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Zone/Openbare dienst: 
 
Lastenboek nr. II/MAT/A29-331-14 Posten 1-2-3-4-5 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 22-01-2019 
 
 

PNEUMATISCH HEFMATERIAAL 
 
Leverancier:  VANASSCHE FFE nv 

Brugsesteenweg 2-4 
8531 HARELBEKE 
Tel. 056/71 01 30 
Fax: 056/70 21 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Deze prijs omvat de levering van het basismaterieel en de prijsherziening van toepassing voor bestellingen 
vanaf 17/06/2018 (3,10% ). 
 
Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een 
prijsherziening aan te vragen. 
 
 
LEVERINGSTERMIJNEN 
 
Post 1 
 
• Termijn voor de oplevering van de eerste set pneumatische accessoires, te dateren vanaf de dag van de bestelling: 

180 kalenderdagen. 
 
• Termijn voor de oplevering van de sets pneumatische accessoires die besteld werden voor de goedkeuring van de 

eerste set pneumatische accessoires, te dateren vanaf de dag van de goedkeuring van de eerste set pneumatische 
accessoires: 150 kalenderdagen.  

 
• Termijn voor de oplevering van elke bijkomende bestelling van sets pneumatische accessoires, te dateren vanaf de 

dag van de bestelling: 150 kalenderdagen. 
 

Eenheidsprijs van een volledige materiaalset *:  exclusief BTW      358,77 €      Post 1 
               688,99 €        Post 2 
               758,78 €         Post 3 
            1.308,28 €        Post 4 
            2.226,87 €         Post 5 

 
BTW inbegrepen 21 %   434,12 €      Post 1 

               833,68 €        Post 2 
                918,13 €  Post 3 
            1.583,02 €        Post 4 
            2.694,51 €         Post 5 

Optie 1: 1 set van 2 persluchtflessen 6 liter 300 bar in staal  
exclusief BTW                       384,55 €      

 BTW inbegrepen 21 %      465,30 €      
 
Optie 2: 1 koppelstuk voor het simultaan gebruik van twee persluchtflessen 

exclusief BTW                      147,43 €      
 BTW inbegrepen 21 %                178,39 €  
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Post 2 
 
• Termijn voor de oplevering van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 100 kN elk, 

te dateren vanaf de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen. 
 
• Termijn voor de oplevering van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 100 kN elk, die 

besteld werden voor de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 
100 kN elk, te dateren vanaf de dag van de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een 
maximale kracht van +/- 100 kN elk: 150 kalenderdagen.  

 
• Termijn voor de oplevering van elke bijkomende bestelling van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht 

van +/- 100 kN elk, te dateren vanaf de dag van de bestelling: 150 kalenderdagen. 
 
Post 3 
 
• Termijn voor de oplevering van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 200 kN elk, te 

dateren vanaf de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen. 
 

• Termijn voor de oplevering van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 200 kN elk, die besteld 
werden voor de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 200 kN elk, 
te dateren vanaf de dag van de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van 
+/- 200 kN elk: 150 kalenderdagen.  
 

• Termijn voor de oplevering van elke bijkomende bestelling van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht 
van +/- 200 kN elk, te dateren vanaf de dag van de bestelling: 150 kalenderdagen. 

 
Post 4 
 
• Termijn voor de oplevering van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 400 kN elk, te 

dateren vanaf de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen. 
 

• Termijn voor de oplevering van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 400 kN elk, die besteld 
werden voor de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 400 kN elk, 
te dateren vanaf de dag van de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van 
+/- 400 kN elk: 150 kalenderdagen.  
 

• Termijn voor de oplevering van elke bijkomende bestelling van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht 
van +/- 400 kN elk, te dateren vanaf de dag van de bestelling: 150 kalenderdagen. 

 
Post 5 
 
• Termijn voor de oplevering van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 650 kN elk, te 

dateren vanaf de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen. 
 

• Termijn voor de oplevering van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 650 kN elk, die besteld 
werden voor de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van +/- 650 kN elk, 
te dateren vanaf de dag van de goedkeuring van de eerste set van twee hefkussens, met een maximale kracht van 
+/- 650 kN elk: 150 kalenderdagen.  
 

• Termijn voor de oplevering van elke bijkomende bestelling van sets van twee hefkussens, met een maximale kracht 
van +/- 650 kN elk, te dateren vanaf de dag van de bestelling: 150 kalenderdagen. 

 
 
GARANTIE 
 
• Algemene garantie van 10 jaar. 
• Verlenging van de garantie van 2 jaar op elk vervangen/hersteld onderdeel. 
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BESCHRIJVING VAN HET MATERIEEL 
 
Post 1 
 
Post 1 omvat de nodige pneumatische accessoires voor het gebruik van een paar hefkussens: 
 

- 1 reduceerventiel 300 bar 
- 1 dubbele bediening voor het simultaan gebruik van 2 kussens 
- 2 luchtslangen met een lengte van 10 meter in geel en blauw 

 
Post 2 
 
Post 2 omvat 2 hefkussens HLB 10 van het merk Holmatro. 
 

Werkdruk: 8 bar 
Invoeghoogte: 25 mm 
Max. hefhoogte: 215 mm 
Max. hefkracht: 100 kN / 10,2 t 
Afmetingen: 380 x 380 mm 
Gewicht: 3,8 kg 

 
Na 1 mei 2018 zal post 2 vervangen worden door 2 hefkussen SLK 10 van het merk Sava. 
 

Werkdruk: 8 bar 
Invoeghoogte: 25 mm 
Max. hefhoogte: 210 mm 
Max. hefkracht: 100 kN / 10,1 t 
Afmetingen: 380 x 380 mm 

              Gewicht: 3,5 kg 
 
Post 3 
 
Post 3 omvat 2 hefkussens SLK 19 van het merk Sava. 
 

Werkdruk: 8 bar 
Invoeghoogte: 25 mm 
Max. hefhoogte: 300 mm 
Max. hefkracht: 198 kN / 20,2 t 
Afmetingen: 550 x 550 mm 
Gewicht: 9 kg 

 
Post 4 
 
Post 4 omvat 2 hefkussens SLK 40 van het merk Sava. 
 

Werkdruk: 8 bar 
Invoeghoogte: 25 mm 
Max. hefhoogte: 420 mm 
Max. hefkracht: 388 kN / 39,6 t 
Afmetingen: 780 x 780 mm 
Gewicht: 14 kg 

 
Post 5 
 
Post 5 omvat 2 hefkussens SLK 70 van het merk Sava. 
 

Werkdruk: 8 bar 
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Invoeghoogte: 25 mm 
Max. hefhoogte: 520 mm 
Max. hefkracht: 676 kN / 69 t 
Afmetingen: 945 x 945 mm 
Gewicht: 22,5 kg 

 
 

ENTITEITEN DIE EEN BESTELLING KUNNEN PLAATSEN IN HET KADER VAN DEZE OPDRACHT 
 
De federale overheidsdiensten (met inbegrip van de FOD Binnenlandse Zaken), de hulpverleningszones (met inbegrip 
van de prezones of gelijkwaardig), de brandweerscholen, de federale politie, de lokale politie, de gewesten, de 
provincies en de gemeenten. 
 
 
HANDLEIDINGEN EN OPLEIDING 
 

• Gebruiks- en onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (1x) en op USB-stick (1x). 
• 1 opleidingssessie (in NL, FR of D) bij de oplevering in de lokalen van de leverancier. 
 
 
TE VERMELDEN BIJ DE BESTELLING 
 
 
Post 1:  ….. set(s) 

Post 2: ….. set(s) 

Post 3: ….. set(s)  

Post 4:  ….. set(s) 

Post 5: ….. set(s) 

Optie 1:  ….. set(s) 

Optie 2:        ….. set(s) 

 
Voor een totaalbedrag van ………………….. € exclusief BTW / ………………….. € BTWi. 
 
 
 
Gedaan te:       Naam: 
        
Datum:       Functie: 

 
Zone/Openbare dienst: 
 
Handtekening: 

 
 
 
 
 
 
Technische fiche die bij uw behoorlijk ingevulde en voor akkoord ondertekende bestelbon gevoegd moet 
worden.  
De technische fiche is beschikbaar op onze website: www.civieleveiligheid.be 


