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Lastenboek nr. II/MAT/A12-270-10 posten 1 en 2 
Geldigheidsduur van de opdracht: 27/06/2011 tot 27/06/2016 
 

VEILIGHEIDSSCHOENEN 
                 
Leverancier:  Frans Daelman N.V.   
  Kluisdreef, 3    tel:  053/66.77.18 

B 9300 Aalst                fax : 053/67.27.41   
 
Post 1  
 
Eenheidsprijs:  zonder BTW:    75,55 € 
    met BTW van 21%:   91,41 € 
 
Type:   HAIX – Airpower X11 Low 
 
Beschrijving:  
 
De schoen voldoet aan de norm: EN ISO 20345 : 2007 S3 Cl WR SRB 
 
De schoen is waterdicht (WR) en is uitgerust met een beschermneus ter bescherming van de 
tenen en met een antiperforatie-, antistatische, tegen de koude beschermende (Cl) en 
antislipzool (SRB). 
 
De schoen is gemaakt uit: 

 zwart waterafstotend leer, behandeld met een waterafstotend middel en « Sun 
Reflect ». Deze laatste behandeling heeft tot doel om het effect van de opwarming van 
de schoen te verminderen. 

 een waterdichte en ademende Gore-tex-voering.  
 
De schacht is 7 cm hoog. De binnenzool absorbeert het zweet goed. 
Het profiel van de loopzool biedt een goede grip op alle soorten terreinen. Het profiel van de 
hielborst laat een goede ondersteuning toe op een ladder. 
De schoen is beschikbaar in de volgende standaardmaten: 36 tot 47. 

 
 

Hulpdienst van: 



Veiligheidsschoenen: www.civieleveiligheid.be 
 
 

Opmerking voor het personeel van de Civiele Bescherming: de lage veiligheidsschoenen worden enkel 
op medisch advies afgeleverd. Normaal moeten de schoenen van post 2 besteld worden.

Beschikbare accessoires en onderhoudsproducten voor: HAIX – Airpower X11 Low 
 

Artikels Eenheidsprijzen 
zonder BTW in € 

Hoeveelheden Bedrag zonder 
BTW in € 

Paar veters 1,58   
Paar binnenzolen 36-47* 3,55   
Zwarte schoensmeer 75 
ml 

3,87   

Transparante 
schoensmeer 75 ml 

3,87   

Impregnerende spray  5,99   
           BTW 21%  

  TOTAAL BTWi  
Bij de bestelling van binnenzolen moet de schoenmaat meegedeeld worden.  

 
 

Bestelling van schoenen: HAIX – Airpower X11 Low 
 

Schoenmaten Eenheidsprijzen 
zonder BTW in € 

Hoeveelheden Bedrag zonder 
BTW in € 

37 75,55   
38 75,55   
39 75,55   
40 75,55   
41 75,55   
42 75,55   
43 75,55   
44 75,55   
45 75,55   
46 75,55   
47 75,55   
           BTW 21%  

  TOTAAL BTWi  
 

 
Opmerkingen: 
 
* Leveringstermijn: 20 kalenderdagen. 
* De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde 

dat aan de contractuele eisen voldaan is. 
 

 
 
 

Opgemaakt te:      Handtekening & Functie: 
Op datum van: 
 



Veiligheidsschoenen: www.civieleveiligheid.be 
 
 

 
 
 
Post 2  
 
Eenheidsprijs:  zonder BTW:    79,45 € 
    met BTW van 21%:   96,13 € 
 
 
Type:   HAIX – Airpower X11 MID 
 
Beschrijving: 
 
De schoen voldoet aan de norm: EN ISO 20345 : 2007 S3 Cl WR SRB. 
 
De schoen is waterdicht (WR) en is uitgerust met een beschermneus ter bescherming van de 
tenen en met een antiperforatie-, antistatische, tegen de koude beschermende (Cl) en 
antislipzool (SRB). 
 
De schoen is gemaakt uit: 

 zwart waterafstotend leer, behandeld met een waterafstotend middel en « Sun 
Reflect ». Deze laatste behandeling heeft tot doel om het effect van de opwarming van 
de schoen te verminderen. 

 een waterdichte en ademende Gore-tex-voering.  
 
De schacht is 10 cm hoog. De binnenzool absorbeert het zweet goed. 
Het profiel van de loopzool biedt een goede grip op alle soorten terreinen. Het profiel van de 
hielborst laat een goede ondersteuning toe op een ladder. 
 
De schoen is beschikbaar in de volgende standaardmaten: 36 tot 47. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



Veiligheidsschoenen: www.civieleveiligheid.be 
 
 

Beschikbare accessoires en onderhoudsproducten voor: HAIX – Airpower X11 MID 
 

Artikels Eenheidsprijzen 
zonder BTW in € 

Hoeveelheden Bedrag zonder 
BTW in € 

Paar veters 1,85   
Paar binnenzolen 36-47* 3,55   
Zwarte schoensmeer 75 
ml 

3,87   

Transparante 
schoensmeer 75 ml 

3,87   

Impregnerende spray  5,99   
           BTW 21%  

  TOTAAL BTWi  
Bij de bestelling van binnenzolen moet de schoenmaat meegedeeld worden.  

 
 

Bestelling van schoenen:   HAIX – Airpower X11 MID 
 

Schoenmaat Eenheidsprijs zonder 
BTW in € 

Hoeveelheden Bedrag zonder 
BTW in € 

36 79,45   
37 79,45   
38 79,45   
39 79,45   
40 79,45   
41 79,45   
42 79,45   
43 79,45   
44 79,45   
45 79,45   
46 79,45   
47 79,45   
           BTW 21%  

  TOTAAL BTWi  
 

 
Opmerkingen: 
 
* Leveringstermijn: 20 kalenderdagen. 
* De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde 

dat aan de contractuele eisen voldaan is. 
 

 
 
 

Opgemaakt te:      Handtekening & Functie: 
Op datum van: 
 


