Zone / Openbare dienst:

Bijzonder bestek II/MAT/A49-378-18 – Perceel 3
Geldigheidsduur van de opdracht van 04/01/2019 tot 03/01/2023

Beenkappen tegen snijwonden veroorzaakt
door kettingzaag

LEVERANCIER
DEVA BELGIUM BVBA
Oudenaardebaan 62 bus 7
B-9690 Kluisbergen (Berchem)
Tel. 0493 02 08 05
jan@devabelgium.be
PRIJS1 VAN EEN PAAR BEENKAPPEN
Eenheidsprijs: 150,00 € zonder BTW, hetzij 181,50 € BTW inbegrepen (21%).
Eenheidsprijs van de beschikbare wisselstukken:
Beenkap tegen snijwonden van kettingzaag, links of rechts: 80 € zonder BTW, 96,80 € BTW
inbegrepen.
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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.
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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE BEENKAPPEN :
Model: GENIUS CS PROTECTORS
•
•

•
•
•
•
•
•

De beenkappen zijn conform aan de norm EN 381-9: 2011 – klasse 2 (kettingsnelheid 24m/sec).
De beenkappen zijn bedoeld om over de brandweerinterventielaarzen te trekken, wanneer er een
risico op snijwonden veroorzaakt door een kettingzaag bestaat, maar ze zijn niet bedoeld om te
dragen tijdens het blussen van een brand.
Beschikbare maten: één maat.
Gewicht van een beenkap: 700 gr.
Buitenkant in zwart volnerfvaarsleer.
Binnenkant in combinatie aramide en glasvezel.
Binnenvlak in splitleder.
Vasthechtingssysteem (2 aan de achterkant en één onderaan) met 2 synthetische riempjes en 2
sluitingen in synthetisch materiaal.

LEVERINGSTERMIJNEN
•
•
•

Leveringstermijn van 7 dagen voor een bestelling van 1 tot 10 paar beenkappen.
Leveringstermijn van 21 dagen voor een bestelling van 10 tot 200 paar beenkappen.
Leveringstermijn van 70 dagen voor een bestelling van meer dan 200 paar beenkappen.

WAARBORG
Contractuele waarborg van 24 maanden.
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN
Gebruiks- en onderhoudshandleidingen geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU)
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BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID

De volgende keuze moet duidelijk vermeld worden:
1) Aantal paar beenkappen:

Bevestigd door

Naam:
Functie:
Zone / Openbare dienst:

Datum:

Handtekening:

De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be
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