
Lastenboek nr. II/MAT/A12-302-12  (onderhandelingsprocedure) 
Geldigheidsduur van de opdracht: 02/12/2014 tot 02/12/2018 
 

CHEMISCHE BESCHERMKLEDIJ (TYPE 3) VOOR BEPERKTE 
INTERVENTIES BIJ GEVAARLIJKE PRODUCTEN  

                 
 
Firma:   VANDEPUTTE SAFETY NV  
 Binnensteenweg 160 tel.: 03/460 04 60 
 2530  BOECHOUT fax: 03/460 03 33 
 
 
Merk en type: Respirex Splash SC4 
 
Eenheidsprijs:  zonder BTW:             € 166,38 mechanische handschoenen inbegrepen  
   met BTW van 21%:       € 201,32 mechanische handschoenen inbegrepen 
 
 
 

 
 
 
Het pak Respirex Splash SC4 is een vloeistofdichte chemische beschermingskledij  type 3B, conform 
de norm EN 14605 : beschermkledij tegen chemische vloeistoffen. 
 
Het pak is blauw van kleur en is uitgerust met vaste handschoenen die weerstaan aan chemische 
producten: Silver Shield/4H. De broekpijpen zijn uitgerust met vaste sokken en met rechte pijpen als 
laarsovertrek. De rits bevindt zich aan de achterkant van het pak. Het persluchtapparaat met open 
kringloop in combinatie met een brandweerhelm dient onder het pak te worden bedragen.  
 
Het pak voldoet eveneens aan volgende normen: 

• EN 14126: beschermende kleding tegen besmettelijke agentia 
• EN 1149: Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen 

 
Het pak is beschikbaar in de maten S, M, L, XL, XXL en XXXL. 
 
De geldigheidsduur van een pak ingeval van stockage is 5 jaar. 
 
Een apart paar mechanische handschoenen maakt deel uit van de levering. Het betreft het model: 
Multifplus 40 gefabriceerd door Comasec. Het prestatievermogen van deze handschoenen volgens de 
norm EN 388 is : 4121 (schuren – snijden – scheuren – perforatie) 
 

Chemische beschermkledij voor beperkte interventies: www.civieleveiligheid.be 
 

http://www.civieleveiligheid.be/
http://www.vandeputtesafety.com/resources/resized/534x800/145/696.jpg


 
Beschikbare maten : 8 – 9 -10 

Mogelijke opties: 
 

- Een cirkelvormig zeil met een diameter van ongeveer 2,5 m dat toelaat spullen op de grond te 
leggen bij het aan- en uitkleden. 

- Een paar overtreklaarzen met antislip zolen gemaakt in Tychem F die over de 
brandweerschoenen kunnen getrokken worden. 

 
Bestellingen : 
 

Beschrijving  Eenheidsprijs 
zonder BTW in € 

Hoeveelheid Bedrag BTW 
inbegrepen in 

€ 
Pak Respirex Splash SC4 :160,43 € 
 
Mechanische handschoenen Multiplus 
40 : 5,95€ 

 
166,38 

  

 
Zeil 

 
122,14 

  

 
Paar overtreklaarzen  

 
2,97 

  

           BTW 
21% 

 

  TOTAAL  
BTW 

 

 
 
Detail van de maten op te geven bij een bestelling :  
 
Maten van het 
pak 

S M L XL XXL XXXL 

Hoeveelheden 
 

      

 
 
Maten van de 
handschoenen 

8 9 10 

Hoeveelheden 
 

   

 
Opmerkingen: 
 
Leveringstermijn: 21 kalenderdagen. 
De waarborgperiode is 2 jaar. 
Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om 
jaarlijks een prijsherziening te vragen. 
 
Gedaan te (zone):      Handtekening & Functie: 
Op datum van: 

Chemische beschermkledij voor beperkte interventies: www.civieleveiligheid.be 
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