
Hulpdienst van: 
 
Programma’s 2007-2012 
Bestek nr  II/MAT/A14-227-07 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 14/01/2013 
 
HERBRUIKBARE VLOEISTOFDICHTE CHEMIEPAKKEN 
 
Fabrikant:  VANASSCHE SERVICES NV  
  Brugsestraat, 153  
  8531 HULSTE (HARELBEKE)  

 Tel. 056/73 81 88 Fax. 056/73 81 86 
Email contactpersoon: dirk@vanassche-fire.be 

 
Eenheidsprijs:  798 €   zonder BTW.                      965,58  € met. 21 % BTW    
 
Belangrijke opmerking: Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de 
leverancier het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen. 
 
Merk en type: Trellchem SPLASH 1000 
 
Gebruik: 
Het pak kan gebruikt worden bij het decontamineren of het ontsmetten van gaspakdragers of chemisch 
gecontamineerde personen en bij interventie waarbij contact kan ontstaan met chemische vloeistoffen, 
ongedierte,… 
 
Beschrijving van het pak:  
 
Het pak is conform met de norm EN 14605:2005 Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - 
Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, 
inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam  
 
De voorziene levensduur van de pakken bedraagt minimaal 10 jaar. 
Het pak is herbruikbaar. 
Het pak is enkel beschikbaar in de 1 maat en is bruikbaar voor mensen met een grootte van 1,60 tot 2 
m. 
 
Het pak is samengesteld uit een: 

• Een jas : Deze is uitgerust met een hoofdkap voorzien van een vizier in PVC. De mouwen van 
de jas zijn voorzien van  aangewerkte, afneembare handschoenen. 
De handschoencombinatie bestaat uit Nitrol/chloropeen – 4H maat 10 (2de paar bijgevoegd bij 
de levering : maat 11)  

• Een broek : Deze wordt opgehouden dmv bretellen en de pijpen eindigen op enkelhoogte  
 
Het pak wordt boven de werkkledij gedragen 
 
             
Samenstelling van de levering :  
 
Het pak is in een koffer in PVC met deksel en handgrepen verpakt. De volgende bijhorigheden zijn 
bijgevoegd :  

• een paar comfort handschoenen in katoen,  



• 1 supplementair paar handschoencombinatie (maat 11),  
• een onderhoudsfiche,  
• een gebruikshandleiding  
• een grondzeil om te aan en uitkleden.  

 
Vorming  
De vorming duurt 1 dag, voor instructeurs – maximum 14 personen, wordt gegeven in de lokalen bij 
de firma Vanassche, kan besteld worden aan de prijs van 1124 € zonder BTW.  
 
Voor deze vorming brengen de deelnemers hun eigen PBM me. Op het einde van de vorming wordt 
de eigen PBM zelf onderhouden. 
 
 
Te:  
Datum: 
 
Handtekening: 
 
Naam:  
Functie: 


