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Zone/Overheidsdienst: 

Bestek nr. II/MAT/A12-283-11  
Geldigheidsduur van de opdracht: 26/02/2013 tot 25/02/2018 

TECHNISCHE HANDSCHOENEN 

Leverancier:  CONDOR SAFETY BVBA 
Z.I Menen-Oost,  
Krommebeekstraat, 44 tél : 056/22.50.22 
B 8930 MENEN fax :056/20.00.21  

EENHEIDSPRIJS1: zonder BTW: 30,56 € 
met 21% BTW:  36,98 € 

(laaste prijsherziening einde maart 2015) 

Type: HOLIK – LESLEY PLUS 

De taken waarvoor deze handschoenen bescherming bieden, zijn opgenomen in het document « inventaris van 
de gevaren – technische handschoenen » dat beschikbaar is op de website. Dit document is ter beschikking van 
de werkgevers van de brandweerdiensten bij de opstelling van hun risicoanalyses. 

BESCHRIJVING 

De handschoen beantwoordt aan de norm: 

• NBN EN 388 : 2003 – beschermingshandschoen
tegen mechanische risico’s.

De prestatieniveaus van de handschoen zijn: 
4-5-4-4 (schuurweerstand - snijweerstand – 
scheurweerstand – perforatieweerstand) 

De handschoen is voorzien voor het hanteren van 
plaatijzer, glas, kabels, puin  

1 Onder voorbehoud van de vervulling van de contractuele voorwaarden, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een
prijsherziening te vragen. 
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De handschoen bestaat uit: 
• Palm: synthetisch leder, versterking met kevlar-bekleding. Deze kevlar-bekleding heeft een wafelachtige 

structuur die een betere grip biedt in aanwezigheid van water, olie, … 
• Rug: in fluorescerend geel spandex met versterking ter hoogte van de gewrichten in cordura; 
• Binnenkant: mix van kevlar en glasvezel 
 

De handschoen is wasbaar.  
De handschoen is beschikbaar in de volgende standaardmaten: 7 tot 11. 
De inschrijver verbindt zich ertoe een passet ter beschikking te stellen van de dienst die hierom vraagt. 
 
 
OPLEVERINGSTERMIJNEN 
 
• Opleveringstermijn voor “het prototype” van één paar technische handschoenen te rekenen vanaf de 

notificatie van de toewijzing van de opdracht: 14 kalenderdagen. 
 
• Opleveringstermijn voor de handschoenen van de eerste reeks te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring 

van “het prototype” van de handschoenen: 21 kalenderdagen. 
 
• Opleveringstempo van elk van de bijkomende reeksen te rekenen vanaf de notificatie van de bestelbrief: 21 

kalenderdagen. 
 
 
WAARBORG 
 
6 maanden. 
 
 
HANDLEIDING 
 
Gebruikshandleiding in NL, FR, D of EN bijgevoegd bij elk paar handschoenen. 
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Bestellingen van handschoenen 
 

Maat Eenheidsprijs zonder 
BTW in € 

Hoeveelheden Bedrag zonder BTW 
in € 

7 (small) 26,66   

8 (medium) 26,66   

9 (large) 26,66   

10 (Xlarge) 26,66   

11 (XXlarge) 26,66   

  BTW 21%  

  TOTAAL BTW 
inbegrepen 

 

 
 

 
Gedaan te:      Handtekening & Functie: 
Op datum van: 
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