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 Zone / Openbare dienst: 
 
 
Bijzonder bestek II/MAT/A49-378-18 – Perceel 2 
Geldigheidsduur van de opdracht van 22/01/2019 tot 21/01/2023 
Datum van de opening van offertes: 12/07/2018 
 

Interventielaarzen voor brandweerlieden met sluitsysteem 
 

  
LEVERANCIER 
 
PROVITEC sprlu 
Ruelle Grulois 5 
B - 7950 Grosage 
Tel. 069/ 68 72 93 
info@provitec.be 
 
PRIJS1 VOOR EEN PAAR LAARZEN MET EEN PAAR INLEGZOLEN EN MOGELIJKE OPTIE 
 
Eenheidsprijs zonder optie: 150,30 € zonder BTW, hetzij 181,86 € BTW inbegrepen (21%). 
Eenheidsprijs zonder optie voor de bestellingen vanaf 12/07/2022: 160,73 € excl. BTW, hetzij 194,49 
€ BTW inbegrepen (21%). 
 
Mogelijke optie: 
 
Extra paar inlegzolen: 7,14 € zonder BTW, hetzij 8,64 € BTW inbegrepen. 
Eenheidsprijs voor de bestellingen vanaf 12/07/2022: 7,64 € excl. BTW, hetzij 9,24 € BTW inbegrepen 
(21%). 

                                                      
1 De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen 
voldaan is. Wanneer een prijsherziening toegestaan wordt aan de inschrijver, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs 
vermeld in de gepubliceerde technische fiche. 

 

mailto:info@provitec.be
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Eenheidsprijzen van de beschikbare vervangbare onderdelen en onderhoudsproducten: 
 

- Völkl Pur&Go Clean, schoenschuurborstel:  2,97 € zonder BTW, 3,59 € BTW inbegrepen 
Bestellingen vanaf 12/07/2022: 3,17 € zonder BTW, 3,84 € BTW inbegrepen 
 

- Völkl Pur&Go Polish, boenborstel:  5,54 € zonder BTW, 6,70 € BTW inbegrepen 
Bestellingen vanaf 12/07/2022: 5,92 € zonder BTW, 7,16 € BTW inbegrepen 

 
- Völkl Pur&Go Combi, polier-/boenborstel:  5,65 € zonder BTW, 6,84 € BTW inbegrepen 

Bestellingen vanaf 12/07/2022: 6,05 € zonder BTW, 7,31 € BTW inbegrepen 
 

- Völkl Hydro Care, schoensmeer zwart 800 gr:  15,17 € zonder BTW, 18,36 € BTW inbegrepen 
Bestellingen vanaf 12/07/2022: 16,23 € zonder BTW, 19,63 € BTW inbegrepen 

 
- Völkl Hydro Care, schoensmeer zwart 250 gr:  4,73 € zonder BTW, 5,72 € BTW inbegrepen 

Bestellingen vanaf 12/07/2022: 5,06 € zonder BTW, 6,12 € BTW inbegrepen 
 

- Völkl Aqua Stop, waterafstotende spray 300 ml: 7,96 € zonder BTW, 9,63 € BTW inbegrepen 
Bestellingen vanaf 12/07/2022: 8,51 € zonder BTW, 10,30 € BTW inbegrepen 
 

- Vetersysteem Völkl One: 13,06 € zonder BTW, 15,80 € BTW inbegrepen 
Bestellingen vanaf 12/07/2022: 13,96 € zonder BTW, 16,90 € BTW inbegrepen 
 

- Schuiver en ring voor Völkl One Cs: 4,40 € zonder BTW, 5,32 € BTW inbegrepen 
Bestellingen vanaf 12/07/2022: 4,70 € zonder BTW, 5,69 € BTW inbegrepen 

 
- Veter voor Völkl One: 3,15 € zonder BTW, 3,81 € BTW inbegrepen 

Bestellingen vanaf 12/07/2022: 3,37 € zonder BTW, 4,07 € BTW inbegrepen 
 

- Herstelling zolen/paar:  36 € zonder BTW, 43,56 € BTW inbegrepen 
Bestellingen vanaf 12/07/2022: 38,50 € zonder BTW, 46,58 € BTW inbegrepen 

 
- Herstellingen, naden, veteroogjes, ...: op basis van kostenraming  

 
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE BRANDWEERINTERVENTIELAARZEN:  
 
Model: Vôlkl One Cs 
 
• De laarzen voldoen aan de norm EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC. 
• De laarzen hebben een sluitsysteem en moeten gedragen worden samen met de interventiekledij.   
• Beschikbare maten: van 36 tot 50.  
• Gewicht van een laars, maat 42, met inlegzool: 1280 gr. 
• In zwart volnerfleer, met waterafstotende behandeling. 
• Vetersysteem voor een perfecte aansluiting aan de voeten en mogelijkheid om de laarzen snel te 

openen via ritssluiting. Gemakkelijk te vervangen rits en verwisselbare schuiver. Slijtvaste veters in 
Nomex.  Ritssluiting opent volledig om het onderhoud van de laars te vergemakkelijken.  

• Intern membraan Sympatex MOISTURE TECH, waterafstotend en ademend. 
• Harde aluminium beschermneus met opzetstuk in rubber voor een bescherming tegen schuren.   

Beschermingszool in roestvrij staal. 
• Buigzame zone aan de voor- en achterkant van de schacht. 
• Aan de bovenkant van de schacht twee handvaten om de laarzen snel te kunnen aantrekken.  
• Anti-slip en anti-statische buitenzool, in rubber, bestand tegen koolwaterstoffen, zuren en oliën.   
• Aan de buitenkant reflecterende stukken vooraan en achteraan voor een betere zichtbaarheid.  
• Anatomische inlegzool, uitneembaar en wasbaar, beschikbaar in 3 diktes om de laarzen in de breedte 

te kunnen aanpassen.  
• Bescherming tegen snijwonden veroorzaakt door kettingzaag categorie 3 volgens DIN EN ISO 17249: 

2014 (kettingsnelheid 28m/sec). 
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LEVERINGSTERMIJNEN 
 
• Leveringstermijn van elke laarzenbestelling, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de maten, 

als de bestelbon vroeger of tegelijk opgestuurd werd: 75 kalenderdagen.   
 
WAARBORG 
 
Contractuele waarborg van 25 maanden voor alle verborgen gebreken, volgens correct gebruik. 
 
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN  
 
Gebruiks- en onderhoudshandleidingen geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU)   
 
BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID 
 
 
De volgende keuzes moeten duidelijk vermeld worden – Schrappen wat niet past: 
 
1) Aantal paar laarzen:  
 
 
 
 
 
 
2) Optie: Extra paar inlegzolen:     JA / NEEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestigd door Naam: 
 
 Functie: 
 
 Zone / Openbare dienst: 
 
 
 
Datum:  Handtekening: 
 
 
 
De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be 
 

http://www.s%C3%A9curit%C3%A9civile.be/

