Op 02 april 2013 werd de volgende markt toegewezen:
Bijzonder bestek nr. II/MAT/A27-296-12
Geldigheidsduur van de opdracht tot 02/04/2017

MATERIEELCONTAINER
(MET DUBBELE KLAPDEUR OF KANTELDEUR)
Leverancier: VANASSCHE FFE NV
Brugsesteenweg, 2
8531 HARELBEKE
Tel. 056/ 71 01 30

Eenheidsprijs materieelcontainer met dubbele klapdeur (lot 1)
exclusief B.T.W.
:
inclusief B.T.W. (21%)
:

23.790,00 €
28.785,90 €

Eenheidsprijs materieelcontainer met kanteldeur (lot 2)
exclusief B.T.W.
:
inclusief B.T.W. (21%)
:

24.650,00 €
29.826,50 €

Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een
prijsherziening aan te vragen.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN












werkingstemperatuur : van -15°C tot +35°C
vochtigheidsgraad : 0 tot 100%
helling van het terrein : van 0 tot 15° ten opzichte van het horizontaal vlak
totaal toegelaten gewicht in geladen toestand : 12.000 kg
lengte van de laadbak 5.600 mm, breedte 2.500 mm, hoogte 2.300 mm
nuttig volume : 24.265 m³
materiaal van de container : plaatijzer in staal 3 mm
zijdeur : 950 mm x 1.950 mm
vloer : aluminium 3 mm antislipbekleding
zijwanden : voorzien van houten latten ter bescherming en vasthechting van de uitrustingen
(de levering omvat 10 spanriemen voor het bevestigen van de uitrustingen)
dak : toegankelijk d.m.v. een vaste ladder, maximale draagkracht 4 personen.

SLEDE
Conform naar de standaard specificaties van het ministerie van binnenlandse zaken.
Referentienorm : NF R17-108
De slede is voorzien van 2 rolsteunen met een lengte van 400 mm en een diameter van 150 mm.
Deze zijn kort bij het uiteinde van de slede geplaatst.
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ACHTERDEUR(EN) :
De container kan worden geleverd met een dubbele klapdeur (lot 1) of met een kanteldeur (lot 2).
Dubbele klapdeur :
Draaihoek 270° met blokkering van de deur in open stand.
Vrije hoogte : 1950 mm.
Kanteldeur :
Deur in twee delen, onderste deel vormt in open stand een laadhelling met een draagkracht van 500 kg.
Vrije hoogte : 1950 mm

ELEKTRISCHE INSTALLATIE :
De container kan gevoed worden door de vrachtwagen (24V) om het gebruik van het omnidirectioneel flitslicht
mogelijk te maken.
Er is eveneens een aansluiting 220V voorzien voor de binnenverlichting en overige stroomvoorziening is de
kazerne of op de plaats van interventie.

SCHILDERING EN MARKERINGEN :
Kleur van het frame : zwart RAL 9005
Kleur van de buitenzijden van de container : rood RAL 3000 (brandweer) of wit (Civiele Bescherming)
Markeringen : naam van de brandweerdienst
Feuerwehr, Brandweer of Pompiers / Civeile Bescherming of Protection Civile
reglementaire veiligheidsmarkeringen aan voor- en achterzijde
reflecterende omtrekmarkering

WAARBORG :
Contractuele waarborg op het geheel : 40 kalendermaanden
Waarborg op de elektrische uitrustingen : 65 kalendermaanden
Waarborg tegen roest en vervormingen : 60 kalendermaanden
Beschikbaarheid van wisselstukken : 360 kalendermaanden

 Materieelcontainer met dubbele klapdeur (lot 1)
 Materieelcontainer met kanteldeur (lot 2)
Gedaan te :

Op datum van :

Handtekening :

Naam :
Functie :
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