden voor het openen van 

de achterdeur. 
Wateraflaat voor het bekomen van een zo droog mogelijk product vóór het storten. Uitvoering  

met evacuatieslang. 
Op beide zijden van de container is een deurtje voorzien dat toelaat om grotere voorwerpen 

manueel in de container te gooien. 

De vuilzeef is zo groot mogelijk. Oppervlak te specifiëren. De vuilzeef is automatisch  
neerlaatbaar en hefbaar door middel van knop op de bedieningspeer. 
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14. Sproeisysteem: 
standaardwaterpomp (bij voorkeur 1) waterpomp : Werkdruk minimum 2 bar, hoogste debiet 

: minimum 10 liter/min. Beschermd tegen droogloop. 
Voorzien van een waterpeilindicatie. 

De watertanks zijn bij voorkeur opgebouwd uit waterbestendig staal. Indien dit niet kan wordt 
kunststof versterkt met glasvezel ook aanvaard. Gewone kunststof tanken worden niet 

geaccepteerd.  

Door plaatsing van een sproeisysteem op elke borstel en in de zuigmond en zuigbocht. 
Proper watertank van 600 liter. 

Het bijvullen van de proper watertank kan gebeuren d.m.v. een meegeleverde soepele 
oprolbare slang. 

De aansluitingen hiervoor zijn conform aan de installatie van de gemeentelijke diensten. 

Het gebruik van regenwater of oppervlaktewater moet mogelijk zijn zonder dat de chauffeur 
aanpassingen aan de machine dient aan te brengen. 

Bijkomend dient de machine uitgerust te zijn met een hoge druk unit met een capaciteit van 
minimum 15L/min en 150 bar. Voorzien van een zelf oprollend haspel met min 10m slang en 

spuitpistool met dubbele sproeikop. 
 

 

15. Bijkomende uitrusting: 
Mogelijkheid voor slepen – depannage.  

Een auditief alarmsignaal dat omstanders en werklieden verwittigt bij het achteruitrijden van 
het voertuig. 

Achteraan is de veegwagen voorzien van een RVS bumper ter bescherming van de 

achterdeur.  
De machine dient voorzien te zijn van een houder voor borstel en schop. 

Zuigslang: Geschikt voor het verwijderen van bladeren, papier, blikjes, enz. 
Stijve zuigbuis met handvat minimum diameter 200 mm. 

In de zuigslang is een watersproeier met handkraan voorzien voor een vlotte doorstroom van 

het vuil.   
De zuigslang dient 360° inzetbaar te zijn rond de machine. Bijvoorkeur gemonteerd op de 

achterdeur. Op een eenvoudige manier naar keuze te gebruiken. 
De machine is gelijkvormig met de geldende wetgeving. 

Inzonderheid met de Wegcode en met het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming: 
tarra en nuttige last aanduiden op het voertuig. 

Aanduiding bandenspanning boven de banden. 

Meerdere LED werklampen: minimum 1 op elke zij borstel, 1 op de derde borstel en 1 op de 
zuigmond  

Gereedschapskit, gevarendriehoek, verbandtrommel, BENOR brandblusser en fluo hesje. 
De machine wordt geleverd met 1 set reservesleutels. 

Houder voor nummerplaat met verlichting achteraan en een houder vooraan (inclusief dubbel 

van de nummerplaat).  
 

 
16. banden : 

de achteras dient uitgerust te worden met dubbele banden configuratie. 
het type van de banden voor en achter dient opgegeven te worden in de offerte. 

 

17. Kleur : 
Cabine: standaard wit 

Container standaard wit 
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Chassis standaard kleur te beschrijven in de offerte 

 

18. Veiligheidstoebehoren: 
Gekleefde reflecterende rood/witte strepen 3 M 1m². Vooraan en achteraan. 

De zijkant van de machine wordt voorzien van witte contourmarkering.  
Verkeersborden D1 en A31 op de achterdeur gemonteerd 

Voor en achteraan dient een oranje LED zwaailamp geplaatst te zijn. 

Vooraan in de grille dienen kleine oranje LED flitsers geplaatst te worden alsook hoog op de 
achterdeur. 

Achteraan dient een looplicht met LED lichtunits gemonteerd te worden op de achterdeur. 
De machine is uitgerust met een veiligheid die ervoor zorgt dat wanneer de chauffeur de 

cabine verlaat alle veegfuncties stoppen. 
 

 

19. Opleiding: 
Opleiding voor de besturing is inbegrepen in de offerteprijs, de opleiding belicht minstens de 

volledige werking en het dagelijks onderhoud van het toestel en de toe te passen 
veiligheidsvoorschriften. 

Ook een opleiding voor het onderhoud en herstellen dient voorzien te zijn.  

 
 

20. Demonstratie: 
Teneinde over de handigheid, de praktische zuigkracht, het reinigend vermogen en de 

efficiëntie van de machine te kunnen oordelen,zal op vraag van het Bestuur, binnen de 15 
kalenderdagen, een gratis demonstratie geëist worden op een door het Bestuur aangeduide 

plaats en tijdstip. 

Deze demonstratie is verplicht. Tijdens de demonstratie zal de machine op diverse punten 
beoordeeld worden alsook op het verwijderen van onkruid. Indien de machine waar mee 

gedemonstreerd wordt hier niet op voorbereid is ontvangt de aanbieder geen punten voor de 
demonstratie. 

 

 
 

II. Onderhoudscontract 
 
Onderhoudscontract (apart bij de inschrijving te voegen) 

 
Onderhoudscontract looptijd 8 jaar of 8.000 bedrijfsuren.  

De opgegeven prijs is de onderhoudskost per motoruur  van de veegwagen.  

Dit onderhoudscontract omvat alle onderhoudswerkzaamheden, herstellingen, en vervangen 
van defecte onderdelen, om de veegwagen operationeel te houden.  

Eveneens inbegrepen: onderhoudsvloeistoffen (oliën, smeermiddelen, koelvloeistoffen,…), 
slijtage onderdelen: filters, remblokken, zuigbuizen, zwenkwielen…  

Ook slijtage door bijvoorbeeld een slecht wegdek is inbegrepen. 
Niet inbegrepen:  

• Vervangen van banden  

• Brandstof en SCR-middel (AdBlue)  
• Herstellingen ten gevolge van aanrijdingen en schadegevallen.  

• Borstels  
De aannemer voorziet een vervangwagen wanneer de veegmachine langer dan 5 werkdagen 

niet beschikbaar is wegens herstelling onder onderhoudscontract. 

Transport, levering, inschrijving en verzekering van deze vervangwagen zijn voor de 
aannemer. 

Duurtijd van de overeenkomst: 8 jaar na aanvang of 8.000 bedrijfsuren, wat eerst bereikt 
wordt bepaalt het einde van de overeenkomst.  
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De transportkosten/verplaatsingskosten zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs. Alle 

herstellingen dienen ter plaatse uitgevoerd te worden, indien dit niet mogelijk is staat de 

aannemer in voor het transport van de machine. 
De aanrekening gebeurt periodiek en op basis van de effectieve bedrijfsuren.  

De aannemer heeft de keuze uit een maandelijkse of driemaandelijkse periodiciteit.  
De aannemer zal maandelijks de bedrijfsuren opvragen aan de leidend ambtenaar.  

De aannemer zal vervolgens de aanrekening maken op basis van de effectieve gebruikte 

bedrijfsuren. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

LEVERING VAN EEN MIDDELGROTE VEEGMACHINE 

TECHNISCHE GEGEVENS IN TE VULLEN 

Algemene gegevens 

Merk  
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Type  

Afmetingen van het voertuig:  

Lengte zonder frontborstel mm 

Lengte met frontborstel mm 

Breedte mm 

Hoogte mm 

Gewicht 

Maximaal toegelaten gewicht Kg 

Leeggewicht Kg 

Laadvermogen kg 

Motor 

Merk en type  

Vermogen kW 

Maximaal koppel Nm 

Cilinderinhoud  

Toerental tijdens vegen Tussen ….………..rt/min en ……………..rt/min   

Inhoud brandstoftank L 

Tanken mogelijk zonder kippen container? JA/NEE 

Gemiddeld brandstof verbruik volgens  
EN-15429-2 

L 

Geluidsniveau 

Geluidsniveau in de cabine bij 1.300tr/min dB  

Geluidsniveau aan de bron bij 1.300tr/min LWA/dB  

Geluidsniveau verlagende maatregelen en uitrusting 
 

 
 

Aandrijving 

Beschrijving aandrijving  

Bediening door 1 pook of 1 pedaal? JA/NEE    pook of pedaal 

Aantal hydraulische pompen  

Merk, type en functie 

 

 
 

Remmen 

Type vooraan  

Achteraan  

Handrem  

Prestaties 
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Transportsnelheid  Km/u 

Werksnelheid Km/u 

Is er een beveiliging die ervoor zorgt dat de machine 

maar tegen een zeer beperkte snelheid kan verplaatst 
worden met gekipte container? 

JA/NEE  
Km/u 

Traploos regelbaar JA/NEE 

Vering 

Vering vooras  

Vering achteras   

Automatische hoogteregeling JA/NEE 

Kan de vering van de vooras vanuit de cabine omhoog 

geplaatst worden?  
JA/NEE 

Besturing en wendbaarheid 

Wielbasis mm 

Draaistraal tussen stoepen mm 

Draaistraal tussen muren mm 

Cabine  

Buiten en binnen verlichting volledig in LED JA/NEE 

Beschrijving  
bestuurderszetel  

 
bijrijders zetel 

 

 

Spiegels achteruitzicht verwarmd  JA/NEE 

Twee verwarmde spiegels met zicht op de veegborstels JA/NEE 

Toerenteller, veegurenteller en motorurenteller JA/NEE 

Airconditioning JA/NEE 

Kijkglas in de cabinevloer JA/NEE 

Toerenteller, veegurenteller  en motorurenteller JA/NEE 

Visuele weergave in de cabine van : borstelsnelheid, 
sproeiers actief, waterniveau, dieselniveau, adblue 

level, toerental, snelheid in km/u, stand zuigmond, 

stand container,.. 

JA/NEE 

Radio met USB aansluiting en bluetooth JA/NEE 

Diagnose systeem in de cabine. Bijschrijving 

bijgevoegd 
JA/NEE 

Merk en type  360° camerasysteem  

 

 

Afmetingen scherm:  

Merk en type zuigmondcamera  

Afmetingen scherm:  
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Veegsysteem 

Diameter borstels mm 

Veegbreedte met 2 bijna versleten borstels mm 

Veegbreedte met derde borstel mm 

Plaats bediening:   

zijborstels 
3de borstel 

 

Waar:                        d.m.v.: joystick: JA/NEE 
Waar:                        d.m.v.:8 standen  joystick: JA/NEE 

 

Automatische borsteldruk regeling JA/NEE 

Rechter borstelhoek afzonderlijk vanuit de cabine 

instelbaar: 
 

onafhankelijk heffen van de borstels 

JA/NEE 

 
 

JA/NEE 

Zuigmond en zij borstels verschuiven samen JA/NEE 

Afstand waarover deze te verschuiven zijn mm 

Omschakelen van rijden naar vegen en omgekeerd 

doormiddel van 1 knop 
JA/NEE 

Aantal smeerpunten in totaal  

Waarvan x smeerpunten op de derdeborstel  
Smeerplan in bijlage 

 
….. 

x=……  

 

Derde borstel geschikt om een hele dag zwaar onkruid 

te verwijderen 
JA/NEE 

Is er een ketting in het lateraal bewegingssysteem van 
de derde borstel 

JA/NEE 

Aantal rollen waarmee de derde borstel zijdelinks 

beweegt en hun diameter 

Aantal: 

Diameter:  

Omschrijving   

Derde borstel voorzien van een dubbele inclinatie JA/NEE 

Draairichting van de 3de  borstels omkeerbaar vanuit de 

cabine op elke positie 
JA/NEE 

Beschrijving bedieningen die uitgevoerd dienen te 

worden om de derde borstel snel op te bergen voor 
transport 

 

Aparte pomp voor de derde borstel JA/NEE 

Borstelsnelheid regelbaar vanuit de cabine voor de 

zijborstels 
Borstelsnelheid van de derde borstel afzonderlijk 

regelbaar  

      JA/NEE                                           rt/min 

  

      JA/NEE                                           rt/min 

Vuilopnamesysteem 

Materiaal: Zuigmond 

               Zuigbuis 

               Zuigbocht 
               Deflector 

               Turbine 

 

Zuigmond, zuigbuis, bocht en deflectorplaat voorzien 
van een PU coating?  

JA/NEE 

Diameter zuigbuis mm 
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Moet de vuilstroom door een rubber of flexibel? JA/NEE 

Zuigmond heffen  

grofvuilkep 

JA/NEE 

JA/NEE 

Zuigmond voorzien van slijtrubbers  JA/NEE 

Zuigmond beschermd opgehangen door middel van 
een geveerd volgwiel.  

JA/NEE 
Omschrijving: 

 

Luchtdebiet ventilator 
Luchtsnelheid in de zuigbuis 

Onderdruk in het veegselreservoir 

m³/u 
m/sec 

mm waterkolom 

Wateraansluiting voor zelfreinigen ventilator JA/NEE 

Kan men de zuigbuis inspecteren vanuit de cabine JA/NEE 

Zuigmond en borstels automatisch omhoog bij 

achteruitrijden? 
JA/NEE 

Machine wordt geleverd met PM10 certificaat JA/NEE 

Hydraulisch bediende afsluitklep met 2 

standenschakelaar in de cabine. 
JA/NEE 

Veegselvergaarbak 

Luchtinhoud  

Brutto 

Netto 

m³ 
m³ 

Beschrijving kipsysteem en aandrijving kipsysteem  

Zijwanden en containervloer volledig vlak  

Kiphoek  ° 

Wateraflaat met evacuatieslang JA/NEE 

Achterlichten ingewerkt in de achterdeur JA/NEE 

Volledig in RVS 
JA/NEE  

Samenstelling RVS: 

Veiligheidssteunen voor container 
Veiligheidssteun voor achterdeur 

JA/NEE 
JA/NEE 

Oppervlakte vuilzeef m² 

Automatische neerlaatbare vuilzeef. 
JA/NEE 

 

Sproeisysteem en hoge druk unit 

Beschrijving standaard waterpomp 

Aantal pompen 
type 

 

Bar 
L/min 

Materiaal watertanks  

Aantal verstuivers  
 

Totaal: 

Op de zijborstels: 
Op de derde borstel: 

In de zuigmond:  
In de zuigbuis: 

Inhoud watertank L 

Hoge druk unit min 15L/min 150 bar met zelf oprollend 
haspel en spuitpistool 

JA/NEE 
…L/min 
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…bar 

Bijkomende uitrusting 

De hydrostatische aandrijving kan vrijgegeven worden 

voor het slepen 
JA/NEE 

Bevestiging voor borstel en schop JA/NEE 

Zuigslang: 
Geschikt voor het verwijderen van bladeren, papier, 

blikjes, enz. 
 

JA/NEE 

LED werklichten op elke borstel en op de zuigmond 
JA/NEE 

JA/NEE 

Machine wordt geleverd met gereedschapskist, 
gevarendriehoek, BENORM brandblusser en 

verbandkist 

JA/NEE 

Banden 

Type banden vooraan  

Dubbel lucht banden achter 
Type banden achteraan 

JA/NEE 
 

 Kleur 

Kleur cabine en container  

Kleur chassis  

Opleiding 

Bestuurders JA/NEE 

Onderhoudspersoneel JA/NEE 

Dienst na verkoop 

Gegevens van de onderhoudswerkplaats 

volledig adres  

aantal werknemers, mecaniciens op die plaats 

- openingsuren 

 

Is er een continue service ploeg ter beschikking? 
En waar is die gehuisvest 

 

 

- Levertermijnen onderdelen: 

Beschikbaarheid onderdelen                     jaar 

Levertermijn courante onderdelen            uren 

Levertermijn alle onderdelen                 dagen 

 

Waarborg: 

Waarborg in maanden 

- Werkuren en wisselstukken 
- Antiroest 

- Aandrijflijn 
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- …. 

 

Opgemaakt te …………………………………………………………………  op ……/……/2021 

 
De Inschrijver,
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 

“AANKOOP VEEGWAGEN” 
 

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

 
Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Het totale offertebedrag moet zowel in 
cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 
 

Natuurlijke persoon 

Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 

 
Telefoon: 

GSM: 

Fax: 
E-mail: 

Contactpersoon: 
 

Ofwel (1) 

 
Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 
 

Telefoon: 

GSM: 
Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 

 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 

bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 

bekendgemaakt.) 

 
Ofwel (1) 

 
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke vennootschap) 

 
Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 

Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 
Adres hetzij zetel: 

 
Telefoon: 

GSM: 

Fax: 
E-mail: 

Contactpersoon: 
 

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:  
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Hoedanigheid of beroep:  
Nationaliteit:  

Adres hetzij zetel:  

 
Telefoon: 

GSM: 
Fax: 

E-mail: 

Contactpersoon: 
 

Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie. 
 

De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name: 
 

 

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT 

(TD/2110): 
 

tegen de som van: 

 
(in cijfers, inclusief btw) 

 
................................................................................................................................................... 

 
(in letters, inclusief btw) 

 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

leveringstermijn (in kalenderdagen): 

................................................................................................................................................... 
 

 
 

Algemene inlichtingen 

 
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 
 

Onderaannemers 
 

Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Personeel 

 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 

andere lidstaat van de Europese Unie: 

 
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 

 
Betalingen 
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De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam 

van ................................. . 

 
 

 
 

Bij de offerte te voegen documenten 

 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:  

- de documenten die het bestek verplicht over te leggen;  
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 

 
 

Gedaan te ..................................................................................................................................... 

 
De ................................................................................................................................................ 

 
De inschrijver, 

 

 
 

Naam en voornaam: ....................................................................................................................... 
 

Functie: ......................................................................................................................................... 
 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: BANKVERKLARING 
 
 

Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: AANKOOP VEEGWAGEN (TD/2110) 
 

Hierbij bevestigen wij U dat de ...................................................................................................... 

(naam vennootschap) onze cliënt is sinds .....................................(datum). 
 

Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt 
 

De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden,  

........................(datum), beantwoord aan onze verwachtingen. 
 

Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige 
elementen vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met 

betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de 
contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen. 

 

De .......................................................................... (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen 
en 

 
ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap 

(alleen vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de cliënt) : 

...................................................................................................................... 
 

ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. 
 

ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog 
op de uitvoering van de opdracht te onderzoeken. 

 

ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen). 
 

Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt 
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. 

 

Wat betreft de notoriëteit van de cliënt 
 

De ......................................................................... (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke 
plaats (ofwel : is actief) in de sector van 

..............................................................................................   

Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische 
reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie. 
De feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden 

medegedeeld. 
 

Opgemaakt in ............................................. , op ..................................................................... . 

 
Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 

 
 

 

 
Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE C: INVENTARIS 

“AANKOOP VEEGWAGEN” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in cijfers 

excl. btw Totaal excl. btw 

1 LEVEREN VAN VEEGMACHINE (cfr. technische beschrijving) GP  1   

Totaal excl. btw :  

Btw 21% :  

Totaal incl. btw :  

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 

inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 
 

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ...................................................... 

 
Naam en voornaam: ............................................................................ 

 


