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-Zone / Openbare dienst: 

 

 

Bestek MAT22-433-21 

Geldigheidsduur van de opdracht van 01/02/2023-31/01/2029 

 

Interventiekledij voor brandweerlieden voor 
diverse openbare diensten 

 

 

LEVERANCIER 

SIOEN NV 
Fabriekstraat 23 
B-8850 Ardooie 
Tel. 051/ 74 08 28 
TAV : dhr. Gert Vranckaert 
gert.vranckaert@sioen.com 
  

Figuur: Technische tekeningen interventiekledij 

mailto:gert.vranckaert@sioen.com


Interventiekledij voor brandweerlieden Versie 15/02/2023 2/12 

PRIJS1 VOOR EEN VOLLEDIG INTERVENTIEPAK  

Onderdeel Beschrijving 
Eenheidsprijs  

(excl. BTW) 
Eenheidsprijs  

(incl. BTW) 

Interventiejas: Type: 830 SQUARE EV 
Kleuren: zand  – rood – zwart 

Herenmaten: XS – 5XL 
5 lengtematen: kort – extra-extralang 

Damesmaten: 34 – 565 lengtematen:  
extrakort - extralang 

€ 512,00 € 619,52 

Interventiebroek: Type: 830 SQUARE EV 
Kleuren: zandkleur 

Herenmaten: XS – 5XL 
5 lengtematen: kort – extra-extralang 

Damesmaten: 34 – 56 
5 lengtematen: extrakort - extralang 

€ 421,00 € 509,41 

Beschikbare opties: 

Onderdeel Beschrijving 
Eenheidsprijs  

(excl. BTW) 
Eenheidsprijs  

(incl. BTW) 

Naambadge Afmetingen: 15 x 2,5 cm. 

Kleuren letters/achtergrond: 

 Zwart/goud 

 Zwart/rood 

 Rood/zwart 

Eerste letter voornaam + familienaam 
voluit, in hoofdletters. 

Zelfde materiaal als buitenlaag. 
Afneembaar via klittenband. 

€ 10,00 € 12,10 

Signalisatiehesje Beschikbare kleuren: 

 Fluorescerend geel 

 Fluorescerend oranje 

 Fluorescerend rood 

Unisex maten: XS – 3XL 

€ 62,00 € 75,02 

Radiozak ter hoogte 
van borst – rechterzijde 

Met behoud zaklamphouder die 
centraal wordt geplaatst 

€ 12,00 € 14,52 

Karabijnhaak In de jas is standaard 1 karabijnhaak 
inbegrepen 

€ 2,40 € 2,90 

Extra paar bretellen  € 29,00 € 35,09 

Neutrale interventiejas Prijsreductie voor een jas zonder 
opschift op de rug 

- € 7,00 - € 8,47 

Opleiding “controle 
integriteit 
brandweerpak” 

Optionele opleiding die de gebruiker in 
staat stelt om de integriteit van het 
brandweerpak na te gaan. 

Georganiseerd op vraag van de 
hulpverleningszone bij aankoop. 

Verschillende opleidingsvormen2: 

 Schriftelijke vorm 

 Live opleiding door Sioen 

 Demofilms via YouTube 

€ 0,00 € 0,00 

                                                      
1 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. 
2 Opvraagbaar bij de firma 
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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET INTERVENTIEPAK 

Compatibiliteit met andere beschermingsmiddelen: 

Het interventiepak is compatibel en kan worden gedragen in combinatie met volgende beschermmiddelen 
aanwezig bij de aankopende diensten: 

 Brandweerlaarzen met en zonder sluitsysteem (zie II/MAT/A49-378-18 – Perceel 1 & 2 en technische 
fiches ft19_interventielaarzen_voor_brandweer_perceel_2_2022-09-22.pdf (civieleveiligheid.be) & 
ft19_interventielaarzen_voor_brandweerlieden_zonder_sluitsysteem_perceel_1_0.pdf 
(civieleveiligheid.be)); 

 brandweerhandschoenen ((zie II/MAT/A49-372-17 en technische fiches: 
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_brandweerhandschoenen_lange_manchetten_per
ceel2_23-01-2020.pdf & 
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_brandweerhandschoenen_korte_manchetten_perc
eel1_23-01-2020.pdf); 

 brandweerkap (zie II/MAT/A24-363-17 en technische fiche: 
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf16_brandweerhelm-05-2017.pdf); 

 brandweerhelm (zie II/MAT/A42-336-15 en technische fiche: 
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf16_brandweerhelm-05-2017.pdf); 

 de Astrid-radio + microfoon ; 

 ademhalingstoestel (zie II/MAT/A12-303-12 en technische fiche: 
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf14_ademhalingstoestel_open_kringloop-05-2017.pdf); 

 het signalisatiehesje zoals aangeboden door de leverancier. 

Conform met normering: 

Voor het volledige pak, bestaande uit interventiejas en interventiebroek, met inbegrip van de schouderstukken: 

 de Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 

persoonlijke beschermingsmiddelen of de Richtlijn 89/686/EEG van de Raad. 

 EN ISO 13688:2013 voor Beschermende kleding – Algemene eisen 

 NBN EN 469:2020 voor Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatie-eisen voor 

beschermende kleding voor brandbestrijdingsactiviteiten 
o Conform klasse 2 (X2, Y2, Z2 voor respectievelijk bescherming tegen hitte en vlammen, 

binnendringen water en waterdamp) na 25 wasbeurten op 60°C. 
o Conform punt 6.2.6.2 ‘Body language’-systeem voor retro-reflecterend en fluorescerend 

materiaal (Annex B in EN 469:2005/A1:2006)  

 EN 1149-5:2018 voor Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen - Deel 5: 

Materiaalprestaties en ontwerpeisen 

Voor het signalisatiehesje: 

 EN ISO 13688:2013 voor Beschermende kleding – Algemene eisen 

 EN ISO 20471:2013/A1:2016 voor Hoge zichtbaarheidskleding - Testmethoden en vereisten - 

Amendement 1: 
o klasse 3: de hoogste zichtbaarheidsklasse 

 EN ISO 14116:2015 voor Beschermende kleding - Bescherming tegen vlammen - Materialen, 

samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding 
o Index 3: de hoogste beschermingsindex tegen vlammen 

  

https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweer_perceel_2_2022-09-22.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweerlieden_zonder_sluitsysteem_perceel_1_0.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweerlieden_zonder_sluitsysteem_perceel_1_0.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_brandweerhandschoenen_lange_manchetten_perceel2_23-01-2020.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_brandweerhandschoenen_lange_manchetten_perceel2_23-01-2020.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_brandweerhandschoenen_korte_manchetten_perceel1_23-01-2020.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_brandweerhandschoenen_korte_manchetten_perceel1_23-01-2020.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf16_brandweerhelm-05-2017.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf16_brandweerhelm-05-2017.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf14_ademhalingstoestel_open_kringloop-05-2017.pdf
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Belangrijkste materiaaleigenschappen: 

INTERVENTIEPAK (opbouw) 

Onderdeel Eigenschap Waarde Normering 

Buitenlaag 
 

 

Square EV. 

Speciaal dubbelzijdig weefsel, kleur zandkleur 

 

Kleurgedrag 
buitenlaag 

Kleur: 

Kleurgedrag bij 

Kunstlicht: 

Zweet: 

Wassen op 60°C 
met detergent: 

Wrijving: 

Zandkleur. 

 

index 5 

index 4-5 voor verkleuring en uitlopen 

index 4-5 voor verkleuring en uitlopen 

 

index 4-5 uitlopen op droog en nat katoen 

 

 

ISO 105-B02 

ISO 105-E04 

ISO 105-C06 

 
ISO 105-X12 

Mechanische 
eigenschappen 
buitenlaag 

Treksterkte: 
 

Treksterke na hitte: 
 

Scheursterkte: 
 

Origineel :≥ 2200 N 
Na 25x wassen : ≥ 1800 N 

Origineel : ≥ 1900 N  
Na 25x wassen : ≥  1600 N 

Origineel: ≥ 900 N  
Na 25 x wassen: ≥ 800 N 

EN ISO 13934-1 
 

EN 469:2005  
punt 6.4 

EN ISO 13937-2 
 

Vaste 
schouderstukken 

Kleur: 
 

Kleurgedrag: 

Mechanische 
eigenschappen: 

Zwart voor onderofficieren. 
Rood voor officieren. 

Zelfde als de zandkleurige buitenlaag. 

 
Zelfde als de zandkleurige buitenlaag 

 
 

Idem buitenlaag 

 
Idem buitenlaag 

Membraan 
Samenstelling: Vochtregulerende, bicomponent ePTFE-membraan; 

100% aramide 
 
 

Binnenvoering Samenstelling: Speciale 3D weefsel, kleur donker blauw  

Opbouw  Totaal gewicht 510 g/m² +/- 5 % ISO 3801 

Testen op alle 
lagen 

Warmteoverdracht 
bij vlam Xf: 
 
 

 

Warmteoverdracht 
bij straling Xr: 
 
 

 

Waterdichtheid: 
 

 

Ademend 
vermogen: 
 
 

 

OEKO-TEX 

Mannequin-test: 

Classificatie X2 (HTI24 > 18s en HTI24-HTI12 > 4s) voor 
warmteoverdracht bij blootstelling aan vuur: 
HTI24 = 21s en HTI24-HTI12 = 5s (origineel) 
HTI24 = 22s en HTI24-HTI12 = 5s (na 25 wasbeurten) 

 

Classificatie X2 (HTI24 > 22s en HTI24-HTI12 > 7s) voor 
warmteoverdracht bij blootstelling aan vuur: 
HTI24 = 25s en HTI24-HTI12 = 8s (origineel) 
HTI24 = 28s en HTI24-HTI12 = 9s (na 25 wasbeurten) 

 

Classificatie Y2 (>20kPa) voor waterdichtheidsgraad via 
hydrostatische drukproef. 

 

Classificatie Z2 (<20 m²Pa/W) voor weerstand tegen 
doordringen van warmte en waterdamp onder stationaire 
omstandigheden (‘Sweating guarded-hotplate test): 
waarde Ret = 14,08 m²Pa/W (na 25 wasbeurten). 

 

STANDARD 100 voor de gebruikte stoffen en ritsen 

0,8% 2e en 3e graadsbrandwonden 

EN 469 
 
 
EN ISO 11092 

 

EN 469 
 
EN 367 (= EN ISO 
9151) 

 

EN 469 
EN 20811 

 

EN 469 
 
EN ISO 6942 
 

 

OEKO-TEX 

EN 469 annex C 
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INTERVENTIEPAK (onderdelen en accessoires) 

Onderdeel Eigenschap Waarde Normering 

Verstevigingen 

Plaatsen: 
 

 

Specifieke massa: 

 

Mechanische 
weerstand: 
 
 

 

 

Uitneembare 
kniepad: 

 

Dempingsmateriaal 
schouders/dijen: 

Op de knieën, uiteinden mouwen en onderkant 
broekspijpen. 

 

630 g/m² +/ 5%. 

  

Abrasieweerstand conform klasse 4. 
Snijweerstand conform klasse 2. 
Scheurweerstand conform klasse 4. 
Perforatieweerstand conform klasse 2. 

Abrasiewaarde 12 kPa groter dan 350000 cycli. 

 

Hydrofoob en hittebestendig, samengesteld uit EPDM en 
gesegmenteerd en geperforeerd. 

 

3D-gestructureeerd dempingsmateriaal ingewerkt in de 
binnenvoering, spacers van 15 x 4mm om druk op 
schouders van ademhalingstoestel te verminderen en 
thermische bescherming ter hoogte van schouders en 
bovenkant van de rug te verhogen. 
Zelfde systeem ter hoogte van dijen ingewerkt in broek, 
om werken op knieën beter te beschermen 

 
 

 

ISO 3801 

 

EN 388 
EN 388 
EN 388 
EN 388 

EN ISO 12947-2 

 

 
 

 

 

Ritssluitingen 
Type: YKK met anti-panieksluiting voor centrale rits van 

interventiejas 
 

Signalisatie- 
banden 

Type: Triple trim band in geel/grijs/geel. 

Gesegmenteerd 

EN 469 (annex B) 

Breisels (oa. 
manchetten) 

Samenstelling: 98% aramide, 2% AST. 

100% Nano flex lining voor hoge mate blokkering van 
rookdeeltjes 

 

Naaigarens 
Samenstelling: 

Hittebestendigheid: 

100% aramide. 

Conform EN ISO 3146:2000 en EN 469:2020 

EN ISO 3146 
EN 469 

INTERVENTIEPAK (confectie) 

Onderdeel Eigenschap Omschrijving 

Algemene 
Beschrijving 

Jas: 

Broek: 

Korte jas, tot midden het bekken. 

Hoge broek met afneembare bretellen 

Membraan 
Plaatsing: 

Inspectieopeningen: 

Over gehele oppervlak van jas (incl. kraag) en broek. 

Aanwezig in jas en broek, afgesloten met rits en klep met drukknoopsluiting 

Interventiejas: 

Algemeen: 

Kraag: 

Ophanglus: 

Centrale ritssluiting: 

9 cm hoog en compatibel met brandweerhelm en –kap. 

Aanwezig en kan natte jas dragen. 

Antipanieksluiting en afgedekt door flap met onderbroken reeks klittenbanden 

Radiozak voor 
Astrid-radio 

Plaatsing: 

Type: 

 

 

Compatibiliteit: 

Borsthoogte – linkerzijde. 

Afdekkende flap met klittenband, radioantenne kan langs de flap passeren; te 
openen met brandweerhandschoenen (grijplus aanwezig). 2 openingen 
onderaan voor ingesijpeld water. 

Radio’s +/- 400 g en breedte 5 – 8 cm, hoogte 14 – 16 cm en dikte 2 – 5 cm. 
Hindert ademhalingstoestel niet 

Lamphouder 

Plaatsing: 

Type: 

Borsthoogte – rechterzijde (centraal wanneer radiozak rechts wordt geplaatst). 

Universele lamphouder inschuiftype, kan gefixeerd worden met aanpasbare 
trekker 
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Microfoonhouder 

Plaatsing: 

 

Type: 

1 lus op centrale flap en 1 lus aan rechterkant; compatibel met 
ademhalingstoestel. 

Lus 

Zakken 

Napoleonzak: 

 

Insteekzakken:  

10 x 13 cm, compatibel met identificatiekaart voor personeel van 
hulpverleningszones, links van centrale flap. 

20 x 20cm, ergonomische zakken met klittenbanden aan beide zijden van jas, 
grijpsysteem voor brandweerhandschoenen en elk met lus voor karabijnhaak 

Mouwen 

Type: 

 

Manchet: 

Ergonomisch voorgevormd met verstelbare klittenband en versteviging op 
ellebogen. 

Gebreid en met verstevigd duimgat 

Interventiebroek 

Algemeen 
Ophanglus: 

Kruisinzetstuk: 

Aanwezig en kan natte broek dragen. 

Aanwezig om hurkbewegingen te vergemakkelijken 

Bretellen Type: 

Afneembaar, met centraal juk ter hoogte van schouders die 
ademhalingstoestel niet hindert. 

Bestand tegen zelfde wasparameters als de broek 

Zakken 

Cargozakken: 
 
 
 
 
Enkelzakken: 

17 x 20 cm ter hoogte van dijen, 1 geplooide en 1 aangenaaide zijde, flappen 
met klittenband en grijpsysteem voor brandweerhandschoenen. 

Rechterzak heeft lus voor karabijnhaak en bovenop geplaatste zak ongeveer 
1/3 van rechtercargozak. 

1 aan elke broekspijp voor spie (om deuren te blokkeren) 

Knieën Type: Ergonomisch voorgevormd en met versteviging en kniepad (sluiting onderaan) 

Broekspijpen Type: 
Kan makkelijk over schacht van interventielaarzen en – bottines, met regelbare 
klittenband. 

Rugopschrift 

Algemeen 

Plaatsing: 

Dimensies: 

Zichtbaarheid: 

Centraal op schouderhoogte. 

36 cm breed en 9 cm hoog. 

Conform EN ISO 20471 

Opschrift 

Brandweerzones: 

 

 

Defensie: 

Regel 1: BRANDWEER (Nl), POMPIERS (Fr) of FEUERWEHR (Du). 

Regel 2: OFFICIER (Nl en Fr) of OFFIZIER (Du). 

 

Regel 1: FIRE FIGHTING 

Regel 2: DEFENCE 

Tekstgrootte 

1 regel: 

2 regels: 

Aanpassingen: 

Zo groot mogelijk afhankelijk van drager. 

Gelijke grootte voor beide regels. 

Mogelijk na overleg met de firma 

Tekstkleur 
Letters: 

Achtergrond: 

Grijs retro-reflecteren, conform EN ISO 20471 punt 6. 

Fluorescerend geel 

Naambadge 

Algemeen 

Plaatsing: 

Materiaal: 

Dimensies: 

Linkerzijde op borsthoogte, afneembaar via klittenband. 

Square EV, zelfde als buitenlaag. 

15 cm breed en 2,5 cm hoog 

Opschrift 
Brandweerzones en 
defensie: 

Eerste letter voornaam en volledige achternaam, vb.: “K. PEETERS” 

Tekstgrootte 1 regel: Zo groot mogelijk afhankelijk van de dragernaam 

Tekstkleur 

Letters: 
 

Achtergrond: 

Zwart (zandkleur en rode achtergrond) of rood (zwarte achtergrond), 
contrasterend met achtergrond. 

Zandkleur, rood of zwart, respectievelijk voor standaard, onderofficer en officier 
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Markeringen 

CE-markering 

Informatie 
aanwezig: 

- CE-markering; 
- conformiteit met vereiste normen volgens indelingskengetallen (X2, 

Y2 en Z2); 
- naam fabrikant; 
- jaar fabricatie; 
- samenstelling van het interventiepak; 
- onderhoudsvoorschriften in taal van de gebruiker (Nl, Fr of Du); 
- de maat 

Naametiket 
(binnenzijde) 

Grootte: 

Informatie: 

5 cm hoog en 10 cm breed. 

Drager kan voor- en achternaam hierop invullen 

QR-code 

Type: 
 

Plaatsing: 

Informatie 
aanwezig: 

Elke interventiejas en –broek heeft een QR-code met uniek volgnummer, gelijk 
aan de RFID-chip. 

Op de binnenzak van de jas en op de rugzijde van de broek. 

 
Bevat het vaste serienummer 

RFID-chip 

Type: 
 

Plaatsing: 

Informatie 
aanwezig: 

Elke interventiejas en –broek heeft een RFID-chip met uniek volgnummer, 
gelijk aan de QR-code. 

Op de flap van rechter insteekzak van de jas en op flap van rechter cargozak. 
 
Bevat jaartal productie, artikel (jas of broek), maat en volgnummer 

 

SIGNALISATIEHESJE 

Onderdeel Eigenschap Waarde Normering 

Samenstelling 

Beschikbare 
kleuren: 
 

Stof: 

Fluorescerend geel, fluorescerend oranje en 
fluorescerend rood. 
 

Siosafe AST 260: 57% aramide, 42% polyamide en 1% 
antistatische vezels. 

Zeer ademend en lage waterdampdoorlaatbaarheid 

 

Retro-
reflecterende 
banden 

Type: 

Plaatsing: 
 

Zichtbaarheid: 

Referentie 5535 van 3M. 

Komen zo goed mogelijk overeen met de banden op de 
interventiejas. 

Conform EN ISO 20471:2013/A1:2016 

 

EN ISO 
20471:2013/ 
A1:2016 

CE-markering 
Informatie 
aanwezig: 

- CE-markering; 
- conformiteit met vereiste normen volgens indelingskengetallen (X2, Y2 

en Z2); 
- naam fabrikant; 
- jaar fabricatie; 
- samenstelling van het interventiepak; 
- onderhoudsvoorschriften in taal van de gebruiker (Nl, Fr of Du); 
- de maat 
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Samenstelling en toebehoren bij levering van interventiekledij: 

Onderdeel Type 

Interventiejas 830 Square EV zonder of met rood- of zwartgekleurde schouderstukken 

Interventiebroek 830 Square EV 

Signalisatiehesje (optie) 1VWI-A2-PIP (fluorescerend geel FY1 /oranje FC1 /rood FR1) 

Naambadge (optie) Met zandkleurige, rode of zwarte achtergrond en zwarte of rode letters 

Radiozak (standaard) 

Radiozak (optie) 

Op borsthoogte linkerzijde en lamhouder rechts. 

Op borsthoogte rechterzijde en lamphouder centraal 

Extra karabijnhaak (optie)  

Extra paar bretellen (optie) Afneembaar 

Rugopschrift (standaard) 

Rugopschrift (optie) 

Rugopschrift zoals beschreven voor brandweer of defensie. 

Neutrale interventiejas zonder rugopschrift 

Documenten 

Telkens in de taal van de gebruiker (Nl, Fr of Du). 

Voor de interventiekledij: 

- EU-conformiteitsverklaring; 
- onderhoudsvoorschriften met was- en droogvoorschriften voor routine 

onderhoud en zware bevuiling: 
o wassen tot 60°C; 
o drogen tot 40°C; 
o strijken tot 110°C; 
o waterdichtheid minimaal 25 was- en droogbeurten; 
o andere: te vermijden was- en droogkuisproducten; 
o vullingsgraad wastrommel, pH en duurtijd; 

- onderhoudsvoorschriften voor LCO2-wasproces: 
o is mogelijk; 
o tot 15 wasbeurten, daarna firma contacteren. 

- opslaginstructies; 
- gebruiksinstructies; 
- lijst met volgnummers van QR-code en RFID-chip 
- checklist voor het controleren van de integriteit van de interventiekledij. 

Voor het signalisatiehesje: 

- EU-conformiteitsverklaring; 
- onderhoudsvoorschriften met was- en droogvoorschriften: 

o wassen tot 60°C; 
o drogen tot 40°C; 
o strijken tot 110°C; 
o andere: te vermijden was- en droogkuisproducten; 

vullingsgraad wastrommel, pH en duurtijd; 
- opslaginstructies; 
- gebruiksinstructies 

Verpakking 

Individueel verpakt in doorschijnende verpakking. 

Markering met daarop, in de taal van de gebruiker (Nl, Fr of Du): 

- naam van de firma;  
- referentienummer van de markt; 
- omschrijving artikel; 
- maat van het artikel. 

Collectief verpakt in stapelbare kartonnen dozen. 

Etiket per kartonnen doos met daarop, in de taal van de gebruiker (Nl, Fr of 
Du): 

- naam van de firma; 
- referentienummer van de markt; 
- omschrijving en aantal artikelen; 
- maat van de artikelen; 
- de bestemmeling. 

Zowel voor de interventiekledij als de signalisatiehesjes 
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MAATTABELLEN 

 

Herenmaten interventiekledij: 

De aangeboden herenpakken zijn verkrijgbaar in 5 lengtematen (kort – extra-extralang), dit van XS tot en met 
5XL, deze zijn gebaseerd op de lichaamsmaten (niet kledingmaten). 
 

Maat 
Borstomtrek  

(cm) 
Tailleomtrek  

(cm) 
Heupomtrek  

(cm) 
 

Lengtemaat 
Lichaamslengte 
(cm) 

XS 78 – 86 70 – 78 78 – 86  Kort 164 – 172 

S 86 – 94 78 – 86 86 – 94  Normaal 172 – 180 

M 94 – 102 86 – 94 94 – 102  Lang 180 – 188 

L 102 – 110 94 – 102 102 – 110  Extralang 188 – 196 

XL 110 – 118 102 – 110 110 – 118  Extra-extralang 196 – 204 

XXL 118 – 129 110 – 121 118 – 129 

3XL 129 – 141 121 – 133 129 – 141 

4XL 141 – 153 133 – 145 141 – 153 

5XL 153 – 165 145 – 157 153 – 165 

 

Damesmaten interventiekledij: 

De aangeboden damespakken zijn verkrijgbaar in 5 lengtematen (extrakort – extralang), dit van maat 34 tot en 
met 56, deze zijn gebaseerd op de lichaamsmaten (niet kledingmaten). 
 

Maat 
Borstomtrek  

(cm) 
Tailleomtrek  

(cm) 
Heupomtrek  

(cm) 
 

Lengtemaat 
Lichaamslengte 

(cm) 

34 82 – 86 68 – 72 90 – 94  Extrakort 160 – 164 

36 86 – 90 72 – 76 94 – 98  Kort 164 – 168 

38 90 – 94 76 – 80 98 – 102  Normaal 168 – 172 

40 94 – 98 80 – 84 102 – 106  Lang 172 – 176 

42 98 – 102 84 – 88 106 – 110  Extralang 176 – 180 

44 102 – 108 88 – 94 110 – 115 

46 108 – 114 94 – 100 115 – 120 

48 114 – 120 100 – 106 120 – 125 

50 120 – 126 106 – 112 125 – 130 

52 126 – 132 112 – 118 130 – 135 

54 132 – 138 118 – 124 135 – 140 

56 138 – 144 124 – 130 140 – 145 

 

Maattabel signalisatiehesje: 

Deze zijn gebaseerd op de maat van de interventiejas, hieronder overeenkomstige tabellen: 
 

Maat Maat brandweerjas heren Maat brandweerjas dames 

XS XS 34 

S S 36 – 38 

M M 40 – 42 

L L 44 – 46 

XL XL 48 – 50 

XXL XXL 52 – 54 

3XL 3XL 56 
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Extra informatie maatvoering: 

o De firma zal passets in omloop brengen. 
o Volgende ondersteuning is mogelijk bij de opname van de maten: 

o Schriftelijk document met uitleg over de maten en werkwijze 
o Persoonlijk advies ter plaatse, zonaal georganiseerd  
o Korte film met uitleg en demo. 

LEVERINGSTERMIJNEN 

o Leveringstermijn van het eerste bestelde materieel te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van 
versturing van de bestelbon: 154 kalenderdagen. 

o Leveringstermijn van elke bestelling verstuurd voor de goedkeuring van het eerste bestelde matereel, te 
rekenen van de dag volgend op de goedkeuring van dit eerste materiaal: 154 kalenderdagen. 

o Leveringstermijn van elke bestellingverstuurd na de goedkeuring van het eerste bestelde materieel te 
rekenen vanaf de dag volgend op de datum van versturing van de bestelbon: 154 tot kalenderdagen. 

Maximale productiecapaciteit per maand in het kader van deze opdracht : 840 broeken en 640 jassen per maand. 

WAARBORG 

De duur van de waarborgperiode voor de verschillende onderdelen bedraagt: 2 jaar. 

BESTELPROCEDURE 

De volgende gegevens moeten duidelijk vermeld worden: 

o hulpverleningszone; 
o contactpersoon: naam – telefoon – e-mail; 
o leveringsadres; 
o facturatiegegevens; 
o bestelbonnummer; 
o bestekreferentie FOD Binnenlandse Zaken: MAT22-433-21; 
o besteldatum; 
o overzicht bestelde artikelen in totaal aantal stuks:  

 aantal interventiejassen voor heren en aantal voor dames, opgedeeld volgens kleur 
schouderstukken; 

 aantal interventiebroeken voor heren en aantal voor dames; 

 aantal naambadges volgens kleur; 

 eventuele aantal neutrale interventiejassen; 

 eventuele aangepaste radiozak; 

 eventuele extra bretellen; 

 eventuele extra karabijnhaken; 

 aantal signalisatiehesje per kleur. 

 

De firma neemt daarna contact op om een eventuele maatopname te bespreken, verdere info en/of 
verduidelijkingen te geven en de gedetailleerde bestelformulieren ter beschikking te stellen. 

 

Via deze formulieren kan dan doorgegeven worden: 

o de maat en lengtemaat van elk interventiepak; 
o welke pakken schouderstukken vereisen; 
o het rugopschrift; 
o de lijst met namen en kleuren van de naambadges; 
o de maten van de signalisatiehesjes. 
o de opleiding ‘controle integriteit van het interventiepak’. 
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Bestelformulier: 

Onderdeel Beschrijving 
Artikelcode Totaal 

aantal: 
Eenheidsprijs 

(incl. BTW) 
Totaalprijs 
(incl. BTW) Kleurcode 

INTERVENTIEJASSEN MANNEN: 

Interventiejas 
brandweerman 

Zandkleurige 
schouderstukken 

8VJI-F0-PYP 
 € 619,52  

Kleur 965 

Interventiejas 
onderofficier man 

Zwarte 
schouderstukken 

8VJI-F0-PYP 
 € 619,52  

Kleur 057 

Interventiejas officier 
man 

Rode 
schouderstukken 

8VJI-F0-PYP 
 € 619,52  

Kleur 056 

INTERVENTIEJASSEN VROUWEN: 

Interventiejas 
brandweervrouw 

Zandkleurige 
schouderstukken 

8VJF-F0-PYP 
 € 619,52  

Kleur 965 

Interventiejas 
onderofficier vrouw 

Zwarte 
schouderstukken 

8VJF-F0-PYP 
 € 619,52  

Kleur 057 

Interventiejas officier 
vrouw 

Rode 
schouderstukken 

8VJF-F0-PYP 
 € 619,52  

Kleur 056 

INTERVENTIEBROEKEN: 

Interventiebroek 
brandweerman Zandkleur 

8VPI-A2-PYP 
 € 509,41  

Kleur Y01 

Interventiebroek 
brandweervrouw Zandkleur 

8VPF-A2-PYP 
 € 509,41  

Kleur Y01 
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Onderdeel Beschrijving Artikelcode 
Totaal 
aantal: 

Eenheidsprijs 
(incl. BTW) 

Totaalprijs 
(incl. BTW) 

SIGNALISATIEHESJES 

Signalisatiehesje 
brandweerman/vrouw, 
unisex 

Fluorescerend geel 

1VWI-A2-PIP 

 € 75,02  
Kleur FY1 

Signalisatiehesje 
onderofficier Fluorescerend oranje 

1VWI-A2-PIP 
 € 75,02  

Kleur FC1 

Signalisatiehesje 
officier Fluorescerend rood 

1VWI-A2-PIP 
 € 75,02  

Kleur FR1 

NAAMBADGES: 

Naambadge 
brandweerman/vrouw, 
unisex 

Zandkleurige 
achtergrond/ zwarte 
letters 

1VZA-IO-PYP 

 € 12,10  
Kleur FY1 

Naambadge 
onderofficier 

Zwarte achtergrond/ 
rode letters 

1VZA-IO-PYP 
 € 12,10  

Kleur BSP 

Naambadge officier Rode achtergrond/ 
zwarte letters 

1VZA-IO-PYP 
 € 12,10  

Kleur R18 

BESCHIKBARE OPTIES: 

Neutrale jas Zonder rugopschrift   - € 8,47  

Extra paar bretellen 
voor herenbroek 

 8VYI-A2-PIP 
 € 35,09  

Kleur Y01 

Extra paar bretellen 
voor damesbroek 

 8VYF-A2-PIP 
 € 35,09  

Kleur Y01 

Extra karabijnhaak  /  € 2,90  

 

 

Bevestigd door Naam: 

 

 Functie: 

 

 Zone / Openbare dienst: 

 

 

 

Datum:  Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.sécuritécivile.be/

