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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
 
 
 

 
 
Gebouw : Broelkaai 6, 8500 KORTRIJK 
 
 
 
Werk : Reconversie van Broelkaai 6 tot dienstencentrum 
  
 
 
Wijze van gunning : Openbare procedure 
 
 
 
Wijze van prijsbepaling : De meest economisch voordelige offerte rekening houdend met de 

gunningscriteria; 
 
 
 
Opening van de offerten : - Groeningestraat 20, 8500 KORTRIJK : 
  
 - Vrijdag 15 december 2017 
 
 
 
Uitvoeringstermijn : - aantal kalenderdagen of werkdagen 105 
 
 
 
Erkenning : - categorie of ondercategorie : D 
 - klasse : 4 
 
 
 
  
 
 
 
Kostprijs aanbestedingsbundel : Digitale bundel: gratis; 
 Papieren bundel: € 60,00- en op te vragen bij architect; 
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DEEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
1. BIJZONDERE ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN 
 
Zijn ondermeer van toepassing op deze aanneming: 
 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 
  
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: KB 

Plaatsing); 
 

- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 18 juni 2017; 
 

- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: AUR), zoals gewijzigd met KB 
van 22 juni 2017; 
 

- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013. 
 

- Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld 
door het koninklijk besluit van 26 september 1991. 
 

- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
en het koninklijk besluit van 25 januar 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen  
 

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB, Welzijnswet en Codex over het welzijn 
op het werk. 
 

- Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 
 

- Alle eventuele latere wijzigingen van voormelde regelgeving. 

 
 

2. LIJST AFWIJKINGEN AUR 
 
Niet van toepassing; 

 
 

3. ALGEMENE INLICHTINGEN 
 
 

3.1. Voorwerp van de opdracht 
 
Het betreft de aanvraag voor het herbestemmen van het voormalig Broelmuseum tot ‘toegangspoort’ van 
het Budaeiland. De diensten van onder andere kunstencentrum Buda, Designregio Kortrijk, Next festival, … 
krijgen hun burelen op de verdieping. Het gelijkvloers krijgt een publieke functie waar er wordt plaats 
gemaakt voor horeca in combinatie met een expositieruimte. In de kelder bevinden zich de technieken en 
de zolder zal worden gebruikt voor bergruimte.   
Aangezien het gebouw een beschermd monument is, zijn de ingrepen erg gelimiteerd. De nadruk ligt dan 
ook op het renoveren en duurzaam maken van het gebouw. Er wordt vooral ingezet op het gebouw 
structureel op punt zetten en de technieken gebruiksvriendelijk up te daten naar de toekomst toe.  
 
CPV-classificatie 45 
 
De opdracht wordt ingeeld in 5 percelen: 

1. Water- en winddicht: 
2. Elektriciteit, communicatie elelktronische veiligheid en automation; 
3. HVAC; 
4. Sanitair; 
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5. Binnenafwerking; 

 
Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2,18° van de Wet 
Overheidsopdrachten. 

 

3.2. Partijen 
 

3.2.1. Aanbestedende overheid 

 
SOK Kortrijk (Stadsontwikkelingsbedrijk Kortrijk) 
Gen. manager Ben Mertens 
Grote Markt 54 
8500 Kortrijk 
+32 498 90 90 95 
 

3.2.2.  Ontwerper 

 

Tail mav bvba  
Winkelsestraat 182 
8860 Lendelede 

3.2.3.  Veiligheidscoördinator 

 

Casquo bvba 
Desselgemseweg 64 
8790 Waregem 
 

3.2.4.  EPB-Verslaggever/Energiedeskundige 

 
Casquo bvba 
Desselgemseweg 64 
8790 Waregem 
 

3.2.5. Studie Stabiliteit 

 
Stabex BVBA 
Dirk Martenlaan 21 Bus 2 
8870 Izegem 
 

3.2.5. Studie Technieken 

 
SF1 bvba 
Meersbloem-Melden 46 
9700 Oudenaarde 

 

3.3. Wijze van gunning van de opdracht 

 
Openbare procedure met de meest economisch voordelige offerte rekening houdend met de 
gunningscriteria; 
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3.4. Vereiste erkenning 

Op basis van de raming van de werken dient de inschrijver overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 en het 
KB van 26 september 1991 over hierna vermelde erkenning te beschikken. 
 
Categorie:D 
Klasse:4 
 
De offerte vermeldt : 
  1° ofwel dat de kandidaat of inschrijver over de vereiste erkenning beschikt; 
  2° ofwel dat de kandidaat of inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een 
officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de 
kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde 
certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde 
bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving 
en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat of deze inschrijving 
worden de referenties vermeld op grond waarvan de certificering respectievelijk de inschrijving op de lijst 
mogelijk was; 
  3° ofwel dat de kandidaat of inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, § 1, 2°, van de voormelde wet 
van 20 maart 1991. In dat geval voegt de inschrijver de nodige bewijsstukken bij zijn aanvraag tot 
deelneming of bij zijn offerte. 
 
 

 

3.6. Toepasselijke documenten en plannen 

Documenten zijn beschreven in de opdrachtdocument teksten van de percelen. 
 
3.6.1 documenten - architectuur 

Plannenlijst Bestaande Toestand 

 BLKI_btp 01 C_grondplannen_170920; 

 BLKI_btp 02 B_gevels en snedes_170920; 

Plannenlijst Nieuwe Toestand 

 BLKI_uvp 01 C_grondplannen_170920; 

 BLKI_uvp 02 C_gevels en snedes_170920; 

Plannenlijst Details 

 BLKI_uvp_det 0.1 A_dakopbouw achterbouw_170920; 

 BLKI_uvp_det 0.2 A_vloeropbouw_170920; 

 BLKI_uvp_det 0.3 A_helling dorpels toegangen_170920; 

 BLKI_uvp_det 0.4 A_railstructuur_170920; 

 BLKI_uvp_det 0.5 A_led wandbevestiging_170920; 

 BLKI_uvp_det 0.6 A_brandwerende behuizing_170920; 

 BLKI_uvp_det 0.7 A_uitspringend blokkader_170920; 

 BLKI_uvp_det 0.8 A_railstructuur schema_170920; 

Plannenlijst Detail Interieur 

 BLKI_uvp_din 01 A_balie & bar_170920; 

 BLKI_uvp_din 02 A_printers, coffee & vergader_170920; 

 BLKI_uvp_din 03 A_sanitair_170920; 
 

3.6.2 documenten - stabiliteit 
 

Stabiliteitsstudie referentie: 

 170822_inp_sta_studie 
 

3.6.3 documenten – technieken 
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Verduidelijkende schema’s technieken: 

 BLKI_uvp_schema 01 A_bediening verlichting_170911; 

 BLKI_uvp_schema 02 A_afdekplaten_170911; 

 BLKI_uvp_schema 03 A_toegang_170911; 

 BLKI_uvp_schema 04 A_verwarming_170911 
Documenten bijlages studiebureau SF1: 

 Bijlage 1: BLKI_2_perceel 2_bijlage 1_Lightning Components_171018 

 Bijlage 2: BLKI_2_perceel 2_bijlage 2_rekenblad_2017 relighting premie_171018 

 Bijlage 3: BLKI_2_perceel 2_bijlage 3_overzicht elektrische punten_171018 

 Bijlage 4: BLKI_2_perceel 2_bijlage 4_samenvatting elektrische punten_171018 

 Bijlage 5: BLKI_2_perceel 2_bijlage 5_armaturen_171018 
 

3.6.4. documenten - veiligheidscoördinatie 

Coördinatiedagboek: 

 Referentie: 051V023CDB; 

Intentieverklaring: 

 Referentie: 051V023IV; 

Post-interventie dossier: 

 Referentie: 051V023PID 

Risico Analyse 

 Referentie: 051V023RA; 

Veiligheids- en gezondheidplan 

 Referentie: 051V023VGP; 
 

3.6.5. documenten - EPB verslaggeving 

EPB-dossier 

 Referentie: 170529_inp_BLKI_verslag van nazicht ontwerp 

 

3.7. Herhalingsopdracht 

Niet van toepassing; 

3.7. Overige algemeen toepasselijke bepalingen 

Niet van toepassing; 
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DEEL 2 – ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
 
 

1. PLAATSING VAN DE OPDRACHT 
 
 

1.1. Selectie 
 

1.1.1.  Toegangsrecht (art. 67 Wet Overheidsopdrachten en art. 61, 62 en 63 KB Plaatsing) 
 
De aanbestedende overheid sluit een inschrijver van de procedure uit, in welke stadium ook, wanneer zij 
vaststelt of ervan op de hoogte is dat de inschrijver is veroordeeld door een rechterlijke beslissing in kracht 
van gewijsde voor de hierna opgesomde misdrijven. 
 
Artikel 61: Uitsluiting 
 

De misdrijven die in aanmerking worden genomen voor de toepassing van de in artikel 67, § 1, van de 
wet bedoelde verplichte uitsluitingsgronden zijn: 
1° 

deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of 
in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit; 

2° 
omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de 
Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van 
Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in 
de privésector; 

3° 
fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 
17 februari 2002; 

4° 
terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als 
bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding dan wel 
uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of 
strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit; 

5° 
witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; 

6° 
kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het 
Strafwetboek of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van 
de Raad; 

7° 
tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin 
van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 
vreemde arbeiders. 

 
Artikel 62 Sociale Verplichtingen 
 
De aanbestedende overheid zal zelf overgaan tot het inwinnen van inlichtingen over de sociale situatie van 
de kandidaat of de inschrijver. 
 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-67&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-793&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-314&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-318&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln62045&anchor=ln62045-3&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-863&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln53633&anchor=ln53633-2&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln53633&anchor=ln53633-4&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln53633&anchor=ln53633-5&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln3882&anchor=ln3882-5&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln80866&anchor=ln80866-3&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-879&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln125651&anchor=ln125651-2&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln805&anchor=ln805-92&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln30511&bron=doc
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§ 1 

De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn 
sociale zekerheidsbijdragen, wordt uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, 
overeenkomstig artikel 68 van de wet. De toegang tot de procedure wordt evenwel niet ontzegd aan 
een kandidaat of inschrijver die geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die 
schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt. 
§ 2 
De aanbestedende overheid verifieert de toestand op het vlak van de sociale schulden van de 
kandidaten of inschrijvers op basis van de attesten die elektronisch beschikbaar zijn voor de 
aanbestedende overheid via de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke 
elektronische toepassingen in andere lidstaten. Deze verificatie gebeurt binnen de twintig dagen na 
de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes. 
Het Telemarc-attest vermeldt het precieze bedrag van de schuld in hoofde van de betrokken kandidaat 
of inschrijver. 
§ 3 
Wanneer de in de tweede paragraaf bedoelde verificatie niet toelaat om te weten of de kandidaat of 
inschrijver zijn sociale zekerheidsbijdragen heeft betaald, verzoekt de aanbestedende overheid deze 
laatste een recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aan deze verplichtingen voldoet. 
Hetzelfde geldt wanneer er geen dergelijke toepassing beschikbaar is in een andere lidstaat. 
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, wordt het in het eerste lid bedoelde recent attest uitgereikt door de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft het betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal 
vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes, al 
naargelang. 
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt 
dat niet onder het tweede lid valt, wordt het in het eerste lid bedoelde recente attest uitgereikt door 
de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de kandidaat of inschrijver voldoet aan zijn 
verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest moet gelijkwaardig zijn met het in het tweede 
lid bedoelde attest. 
Wanneer de kandidaat of de inschrijver personeel tewerkstelt dat zowel onder het tweede lid als onder 
het derde lid valt, zijn de bepalingen van beide leden toepasselijk. 
In het geval waarin het door Telemarc, een gelijkaardig elektronische toepassing geleverde attest of 
het door de bevoegde overheid afgeleverde attest niet aantoont dat hij in regel is, kan de kandidaat 
of inschrijver beroep doen op de eenmalige regularisatie als bedoeld in artikel 68, § 1, derde lid, van 
de wet. Indien de kandidaat of inschrijver een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro, toont 
hij aan, teneinde niet te worden uitgesloten, dat hij op een aanbestedende overheid of op een 
overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis 
tegenover derden zijn voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd met 
3.000 euro. 
§ 4 
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders en als er nog twijfel blijft bestaan, gaat de aanbestedende overheid na of de 
sociale verplichtingen werden nageleefd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te ondervragen 
voor zover die de door de aanbestedende overheid gevraagde attesten uitreikt. 
§ 5 
De aanbestedende overheid kan inlichtingen inwinnen over de toestand van de kandidaat of inschrijver 
die onderworpen is aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen om na te gaan of hij aan zijn 
verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen heeft voldaan. 
 
Artikel 63:  Fiscale Verplichtingen 
 
De aanbestedende overheid zal zelf overgaan tot het inwinnen van fiscale inlichtingen over de situatie van 
de kandidaat of de inschrijver. 

§ 1 
De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn 
fiscale schulden, wordt uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, 
overeenkomstig artikel 68 van de wet. De toegang tot de procedure wordt evenwel niet ontzegd aan 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-68&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1061&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1061&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-68&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1061&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1061&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-68&bron=doc
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een kandidaat of inschrijver die geen schuld heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die schuld 
uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt. 
§ 2 
De aanbestedende overheid verifieert de fiscale toestand van de kandidaten of inschrijvers op basis 
van de attesten die elektronisch beschikbaar zijn voor de aanbestedende overheid via de Telemarc-
toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. 
Deze verificatie gebeurt binnen de twintig dagen na de uiterste datum voor het indienen van de 
aanvragen tot deelneming of de offertes. 
Het Telemarc-attest vermeldt het precieze bedrag van de schuld in hoofde van de betrokken kandidaat 
of inschrijver. 
§ 3 
Wanneer de in de tweede paragraaf bedoelde verificatie niet toelaat om te weten of de kandidaat of 
inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, verzoekt de aanbestedende overheid de kandidaat 
of inschrijver rechtstreeks een recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aan zijn fiscale 
verplichtingen voldoet. Hetzelfde geldt wanneer er geen dergelijke toepassing beschikbaar is in een 
andere lidstaat. 
Het in het eerste lid bedoelde recente attest wordt uitgereikt door de bevoegde Belgische en/of 
buitenlandse overheid en bevestigt dat de kandidaat of inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen heeft 
voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 
In het geval waarin het door Telemarc, een gelijkaardige elektronische toepassing geleverde attest van 
een andere lidstaat of het door de bevoegde overheid afgeleverde attest niet aantoont dat hij in regel 
is, kan de kandidaat of inschrijver beroep doen op de eenmalige regularisatie als bedoeld in artikel 68, 
§ 1, derde lid, van de wet. Indien de kandidaat of inschrijver fiscale schulden heeft van meer dan 
3.000 euro, toont hij aan, teneinde niet te worden uitgesloten, dat hij op een aanbestedende overheid 
of op een overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke 
verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd 
met 3.000 euro. 
§ 4 
Als er nog twijfel blijft bestaan, gaat de aanbestedende overheid na of de ondernemer zijn fiscale 
verplichtingen heeft nageleefd door de Federale Overheidsdienst Financiën te ondervragen voor zover 
die de door de aanbestedende overheid gevraagde attesten uitreikt. 
§ 5 
De aanbestedende overheid kan overgaan tot de verificatie van de naleving van de betaling van andere 
dan de in paragraaf 4 bedoelde fiscale schulden. In dat geval preciseert ze in de opdrachtdocumenten 
welke andere fiscale schulden ze wenst te onderzoeken alsook aan de hand van welke documenten. 
 
 

 
1.1.2.  Kwalitatieve selectie (art. 67 -70KB Plaatsing) 
 
De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van: 

- een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht 
en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn 
uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat. 

- de opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of 
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in het 
geval van overheidsopdrachten voor werken, van die welke de aannemer ter beschikking zullen 
staan om de werken uit te voeren; 

- de beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft 
om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van 
studie en onderzoek 

 

1.3.  Modaliteiten 
 
1.3.1.  Percelen (Art.  49-50  KB Plaatsing) 
 
Deze opdracht is als volgt verdeeld in hiernavolgende percelen: 

1. Water- en winddicht: 
2. Elektriciteit, communicatie elelktronische veiligheid en automation; 
3. HVAC; 
4. Sanitair; 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-68&bron=doc
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5. Binnenafwerking; 
 
De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen en eventueel opnieuw 
te gunnen op dezelfde of op een andere wijze. 
 
De inschrijver mag voor meerdere percelen inschrijven door middel van het indienen van één offerte. 
 

1.3.2.  Varianten 

 
De inschrijver is verplicht om zowel voor de basisoplossing als voor elke verplichte variante een bod te doen, 
op straffe van onregelmatigheid van zijn offerte. 
 
Het indienen van vrije varianten is toegestaan. 
 
De varianten worden ingediend met een  in een afzonderlijk deel van de offerte. De inschrijver geeft steeds 
duidelijk aan wat zijn basisofferte is en wat zijn varianten zijn. 

 

1.3.3.  Opties (Art. 48 KB Plaatsing) 

 
Het bod voor opties wordt afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat 
het om opties gaat. 
 
Verplichte Opties 
 
De inschrijver dient bij zijn offerte tevens een prijs te voorzien voor de opties zoals voormeld in het 
technische gedeelte van het opdrachtdocument. De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie 
een bod te doen, op straffe van onregelmatigheid van zijn offerte. 
 
Vrije Opties 
 
Het indienen van vrije opties is toegestaan. De aanbestedende overheid beslist welke vrije opties ze in 
aanmerking neemt voor de bepaling van de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte. 
 

1.3.4.  Erggoedpremies 

 
Voor bepaalde posten wordt mogelijks een erfgoedpremie aangevraagd. Het uitvoeren van deze posten kan 
pas gebeuren na het ontvangen van de goedkeuring waarbij deze uitvoering op een later tijdstip kan worden 
uitgevoerd losstaand van de timing van het desbetreffende perceel. Indien de premie niet wordt 
goedgekeurd zijn deze posten stelposten en vervallen mogelijks. 
 
Dit is van toepassing voor volgende posten: 
40 Buitenschrijnwerken 
 

1.4.  Offerte – opening, indiening, vorm en inhoud 

1.4.1.  Opening van de offertes (art. 83-84-85 KB Plaatsing)  

 
De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting op vrijdag 15 december 20174 om 10.00u in de 
Groeningestraat 20, 8500 KORTRIJK; 

 

1.4.2.  Indiening van de offertes (art. 83-84-85 KB Plaatsing) 

 
De offertes moeten worden ingediend als volgt : 
 

 hetzij bij inzending over de post; 

 hetzij ter zitting vóór de opening van de offertes. 
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De offertes moeten worden ingediend in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: 
 

 de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend; 

 de verwijzing naar het opdrachtdocument en naar de nummers van de betrokken percelen. 
 
Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de omslag in een tweede omslag 
geschoven, waarop duidelijk de vermelding “Offerte” voorkomt. 
 
De offertes die verzonden worden over de post dienen verstuurd aan: 
 
SOK Kortrijk (Stadsontwikkelingsbedrijk Kortrijk) 
Grote Markt 54 
8500 Kortrijk 

 
Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens deze 
de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt in aanmerking genomen voor zover: 
 

 de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en; 

 de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes 
bij de post als aangetekende zending is afgegeven. 

 

1.4.3.  Vorm en inhoud offerte (art. 77 en 78 KB Plaatsing) 

 
Artikel. 77 
 
De offerte en de samenvattende opmeting worden opgemaakt op het bij dit opdrachtdocument gevoegde 
model evenals de samenvattende opmetingsstaat, behoorlijk door hem nagezien, ondertekend en aangevuld 
met de eenheidsprijzen, de gedeeltelijke sommen en het totaal bedrag. 
 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 
 
Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de 
inschrijver die op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het 
opdrachtdocument behorende model is. 
 
Artikel 78 
 
Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de 
inventaris, bij de offerte gevoegd moeten worden: 
 

- Een kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie 
en klasse. (KB van 26 september 1991, artikel 2). 

 
- De documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de eventuele gemachtigde(n) die de offerte 

onderteken(t)(en). 
 
B Op straffe van nietigheid toe te voegen documenten en bescheiden: 
 
C Documenten inzake het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 
 
Het veiligheids-en gezondheidsplan van de coördinator-ontwerp (‘VGP’) is gevoegd bij dit 
opdrachtdocument om er integraal deel van uit te maken. Zoals vermeld is in dit VGP, is het voegen van de 
documenten overeenkomstig artikel 30, tweede lid, 1° en 2°, noodzakelijk opdat de maatregelen bepaald 
in het veiligheids- en gezondheidsplan kunnen, worden toegepast en dit voor de onderdelen zoals door de 
coördinator aangehaald. Om die reden is de inschrijver, op straffe van nietigheid, verplicht uiterlijk bij zijn 
offerte deze documenten te voegen bij zijn offerte.  

 

1.4.4.  Opgave van onderaannemers (art. 74 KB Plaatsing en art. 12 AUR) 
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De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en 
de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen 
onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is 
onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. 

 

1.4.5.  Samenvattende opmeting (art. 79 KB Plaatsing) 

 
In de samenvattende meetstaat laat men de post vergezellen: 

1) voor de opdracht voor een globale prijs: 
- van de vermelding “FH”, forfaitaire hoeveelheid, wanneer de hoeveelheid aangegeven is; 
- van de vermelding “GP”, globale prijs, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is; 

2) voor de opdracht volgens prijslijst: 
 van de vermelding “VH”, vermoedelijke hoeveelheid. 
 
Bij de in te dienen offerte dient de behoorlijk ingevulde en ondertekende samenvattende opmetingsstaat 
te worden gevoegd. 
De inschrijver voert, rekening houdende met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke 
vaststellingen, verbeteringen door voor : 

1. de fouten die hij ontdekt in de forfaitaire hoeveelheden; 
2. de fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke hoeveelheden, op voorwaarde dat de voorgestelde 

verbetering minstens vijfentwintig percent in meer of in min van de hoeveelheid van de post in 
kwestie bedraagt; 

3. de leemten in de samenvattende opmeting. 
Hij voegt bij zijn offerte een nota ter verantwoording van deze verbeteringen. 

 

1.4.6. Verbintenistermijn (art. 58 KB Plaatsing) 

 
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van negentig kalenderdagen (de 
termijn voorgeschreven in artikel 58 is geen bindende termijn, artikel 58 bepaalt uitdrukkelijk ‘de 
opdrachtdocumenten kunnen een afwijkende termijn voorschrijven’.), te rekenen vanaf de uiterste datum 
voor ontvangst. 

1.5.  Prijs 

1.5.1.  Prijsvaststelling (art. 26 KB Plaatsing) 

 
Deze opdracht is een opdracht met gemengde prijsvaststelling. De opdracht met gemengde prijsvaststelling 
is een opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt volgens meerdere soorten bedoeld in punten 3° tot 5° 
van artikel 2 van het KB plaatsing.   

 

1.5.2.  Prijsopgave (art. 25 KB Plaatsing) 

 
a) De prijzen worden in de offerte in EURO opgegeven. 
b) De inschrijver is verplicht de eenheidsprijs in letterschrift op te geven voor ieder artikel van de 

samenvattende opmeting waarvoor een hoeveelheid is vermeld. 
c) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver drie 

tot vier decimalen preciseren. 
d) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke 

post van de samenvattende opmeting en voegt ze bij de prijs van de offerte. 

 

1.5.3.  Inbegrepen prijselementen (art. 31 en 32 KB Plaatsing) 

De hoeveelheden van de opmetingsstaat, met uitzondering van de VH, zijn enkel bij wijze van inlichting 
verstrekt. De gebeurlijke vergissingen of leemten, die er kunnen in voorkomen, zullen door de inschrijver 
opgegeven worden, als bijlage aan zijn offerte. De inschrijver zal zich niet kunnen beroepen op enige leemte 
of fout in zijn offerte. 
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1.5.4.  Prijsherziening art. 10 Wet Overheidsopdrachten) 

Prijsherzieningsformule volgens Guideline Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 21 
oktober 2014 
p = P x [(0,40 x s/S) + (0,40 x i/I)+ 0,20], waarbij: 

- p: het aangepaste bedrag van de staat van de gerealiseerde weken, rekening houdend met de 
prijsschommelingen; 

- P: het bedrag van de staat van de gerealiseerde werken, dat vastgesteld is op basis van de gesloten 
opdracht; 

- S: lonen en loonkosten (cijfermatige voorstelling van de loonontwikkeling), zoals bepaald door de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, die van kracht waren tien dagen voor de uiterste 
datum voor de indiening van de offertes. 

- De invulling van de formule zal op dit punt afhankelijk zijn van de opdrachtnemer in kwestie 
(werkgevers die minder dan tien, tien tot twintig, meer dan twintig werklieden tewerkstellen); 

- s: lonen en loonkosten (cijfermatige voorstelling van de loonontwikkeling), zoals bepaald door de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, die van kracht waren op de aanvangsdatum van de 
(maand)periode die in de staat van de gerealiseerde werken beschouwd wordt. 

- De invulling van de formule zal op dit punt afhankelijk zijn van de opdrachtnemer in kwestie 
(werkgevers die minder dan tien, tien tot twintig, meer dan twintig werklieden tewerkstellen); 

- I: de marktprijzen van diverse materialen, zoals bepaald door de FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie, die van kracht waren tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand 
waarin de uiterste datum voor de indiening van de offertes is vastgelegd; 

- i: de marktprijzen van diverse materialen, zoals bepaald door de FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie, die van kracht waren tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de aanvangsdatum 
van de (maand)periode die in de staat van de gerealiseerde werken beschouwd wordt. 

De vaste factor van 20% is volgens de nieuwe regelgeving niet langer verplicht. Dat biedt, afhankelijk van 
de opdracht, de mogelijkheid om een volledige prijsherziening, zonder een vaste factor van 20%, te bepalen. 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij een langlopende opdracht, waarbij het gerechtvaardigd kan zijn om af te 
wijken van de standaardverhouding en een volledige prijsherziening te hanteren. 

De vermelde S en I-waardes kan u terugvinden respectievelijk onder “Parameters lonen & sociale 
lasten” en “Parameters materialen”. 

1.5.5.  Prijsonderzoek (Art. 33-35-36 KB Plaatsing) 

 
Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het 
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, 
ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en 
alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het 
raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. 

  

http://www.fedelec.be/nl/documentatie?folderid=6533
http://www.fedelec.be/nl/documentatie?folderid=6533
http://www.fedelec.be/nl/documentatie?folderid=6537
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1.6.  Gunningscriteria 

 
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 1. Prijs 60 

 Regel van 3 : score offerte = (prijs laagste offerte/ prijsofferte*gewicht van het criterium) 

2 2. Aangeboden kwaliteit 20 

 De aangeboden kwaliteit moet volledig af te leiden zijn uit de offerte en bijgevoegde informatie. De 
kwaliteit van de materialen wordt mede gestaafd aan de hand van technische fiches en/ of attesten. 
Hierbij verwijzen we naar de bijlagen technische fiches per perceel. Het aantal punten wordt toegekend in 
functie van het aantal bewezen eigenschappen. 
 

3 3. Uitvoeringstermijn  20 

 Beknopte beschrijving van opstartdatum + uitvoeringsperiode + planning werken (max. 2 blz.) 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

 
 
De beoordeling van gunningscriteria 3 gebeurt op basis van de volgende categorieën: 
 

Categorie Coëfficient 

Zeer goed 100% van de punten 

Goed 66,6% van de punten 

Voldoende 50% van de punten 

Matig 33% van de punten 

Onvoldoende 0% van de punten 

 
 

  



SOK RECONVERSIE VAN BROELKAAI 6 TOT DIENSTENCENTRUM *** 

BOUWWERKEN OPDRACHTDOCUMENT NR. *** 

Administratieve bepalingen Pagina 16 van 26 TAIL mav bvba 

2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

2.1.  Contractuele documenten 

Voor zover er niet wordt van afgeweken door bepalingen van het bijzonder bestek, zijn op deze opdracht 
van toepassing: 

 
1. Volgende typebestekken en voorschriften: 
 

- verwijzend bestek nr. 900 van het ministerie van openbare werken; 
- typebestek nr. VL100 (laatste uitgave) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 

aannemingen van bouwwerken - algemene contractuele administratieve bepalingen, met 
uitsluiting van de bepalingen die strijdig zijn met de bepalingen in onderhavig bestek; 

- typebestek nr. 104 van 1963 met addenda van 1967, 1969 en 1973 van het ministerie van openbare 
werken: aanneming van bouwkundige werken - technische voorschriften; 

- het K. van 25 januari 2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen en haar bijlagen; 
- typebestek nr. 105 van 1990 van het ministerie van openbare werken: centrale verwarming, 

verluchting en klimaatregeling - technische bepalingen; 
- standaardbestek nr. 240 van 1998; 
- Bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanische en elektrische installatie en 

constructies : algemene administratieve en contractuele bepalingen. 
- typebestek nr. 400 (laatste uitgave); 
  Aanneming van mechanische en elektrische installaties 
- standaardbestek nr. 250 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, laatste uitgave: enkel 

de technische bepalingen; 
- ARAB (algemeen reglement op de arbeidsbescherming); 
- AREI (algemeen reglement betreffende de elektrische installaties); 
- eengemaakte technische specificaties (STS); 
- NBN-normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie; 
- NBN 713.020 en S21-201-202 + addendum 1-203; 
 weerstand tegen brand van bouwelementen; 
- Het K. betreffende de preventie van brand op arbeidsplaatsen. 
- Het KB van 9 mei 1977 betreffende de toegang voor mindervaliden tot gebouwen toegankelijk voor 

het publiek; 
- Normalisatie van luchtkanalen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen; 
- NBN E52-017 : Verdeling van de te voorziene prestaties om te voldoen aan de eisen van de norm 

NBN E52-014; 
- gemeentelijke verordeningen op het bouwen; 
- voorschriften van de plaatselijke distributiemaatschappij van water, gas en elektriciteit; 
- de technische voorlichtingsnota’s (T.V.) gepubliceerd door het W.T.C.B., inzonderheid die 

waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen, voorzover zij drie maanden 
eerder dan de opgelegde datum voor het indienen van de offerte werden gepubliceerd; 

- het bodemsaneringsdecreet en de aanvullende omzendbrief AZF/AOGGI/INF/004 van 26 oktober 
1999 ter verduidelijking van de toepassing van het decreet wat betreft de besteksbepalingen bij 
aanvoer en afvoer van gronden. 

- Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 en besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005: 
 
 

2. Uitvoering:  
 

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de gebruikte uitvoeringsmethodes en materialen een 
invloed kunnen hebben op de conformiteit van het gebouw met de energieprestatie- en binnenklimaat 
(EPB)-eisen volgens de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 en het uitvoeringsbesluit van 11 maart 
2005. De te gebruiken materialen en voorziene uitvoeringsmethodes dienen, voorafgaandelijk aan de 
uitvoering, voorgelegd te worden aan de EPB-Verslaggever / Energiedeskundige aangewezen door de 
bouwheer. Van alle werken die zonder goedkeuring worden uitgevoerd en die invloed hebben op de EPB-
bepaling, kan de bouwheer op eensluidend advies van de EPB-Verslaggever / Energiedeskundige eisen 
dat deze verwijderd en opnieuw correct uitgevoerd worden op kosten van de aannemer. 

 
3. Coördinatie controles ter plaatse:  
 

De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van de EPB-controles ter plaatse met de EPB-
Verslaggever. Hij dient voorafgaandelijk aan de start der werken met de EPB-Verslaggever af te spreken 



SOK RECONVERSIE VAN BROELKAAI 6 TOT DIENSTENCENTRUM *** 

BOUWWERKEN OPDRACHTDOCUMENT NR. *** 

Administratieve bepalingen Pagina 17 van 26 TAIL mav bvba 

welke werken op de werf gecontroleerd dienen te worden en in welke toestand van de werken dit dient 
te gebeuren. Hij nodigt de EPB-Verslaggever minstens 5 werkdagen, voorafgaandelijk aan de controle, 
uit. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om in functie van de concrete omstandigheden 
en naar gelang van de voortgang der werken, andere of bijkomende controlemomenten op te leggen. 

 
4. “As Built” dossier:  

 
De aannemer stelt tijdens en na uitvoering van de werken al de nodige “As Built” informatie voor de 
opstelling van het EPB-verslag ter beschikking van de EPB-Verslaggever, zoals aangegeven in het 
bijzonder bestek. 

 
5. Boetes:  

 
EPB-boetes zijn ten laste van de aannemer als zij het gevolg zijn van: 
- wijzigingen in uitvoering en waarvoor geen voorafgaandelijk akkoord van de EPB-Verslaggever 

/ Energiedeskundige bekomen werd; 
- het niet of niet tijdig beschikbaar stellen door de aannemer van de nodige bewijsstukken van 

EPB-prestaties in de “As Built” informatie, waardoor de EPB-Verslaggever / 
Energiedeskundige genoodzaakt is een ongunstig verslag te schrijven. 

 
De EPB-boetes ten laste van de aannemer, zullen van rechtswege afgehouden worden van de 
eindafrekening dan wel van de borg. De boetebepaling gebeurt door de EPB-Verslaggever / 
Energiedeskundige en wordt automatisch berekend op basis van de EPB-software van de 
Vlaamse Overheid. Deze boete is onafhankelijk van het al dan niet aanrekenen van de boete 
door de overheid aan de aanbestedende overheid. 
 
Het aanrekenen van de EPB-boetes ontlast de aannemer geenszins van eventuele andere 
schadevergoedingen, boetes of maatregelen. 

 
Alle wijzigingen of aanvullingen van voormelde voorschriften, normen, specificaties, omzendbrieven, 
enz. zijn van toepassing indien ze minimum dertig (30) kalenderdagen voor de datum der aanbesteding 
gepubliceerd werden. 
 

6. De hierna vermelde plannen: 
 

Plannenlijst vermeld in bestek van elk perceel 
 
7. Voorrang van documenten 

 
In geval van tegenstrijdigheden tussen voornoemde documenten is de orde van voorrang de volgende : 
 

- Wet Overheidsopdrachten, KB Plaatsing en de AUR  
- de plannen 
- bijzonder bestek; 
- Algemeen Reglement op de Elektrische installaties en het sanitair reglement; 
- typebestek nr. VL100 (laatste uitgave); 
- typebestekken nr. 104, 105 en 400; 
- standaardbestek nr. 250 (laatste uitgave); 
- STS. 
 

8. Berichten en terechtwijzingen 

 
De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en die betrekking 
hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van 
de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee 
rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 

 

2.2.  Algemene uitvoeringsbepalingen 

 

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken van 14 januari 2013, zoals gewijzigd bij het KB van 22 juni 2017 (hierna: 
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AUR). 

 

2.2.1.  Leiding en controle (art. 11 en 75 AUR)  

 
De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht wordt toevertrouwd aan de leidend 
ambtenaar, zijnde : 
 
Ir Ben Mertens 
AGB SOK, Grote Markt 54, 8500 KORTRIJK 
Tel 056 20 64 96 
ben.mertens@kortrijk.be 
 
De leidend ambtenaar heeft de hierna volgende limitatieve bevoegdheden: 
 

- de bevoegdheid om de detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer goed te keuren 
(artikel 35 AUR); 

- de bevoegdheid tot het goedkeuren van de producten alvorens deze moeten worden verwerkt 
(artikel 42 AUR); 

- de bevoegdheid tot het opstellen van een proces-verbaal tijdens de waarborgperiode van iedere 
beschadiging of buitendienststelling (artikel 64 § 2 AUR); 

- de bevoegdheid tot het afleveren van dienstorders of het opstellen van processen-verbaal teneinde 
controle op de uitvoering van de aanneming van werken te controleren (artikel 75 § 2 AUR); 

- de bevoegdheid om het dagboek der werken te ondertekenen (artikel 83 AUR); 
- het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 
- de opleveringen; 
- het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van 

onderrichtingen, telkens wanneer het opdrachtdocument of de opdrachtdocumenten onvolledig of 
onduidelijk zijn. 

 

2.2.2. Onderaannemers (art. 12 AUR) 
 
Al de personen die in enig stadium als onderaannemer optreden, moeten erkend zijn in de categorie die 
overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht 
overeenkomende klasse. Vooraleer zij hun werken starten, legt de hoofdaannemer de nodige documenten 
van erkenning van categorie en klasse van de onderaannemer voor aan het bestuur. 
 
De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van het bestuur. De aanbestedende 
overheid verwijst voor zoveel als nodig naar de artikelen 25 e.v. van de Welzijnswet en naar artikel 68 van 
Wet Overheidsopdrachten en de verplichtingen die door aannemers en onderaannemers moeten worden 
nagekomen. 
 
 

2.2.3.  Vertrouwelijkheid (art. 18 AUR)  

De aannemer dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde 
informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er 
toegang toe heeft. De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze 
verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 
 
De aanbestedende overheid wijst inzonderheid op hiernavolgende documenten/plannen waarvan de 
vertrouwelijkheid door de aannemer en diens onderaannemer dient gewaarborgd: 
 
 

2.2.4.  Intellectuele rechten en knowhow (art. 19-20 AUR) 
 
 

2.2.5.  Verzekeringen (art. 24 AUR) 

 
Binnen de 30 dagen na het sluiten van de opdracht legt de aannemer aan de aanbestedende overheid de 
bewijzen voor van de in dit artikel bedoelde verzekeringen.  
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De aannemer moet houder zijn van de hiernavolgende polissen en dient het bewijs te leveren van het 
bestaan van de polissen door middel van een attest uitgaande van de verzekeringsmaatschappij of een 
gevolmachtigde  

 Arbeidsongevallen 

De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de aannemer tijdens de uitoefening 
van hun activiteit op de bouwplaats, zelfs wanneer zij onder het gezag, de leiding en het toezicht 
van de bouwheer werken, en voor de ongevallen op de weg van en naar het werk. 
 
Deze polis voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van 
de bouwheer en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden en ten overstaan van de 
veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking.” 
 
Telkens dit wordt gevergd, levert hij het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn. 

 

 Burgerlijke Aansprakelijkheid 

De voorwaarden van deze polis dienen te voldoen aan de “Wet op de landverzekering van 25 juni 
1992”. 
 
De minimaal verzekerde kapitalen per schadegeval bedragen 1.250.000 EUR voor lichamelijk 
letsel, stoffelijke schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden 
gebaseerd op de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. 
 
Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te 
zijn: 
- voor de schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek inbegrepen voor de 

contractuele overdracht, een dekking van minimum 25.000 EUR per schadegeval voor schade 
gebaseerd op de toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek; 

- zonder onderlimiet, de schade aan derden veroorzaakt door trillingen, verlaging van de 
grondwaterstand, wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen ervan; 

- zonder onderlimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet 
ondergronds, en alle gevolgen van deze schade; 

- zonder onderlimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de aannemer en door het 
door hem gehuurd materieel; 

- de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum 25.000 EUR per 
schadegeval. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel 
roerende als onroerende, eigendom van de bouwheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, 
waaraan op het ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende 
als onroerende, eigendom van de bouwheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, waaraan op 
het ogenblik van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van 
derden; 

- voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing wordt een minimum verzekerd kapitaal van 
1.250.000 EUR voor stoffelijke schade voorzien; 

- de in de polis voorziene vrijstellingen mogen maximum 2.500 EUR per schadegeval bedragen 
voor andere dan letselschade. 

 

 Motorrijtuigen 

Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle voertuigen die toegang 
hebben tot de werf. 
 

 Alle Bouwplaatsrisico's (ABR)  

De aannemer onderschrijft een polis Alle Bouwplaatsrisico’s ten voordele van alle deelnemers 
aan de het bouwproject. 
 

Waarborgen: 
 
Afdeling 1: Zakenverzekering 
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- tot beloop van de waarde van de werken de beschadigingen van de werken die het voorwerp 
uitmaken van de opdracht, met inbegrip van de materialen, bouwelementen en uitrusting 
bestemd om in het bouwproject te worden verwerkt of ingebouwd; 

- beschadiging van de (mogelijke) voorlopige werken voorzien in de opdracht of nodig voor de 
uitvoering van de werken in die mate en voor het bedrag dat zij begrepen zijn in de verzekerde 
waarde; 

- de verzekeraars vergoeden de kosten die gemaakt worden om de beschadigde goederen in 
hun toestand van voor de beschadiging te brengen. Ter verduidelijking zijn kosten voor 
aanpassing of verbetering niet vergoedbaar; 

- zijn eveneens gedekt de beschadigingen te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in 
het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen, aan een eigen gebrek van de materialen, 
aan een defect, aan een mechanische of elektrische storing of breuk (foutief gedeelte). 
Kosten voor verbetering of aanpassing zijn ook in deze uitbreiding niet vergoedbaar; 

- voor de beschadigingen van de bestaande gebouwen van de bouwheer of waarvoor hij 
verantwoordelijk is, is een minimum waarborg voorzien van 250.000 EUR per schadegeval voor 
beschadigingen veroorzaakt door de uitvoering van de werken indien een voorafgaandelijke 
plaatsbeschrijving is opgemaakt. Wordt geen voorafgaande plaatsbeschrijving opgemaakt dan 
wordt de waarborg van deze uitbreiding beperkt tot gehele of gedeeltelijke instorting. Er 
wordt geen dekking verleend voor schade aan het bestaand goed door brand en/of ontploffing; 

- tijdens de contractueel voorziene onderhoudsperiode, periode die aanvangt op de datum van 
het einde van de bouw-, montage-, testtermijn, worden gedurende minstens 2 jaar volgende 
dekkingen voorzien: 

 

. beschadigingen die veroorzaakt worden door de contractuele onderhoudswerken 

. beschadigingen die in deze periode tot uiting komen maar waarvan de oorzaak ligt in de 

bouwperiode op de bouwplaats. 
 

Afdeling 2: Aansprakelijkheidsverzekering 

 
- de waarborgen van deze afdeling komen in aanvulling en na uitputting van de bestaande 

aansprakelijkheidsverzekeringen van de deelnemer aan de verzekerde werken; 
- het verzekerd kapitaal per schadegeval bedraagt minimaal 1.250.000 EUR voor lichamelijk 

letsel, stoffelijke schade en immateriële gevolgschade vermengd; 
- inbegrepen is de dekking voor schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. 

Deze waarborg is inbegrepen in het verzekerde kapitaal; 
- is eveneens gedekt de schade aan derden veroorzaakt door trillingen, verlaging van de 

grondwaterstand, ontbreken, wegnemen en verzwakken van steunen en de gevolgen ervan; 
- de schade aan leidingen en kabels en de gevolgen ervan; 
- gekruiste verantwoordelijkheid.  
-  te verzekeren personen : 

 
-  de algemene aannemer en/of zijn aangestelde, 
-  de onderaannemers en/of taakwerkers van de voormelde, 
-  de bouwheer en zijn personeel, en/of aangestelden, ongeacht of deze al dan niet 

toezicht op de werken uitoefent, 
-  de raadgevende ingenieur(s) en het studiebureau en al zijn aangestelden, 
-  het architectenbureau en al zijn aangestelden, 
-  de veiligheidscoördinator. 

 
 

Algemeenheden 

 
- De vermelde minimaal te verzekeren kapitalen houden geen beperking van 

verantwoordelijkheid in. De schadevergoeding die deze kapitalen overtreffen, zelfs indien 
gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, blijven ten laste van de aannemer en 
kunnen niet gerecupereerd worden bij de bouwheer. 

- De uitgesloten risico’s en de vrijstellingen blijven ten laste van de betrokken aannemers en 
kunnen niet gerecupereerd of verhaald worden bij de bouwheer. 

- De herstelling van een beschadigd goed dient op eenvoudig verzoek van de bouwheer door de 
aannemer waarvan het goed beschadigd is, te worden uitgevoerd. 

- Indien bij een schadegeval onder afdeling 1 van de polis er geen verantwoordelijke partij kan 
aangeduid worden zal de vrijstelling die op het schadegeval van toepassing is verdeeld worden 
tussen de betrokken schadelijders a rato van hun aandeel in het schadegeval. 
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- De beschrijving van de door de bouwheer afgesloten polis is louter informatief. Om een juist 
beeld te krijgen is het noodzakelijk de polis te raadplegen. Bijgevolg kan de aannemer niet 
inroepen dat hij niet op de hoogte was van de polisvoorwaarden. 

 
Telkens dit wordt gevergd, levert de aannemer het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn. 
 
 

2.2.6.  Borgtocht (art. 25 tot en met 33 AUR) 

 
Artikel  25.  
 
Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW.  
 
Artikel  26 en 27. 
 
De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 AUR, met 
name: 
 

1° in speciën; 
2° in publieke fondsen; 
3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 
4° via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die 

voldoet aan de desbetreffende wetgeving. 
 
Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en 
Consignatiekas. 
 
Artikel 27.  
 
De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de 
sancties van art. 29 AUR toe. 
 
Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. 
Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 AUR. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. 
 
Artikel 33.  
 
In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven wordt de eerste helft vrijgegeven na de voorlopige 
oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek van de sommen 
die de aannemer eventueel verschuldigd is aan de aanbestedende overheid. 

 

2.2.7.   Plannen, documenten en voorwerpen die voor de uitvoering van de opdracht nodig 
zijn (art. 35 AUR) 

 
De aannemer, gelast met de uitvoering van de werken, wordt op zijn verzoek kosteloos, door de 
opdrachtgever, in het bezit gesteld van één (1) exemplaar van het bestek en plannen. 
 
 
De opdrachtnemer bewaart alle documenten en briefwisseling met betrekking tot de gunning en de 
uitvoering van de opdracht en houdt die ter beschikking van de aanbestedende overheid tot de definitieve 
oplevering. 
 

2.2.8.   Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer (art. 36 AUR) 

 
De aannemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen. Hiernavolgende details en 
werktekeningen dienen door de aanbestedende overheid binnen de termijnen vermeld in artikel 36 AUR te 
worden goedgekeurd: 

- Perceel water- en winddicht: 

http://depositokas.be/
http://depositokas.be/
http://depositokas.be/
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o 40 Buitenschrijnwerk:  
- Perceel binnenafwerkingen: 

o 51.70 Uitbekleding sanitaire toestellen; 
o 54 Binnendeuren en ramen 
o 56 Vast Binnenmeubilair 

 

2.2.9.   Uitvoeringstermijn en aanvangsbevel (art. 76 AUR) 

De werken dienen begonnen te worden op de datum vermeld in het bevel tot uitvoering en moeten geheel 
voltooid zijn binnen een termijn van 105 werkdagen. 
 
Behoudens voor de gedurende de winter gegunde werken en waarvan de uitvoering tot het gunstig seizoen 
moet worden uitgesteld, zal de opgelegde aanvangsdatum van de werken worden bepaald tussen  
Klasse 5 of lager: de 15de en de 60ste kalenderdag 
volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. 
 
De aannemer levert aan de opdrachtgever, binnen een termijn van 10 kalenderdagen die aanvang neemt 
vanaf de betekening van de goedkeuring van zijn offerte, in lineaire vorm, het volledig programma 
betreffende de gehele aanneming en dit in overeenstemming met de eerder bij zijn offerte gevoegde 
documenten en planningen ter toetsing van de offerte aan de verschillende gunningscriteria. 

 
Behoudens speciale motivering zal geen enkele dag regenverlet aangenomen worden van zodra het gebouw 
onder dak staat, behalve voor de omgevingswerken. 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de uitvoering van de werken te verbieden 
gedurende de volledige periode dat zij, naar haar oordeel, niet zonder bezwaar gedurende die periode 
kunnen worden uitgevoerd en dit naargelang de vordering van eventueel gelijklopende werken. 
 
De aannemer mag zich niet verzetten tegen de uitvoering, op zijn bouwplaats, van andere aannemingen van 
welke aard ook, zelfs als deze aanneming de zijne aanvullen en / of wanneer zij van dezelfde aard zijn. Hij 
moet integendeel de richtlijnen van de leidende ambtenaar opvolgen om zodoende een volmaakte 
coördinatie van de werken te bekomen. Bovendien dient hij de leidende ambtenaar tijdig te verwittigen 
van al wat door het feit der aanverwante aannemingen van aard zou kunnen zijn om als een gebrek aan 
vooruitzicht te kunnen aanzien worden. 
 
De aannemer dient tevens de bouwheer toe te laten, en dit vooral tijdens de afwerkingsfase, bepaalde 
werken uit te laten voeren (verhuis en installatie machines, los meubilair, enz.). 
 
 

2.2.10.  Ter beschikkingstelling van gronden en lokalen (art. 77 AUR) 

 
Niet van toepassing 

 

2.2.11.  Organisatie van de bouwplaats (art. 79 AUR) 

 
De toegang tot de werf wordt door de aannemer gecontroleerd en geschiedt onder zijn 
verantwoordelijkheid. 
Aan onbevoegden wordt de toegang tot de werf ontzegd door de aannemer. 
 
De aannemer is er toe gehouden zijn materialen en de door hem uitgevoerde werken te bewaken en is 
derhalve alleen aansprakelijk voor alle incidenten als diefstal, toegang door onbevoegden, vandalisme enz. 
In geen geval kan hij de bouwheer aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een onbevoegde bewaking of 
gebrek in dit opzicht. 
 
De bouwheer hecht uiterst veel belang aan de veiligheidsmaatregelen die de aannemer treft op zijn 
bouwwerf. Gedurende de werken draagt de aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de 
veiligheidsvoorschriften op alle werfactiviteiten worden nageleefd volgens: 
 

 de “Welzijnswet” van 4 april1996, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998 (BS 19 februari 1998), 
28 februari 1999 en 5 maart 1999 (BS 18 maart 1999) en haar uitvoeringsbesluiten, inzonderheid: 
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 het Koninklijk Besluit van 25 januari/2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen en haar 
bijlagen 

 de Europese bouwrichtlijn 92/57/EEG van 24 juni 1992 (van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen); 

 de “Codex over het welzijn op het werk”, opgesteld in 1993; 

 het ARAB (waarin het AREI is opgenomen); 

 de omzendbrief OW 2001/1 van 10april 2001 uitgeschreven door de Minister van Mobiliteit, Openbare 
Werken en Energie m.b.t. de verplichting van het gebruik van zichtverbeterende systemen (zgn. anti-
dode-hoek) voor bedrijfsauto’s op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. 

 
De aannemer beveelt dezelfde houding aan zijn onderaannemer(s) en leverancier(s). Wanneer de 
bepalingen van het ARAB of de buitenwettelijke bepalingen minder streng zijn dan deze opgenomen in de 
overige aangehaalde veiligheidsvoorschriften, hebben deze laatste voorrang. Met de aanbevelingen van de 
veiligheidscoördinator(en) zal strikt rekening gehouden worden indien de leidend ingenieur beslist deze op 
te leggen, zonder dat dit echter kan leiden tot vergoedingen en meer voor de aannemer ingeval deze 
aanbevelingen voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Bij niet naleven van de veiligheidsvoorschriften 
kan de bouwheer of het studiebureau de bevoegde arbeidsinspectie inlichten. 
 
 

2.2.12.  Aansprakelijkheden (art. 84 AUR) 

 
De aannemer is verantwoordelijk voor alle roerende en onroerende goederen welke rechtstreeks of 
onrechtstreeks in betrekking staan met zijn werk, zijn personeel, zijn materieel en alle schade aan derden 
in de breedste zin van het woord tot de definitieve oplevering van het geheel van de werken. 
 
Bij faillissement of vereffening van de aannemer gaan de vorderingsrechten van de aannemer op zijn 
onderaannemers uit hoofde van de (onder)aannemingsovereenkomst van rechtswege over op de 
aanbestedende overheid en dit voor zowel de (licht) verborgen gebreken als de tienjarige aansprakelijkheid. 
 
De verantwoordelijkheden van de aannemer ten overstaan van de opdrachtgever en/of zijn aangestelden 
en/of zijn gevolmachtigden zijn vastgesteld door het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In zijn hoedanigheid van 
bouwvakman draagt de aannemer de technische verantwoordelijkheid. Bijgevolg is hij verplicht de 
opdrachtgever en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden te verwittigen van abnormale en/of met 
de bouwtechnieken strijdige schikkingen die op de aannemingsdocumenten zouden voorkomen of in de 
documenten die tijdens of voor de werken aan hem werden overhandigd. Bij ontstentenis van melding 
hiervan draagt de aannemer de volledige verantwoordelijkheid. 
 

2.2.13  Betaling van de werken (art. 95 AUR) 

 
a. Artikel 66 AUR: Betalingswijze 
 
 
De werken worden betaald door maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van de 
maandperiodes blijft onveranderd tijdens de hele opdracht. Hij wordt vastgelegd bij bericht van de 
aanbestedende overheid, zo niet geldt de eerste dag van de maand. Een post tegen een globale prijs wordt 
betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte. 

 
Voor de betalingen, zowel in mindering als voor het saldo van de aanneming, is de aannemer verplicht een 
gedetailleerde staat van de werken (vorderingsstaat) voor te leggen die zijns inziens een vraag tot betaling 
rechtvaardigt. 
 
b. modaliteiten  
  
De opdrachtnemer dient samen met een gedateerde en ondertekende schuldvordering die steunt op een 
gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.   
 
 
Noch de goedkeuring van de vorderingsstaten noch de betaling van de facturen kan aanzien worden als een 
ontheffing van de verantwoordelijkheden van de aannemer betreffende de uitvoering en het onderhoud van 
zijn werken. Iedere gerechtvaardigde weigering van betaling door de opdrachtgevers zal aan de aannemer 
ter kennis gebracht worden per aangetekend schrijven. 
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c. verificatietermijn 
 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst 
van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gereliseerde werken. 
 
d.  betalingstermijn 
 
De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf het verstrijken van de 
bovenvermelde verificatietermijn De termijn van 30 dagen, wordt verlengd naar rato van de overschrijding 
van de termijn van 5 dagen die aan de aannemer wordt verleend om een factuur overeenkomstig de 
instructies van de aanbestedende overheid in te dienen. 

 

2.2.14.  Straffen (art. 45 AUR) 

 
Niet van toepassing 

 

2.2.15.  Vertragingsboetes (Art. 46 en 86 AUR) 

 
De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft van rechtswege aanleiding tot de toepassing van een 
vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 86 § 1 van het AUR. 
 

2.2.16.  Rechtsvorderingen (Art. 73 AUR) 

 
Elke rechtsvordering van de aannemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, 
behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. 
 

2.2.17.  Leiding en controle (Art. 75 AUR) 

 
De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een 
gemachtigde aan. 
 
De draagwijdte van het mandaat van de gemachtigde wordt schriftelijk door de aannemer aan de 
aanbestedende overheid medegedeeld, die hiervoor een ontvangstbewijs aflevert. 
 
De aanbestedende overheid is gerechtigd te allen tijde de gemachtigde te doen vervangen. 
 
 

2.2.18.  Keuringen (Art. 41-43 AUR) 

 
Aannemer organiseert en levert bijstand bij alle nodige keuringen van de technsiche installaties; 

 

2.2.19.  Oplevering (Art. 18, 64 en 91-92 AUR) 

 
 
De voorlopige oplevering van de bouwwerken zal plaats vinden na voltooiing van het geheel van de werken 
met uitzondering van de werken die niet in eerste fase kunnen worden uitgevoerd voor het verkrijgen van 
de premies. 
 
De aanvraag tot voorlopige oplevering wordt slechts aanvaard, nadat de resultaten van de voorgeschreven 
keuringen en proeven, ten laste van de aannemer, bekend zijn. De termijn nodig voor deze keuringen en 
proeven is in de uitvoeringstermijn begrepen. Om tot voorlopige oplevering te kunnen overgaan dienen vóór 
het einde van de werken, de hierna volgende documenten te zijn overgemaakt aan de aanbestedende 
overheid waaruit de voltooiing van de werken blijkt: verklaring brandweer, As Built dossier, 
gelijkvormigheidsattesten, grondverzetplan, lijst van toestellen, keuringsattesten, elektrische schema’s, 
postinterventiedossier; 
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Voor het verstrijken van de waarborgtermijn zal de aannemer het bewijs leveren, ondertekend door alle 
betrokken partijen, waaruit blijkt dat bij het nazicht van de staat van bevindingen, de herstellingswerken 
en het definitief in orde brengen van de schade aan naburige eigendommen werden uitgevoerd. 
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DEEL 3 – TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
 

 
Perceel 1: Water- en winddicht: 

zie bijlage BLKI_1_perceel 1 water- en windicht_171018 
Perceel 2: Elektriciteit, communicatie elelktronische veiligheid en automation: 

zie bijlage BLKI_2_perceel 2 ELEK_DATA_GBS_171018 
Perceel 3 HVAC; 

zie bijlage BLKI_3_perceel 3 HVAC_171018 
Perceel 4 Sanitair 

zie bijlage BLKI_4_perceel 4 sanitair_171018 
Perceel 5 binnenafwerking zie bijlage; 

zie bijlage BLKI_5_perceel 5 binnenafwerking_171018 
 


