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00. ALGEMEEN 

00.10. projectgegevens 

BOUWPLAATS 

Het uit te voeren project betreft de renovatie van museum te 
Broelkaai 6 
8500 Kortrijk 

BOUWHEER 

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

00.20. ontwerpteam 

00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 

Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door 
Tail mav bvba  
Winkelsestraat 182 
8860 Lendelede 
+32 56 22 67 76 

00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit 

De stabiliteitsstudie is uitgevoerd door 
Stabex BVBA 
Dirk Martenlaan 21 Bus 2 
8870 Izegem 
+32 51 31 66 34 

00.23. ontwerpteam - studie technieken 

De studie van de technieken is uitgevoerd door 
SF1 bvba 
Meersbloem-Melden 46 
9700 Oudenaarde 
+32 55 50 09 11 

00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 

De veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd door 
Casquo bvba 
Desselgemseweg 64 
8790 Waregem 
+32 56 77 11 23 

00.25. ontwerpteam – EPB verslaggeving 

De EPB-verslaggeving wordt  uitgevoerd door 
Casquo bvba 
Desselgemseweg 64 
8790 Waregem 
+32 56 77 11 23 
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00.30. documenten 

Zie artikel 3.6 Toepasselijke docuementen en plannenPlannenlijst 
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01. AANNEMINGSMODALITEITEN 

01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen 

Omschrijving 

De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving 
overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door 
onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan.  

Meting 

• De aard van alle artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), 
inbegrepen in het geheel van de aanneming. 

01.01. aannemingsmodaliteiten – bestek |PM| 

Omschrijving 

ALGEMEEN 
Deze bestektekst is opgemaakt volgens de typetekst van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw, zoals 
opgemaakt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 
In tegenstelling tot de vorige uitgaven van bestekken van de VMSW (B2001 en B2005) is het 
Bouwtechnisch Bestek Woningbouw GEEN verwijsbestek. 
Onderhavig bestek is dus de enige bestektekst voor dit project. 
Bepalingen die door de architect zijn toegevoegd of gewijzigd t.o.v. het Bouwtechnisch Bestek 
Woningbouw zijn in een duidelijk herkenbare letter- en alineastijl opgemaakt.  
Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in 
dit bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch 
Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing. 
Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die 
niet opgenomen zijn in onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze 
posten uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing. 

MEETCHAR 
Naast elke artikeltitel staat een ‘meetchar’ die aangeeft welke meeteenheid en aard van 
overeenkomst van toepassing is voor dat artikel. 
Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf ‘Meting’ zou voorkomen in dit bestek 
heeft de tekst onder de paragraaf ‘Meting’ voorrang op de ‘meetchar’.  

NORMEN 
De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de 
bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS’en, TV’s (WTCB) en 
PTV’s (Probeton) zoals die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of 
geregistreerd. 

VERANTWOORDELIJKHEID 
Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de 
ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en 
leden van het ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid. 

01.02. aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek |PM| 

Omschrijving 

Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich 
op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving 
en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben 
gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, 
m.b.t. 
• de algemene coördinatie van de werken 
• de inrichting van de bouwplaats 
• de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen 
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• de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf 
• de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen 
• het plaatsen van stellingen 
• de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …) 
• de eventuele voorafgaande sloopwerken 
• de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande 

constructies, …. 

01.03. aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid |PM| 

Omschrijving 

De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou 
toebrengen aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel 
aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de extra – contractuele aansprakelijkheid volgens 
artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 

01.04. aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving |PM| 

Omschrijving 

De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn 
inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te 
leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de 
werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn. 
Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen 
of uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de 
werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden 
verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding. 
Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze 
verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte. 
De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om 
afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen. 

01.05. aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |PM| 

Omschrijving 

Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers 
eist zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben 
voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen 
opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen, e.d.). 

01.06. aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |PM| 

Omschrijving 

VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN - VA1  
Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden 
die volgens de documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd 
door de vermelding “VH” of “ Vermoedelijke Hoeveelheid”. 
Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het 
bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten 
voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend 
worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer legt alle nuttige bewijzen voor om 
de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de aannemer, op het 
ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van 
het Bestuur. 
VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE WERKEN - VA2 
Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch 
noodzakelijk zijn zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden opgesteld vóór de 
uitvoering van de werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de VMSW. 
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01.07. aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten |PM| 

Omschrijving 

In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een 
merk van overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een 
gelijkwaardig keuringsattest. 
De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG 
bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door 
de overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande 
technische keuring.  
De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar 
kosten tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze 
proeven kunnen worden meegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR 
of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. 
Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten 
voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een 
gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals 
auditrapporten, proefuitslagen, …, opgemaakt door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. 
Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid zal deze overgaan 
tot een volledige partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet 
verwerkt worden voordat alle resultaten positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op 
schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

01.08. aannemingsmodaliteiten – materialenlijst |PM| 

Omschrijving 

De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 
15 dagen voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken 
materialen en systemen, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische 
fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer 
de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven. 

Materialen 

• De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het 
verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing. 

• De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche 
aan dat er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk 
beschouwd worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC. 

• Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw 
mogen geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), 
schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, 
R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

01.10. plaatsbeschrijvingen – algemeen 

Omschrijving 

De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin 
eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit 
betreft alle eigendommen en openbare domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden 
zouden kunnen ondergaan door de uitvoering van de werken. 

Uitvoering 

• De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt 
door een beëdigd onafhankelijk expert, aangesteld door de aannemer. Hij zal minstens veertien 
dagen op voorhand, door middel van een aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te 
bezoeken panden de dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven 
ook verzoeken om zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het 
tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren. Een kopie van dit schrijven wordt 
naar het Bestuur en de architect verstuurd. 
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• Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende 
plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en het Bestuur overhandigd. 

• Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de 
vaststelling van de mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de 
aanvang van de werken. De aannemer moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de 
schade vergoeden. 

• Vóór de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van 
de betrokken eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd 
hersteld en/of vergoed. 

• De plaatsbeschrijving zal bestaan uit  
⇒ een nauwkeurige tekstuele beschrijving 
⇒ een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto’s of video 
⇒ een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar 
⇒ het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de 

originele plaatsbeschrijving, aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen. 

01.12. plaatsbeschrijvingen – te renoveren constructies  

01.12.10. plaatsbeschrijvingen – te renoveren constructies/bij aanvang van de werken |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 

01.12.20. plaatsbeschrijvingen – te renoveren constructies/staat van vergelijking |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 

01.14. plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden  

Omschrijving 

De nodige plaatsbeschrijvingen van de openbare en/of private wegenis, inclusief de bestaande 
infrastructuur (riolering, putdeksels, verlichtingspalen, …) grenzend aan de werf en/of deel 
uitmakend van de werf. 

01.14.10. plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden bij aanvang van de werken |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 

01.14.20. plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden/staat van vergelijking |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 

01.20. werfcoördinatie – algemeen 

01.21. werfcoördinatie – planning van de werken |PM| 

Omschrijving 

Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met 
de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureau’s en nutsmaatschappijen. Deze planning 
houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. 
Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op 
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regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken, de 
vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen. 

01.22. werfcoördinatie – werfleiding en controle |PM| 

Omschrijving 

WERFLEIDING 
De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor 
een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de 
opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht 
om de gemachtigde te doen vervangen. 

WERFCONTROLE 

0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op 
een afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. 
Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der 
werken en/of de werfverslagen genoteerd.  
Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats 
bevinden in het werfkantoor. 
De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en 
de controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 

01.23. werfcoördinatie – werfvergaderingen |PM| 

Omschrijving 

Minstens eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen 
de opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur 
afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden. 

Uitvoering 

• Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer 
vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op 
de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij 
vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde. 

• Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de 
aannemer. In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald. 

• Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle 
besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of 
toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle 
punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd beschouwd.  

01.24. werfcoördinatie – uitzetten bouwwerken |PM| 

Omschrijving 

Alle vereiste middelen en prestaties om de maten van de constructies correct vast te leggen, te 
visualiseren en de controle ervan door het Bestuur mogelijk te maken. 

Uitvoering 

• Voor de aannemer begint met het uitzetten, verwittigt hij de architect hiervan minimum drie 
dagen op voorhand.  

• Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt door het aanbrengen van voldoende 
referentiepunten en stevige merktekens. De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen 
moeten op onuitwisbare wijze vastgelegd worden in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is 
het peil van de afgewerkte vloerpas van de gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de 
plannen. 

• Bij vastgestelde anomalieën op het terrein moet de aannemer zo nodig de afgeleverde 
bouwvergunning raadplegen en het Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 

• Na het uitzetten nodigt de aannemer de architect en de opdrachtgever uit tot verificatie op het 
terrein en het eventueel aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer 
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of zijn gemachtigde. Het Bestuur moet zijn akkoord over de uitgezette maten noteren in het 
dagboek der werken. Pas dan kunnen de funderingswerken aangevat worden. 

01.25. werfcoördinatie – as-builtdossier |PM| 

Omschrijving 

De aannemer levert de nodige asbuilt-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-
verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier.  

Uitvoering 

• Het betreft de grafische weergave en een minimum aan (digitale) foto’s van de uitgevoerde 
technische installaties en leidingen (gas, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften, 
kokeropstellingen, …) over hun volledig verloop tot aan de aansluiting op de openbare 
distributieleidingen.  

• De schema’s worden opgemaakt op schaal 1/50 en worden in tweevoud aan het Bestuur 
overhandigd voor tot de voorlopige oplevering wordt overgegaan. De uitvoeringsplannen van het 
aanbestedingsdossier kunnen hiervoor als basis gebruikt worden. Indien beschikbaar kunnen de 
digitale plannen opgevraagd worden bij de ontwerper. 

• Op te maken asbuilt-schema’s na uitvoering van de werken 
⇒ van de waterdistributieleidingen 
⇒ van de verwarmingsleidingen 
⇒ van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken 
⇒ van de gasdistributieleidingen 
⇒ van de elektrische installatie 
⇒ van de ventilatievoorzieningen 

01.30. werfcondities – algemeen 

01.31. werfcondities – orde en netheid |PM| 

Omschrijving 

De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de 
werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan.  

Uitvoering 

TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS 

Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: 
• het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het 

opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken 
• het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van 

gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken.  
• het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te 

houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein 
zijn daarbij ten laste van de aannemer. 

ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING 

• Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, 
moet de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen 
de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de 
vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat 
o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, 
vensterbanken, sanitaire toestellen,  …. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten 
en waar vereist door gekwalificeerd personeel. 

Keuring 

• De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien 
de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten 
opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor 
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worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer 
afgehouden. 

01.32. werfcondities – geluids- en stofhinder |PM| 

Omschrijving 

GELUIDSHINDER 
De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende 
middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke 
omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele 
gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer.  

STOFHINDER 

Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de 
hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien 
met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of 
boetes zijn ten laste van de aannemer. 

01.33. werfcondities – nazorg |PM| 

Omschrijving 

De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in 
goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, 
vorstbeschermers, e.d. worden voorzien. 

01.40. veiligheidsvoorschriften – algemeen |PM| 

Omschrijving 

De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische 
maatregelen om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn 
personeel en van alle op de werf toe te laten personen.  

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle 
respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. 

Materialen en uitvoering 

• Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: 
⇒ de Codex over het welzijn op het werk 
⇒ de  welzijnswet van 04/08/1996 
⇒ het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen 
⇒ de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 

(ARAB) 
⇒ de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het 

Bouwbedrijf (NAVB). 
• De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-

verwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het 
aanbestedingsdossier. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming. 

• Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd. 

Toepassing 
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02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  

02.00. bouwplaatsvoorzieningen - algemeen 

Omschrijving 

De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle 
administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de 
bepalingen van het aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de 
opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne.  
Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., 
alsook de (voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, 
vergoedingen of borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard 
inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, 
behalve indien de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een 
afzonderlijke post zouden voorzien.  

Uitvoering 

De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig 
op kosten van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het 
initiatief en de verantwoordelijkheid van de aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften 
oplegt. Het Bestuur kan steeds een schetsmatig voorstel van de geplande inrichting opvragen ter 
goedkeuring.  

02.10. beschermingswerken – algemeen 

02.11. beschermingwerken – openbare weg |PM| 

Omschrijving 

De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige wijze beschermd worden tegen 
iedere gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden 
gestapeld en het verkeer mag niet onnodig worden belemmerd. De geldende politionele 
verordeningen hierover moeten opgevolgd worden. Bij eventuele schade zal de aannemer op zijn 
kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Bijkomende 
herstellingswerken die na de oplevering nodig zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de 
aannemer worden verhaald. 

02.30. toegangswegen – algemeen 

Omschrijving 

De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van de werf. Alle kosten voor 
eventuele hieraan verbonden grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming.  
De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te 
kennen en zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht 
zou kunnen ondervinden. Hij kan hierover geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te 
rechtvaardigen.  

02.33. toegangswegen – parkeerruimte voor laden en lossen |PM| 

Omschrijving 

Toegang tot het terrein is voorzien via de Burgemeester Tayaertstraat (via tuin). Wegens werken aan 
de straat Broelkaai is het moeilijk om het gebouw aan de voorzijde te betreden. Gelieve de nodige 
voorzieningen te treffen om het terrein te betreden zonder schade aan te richten aan de tuin en 
aanhorigheden. 
 
Bij gebrek aan voldoende parkeerruimte op het bouwterrein zelf wordt indien mogelijk in de nabijheid 
van het bouwterrein een ruimte ingericht als tijdelijke parking en/of worden de nodige vergunningen 
aangevraagd bij de plaatselijke instanties om hiervoor gebruik te kunnen maken van de openbare 
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weg. De aannemer staat in voor de vereiste signalisatie, vergunningsaanvragen, alle verschuldigde 
huren, taksen en/of gebeurlijke boetes. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM)  

02.40. voorlopige omheining – algemeen 

Omschrijving 

De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. De 
nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden 
hierbij inbegrepen.  

Uitvoering 

• Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein plaatst de aannemer een voorlopige omheining 
en de nodige signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren en de 
veiligheid van het verkeer te waarborgen. Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook 
andere delen van de bouwplaats van een omheining te voorzien. 

• De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. De hoogte 
van de voorlopige omheining bedraagt ten minste 1,80 m. De afsluiting is voorzien van de nodige 
afsluitbare toegangen. Sleutels van deze toegangen worden bezorgd aan de architect en het 
Bestuur. 

• Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten in overeenstemming gebracht worden met 
de geldende gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de 
verschuldigde taksen.  

• Waar de omheining wordt aangebracht op het voetpad, moet de aannemer zorgen voor een veilige 
voetgangerszone met een minimale breedte van 0,80 m en voorzien van een stevige borstwering 
op 1,00 m hoogte. 

• De omheining wordt op regelmatige afstanden voorzien van een bordje “verboden de werf te 
betreden” of dergelijke. 

• De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt pas weggenomen na de voorlopige 
oplevering of na akkoord van het Bestuur. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor alle 
gebeurlijke diefstallen en/of vandalisme. 

02.50. aankondiging werf – algemeen 

Omschrijving 

De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers. 

Uitvoering 

• De opstelling van de werfaankondiging zal gebeuren in samenspraak met het Bestuur en moet in 
overeenstemming zijn met alle wettelijke en/of gemeentelijke verordeningen. Indien de werf aan 
verschillende straten paalt, wordt in elke straat een werfaankondiging geplaatst. 

• De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. De leesbaarheid van de 
informatie moet gedurende de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn. 

• De aannemer is verantwoordelijk voor de veilige opstelling, stabiliteit en verankering van het 
geheel, ook bij hevige regen en stormwinden. 

• De onderkant van de werfaankondiging bevindt zich op een hoogte van min. 250 cm boven het 
plaatselijk niveau van het voetpad. 

• De werfaankondiging wordt pas verwijderd mits uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur en 
blijft eigendom van de opdrachtgever, ook na verwijdering. Na verwijdering wordt de 
inplantingsplaats in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 

• Behalve de vermelding van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers op de borden worden 
bijkomende reclamepanelen niet toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke goedkeuring van het 
Bestuur. Iedere andere vorm van publiciteit is verboden en moet van de werf worden verwijderd. 
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02.51. aankondiging werf - werfbord |PM| 

Omschrijving 

De aankondiging van de werf gebeurt d.m.v. een werfbord. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Materiaal 

• Kleur panelen: wit 
• Afmetingen per paneel: circa 200 x 20 cm 
• Letters: zwarte letters in een eenvoudig, strak afgelijnd lettertype 

Uitvoering 

• De te vermelden informatie en de richtlijnen voor de opmaak zijn bepaald door de VMSW. Deze 
gegevens kunnen teruggevonden worden op http://www.vmsw.be/Home/Footer/Over-
VMSW/Publicaties-en-downloads. 

02.60. werflokalen – algemeen 

Omschrijving 

De aannemer kan bepaalde lokalen gebruiken in het gebouw. Hij voorziet de nodige 
beschermingsvoorzieningen om deze lokalen vrij te houden van schade. 
De lokalen worden na de werken zorgvuldig opgekuist zoals in oorspronkelijke toestand. 

Materialen 

• Alle werflokalen zijn opgetrokken uit een degelijke en solide constructie en moeten volledig 
afsluitbaar zijn. 

Uitvoering 

• De aannemer bezorgt het Bestuur voorafgaandelijk een schetsmatig overzicht van de inplanting 
van de werflokalen.  

• De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, worden netjes onderhouden tijdens 
hun volledige gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht.  

• Werflokalen die op de openbare weg moeten staan, moeten voldoen aan de geldende 
gemeentelijke en politiereglementen. 

02.61. werflokalen – berging van materieel en bouwmaterialen |PM| 

Omschrijving 

Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een droge plaats. De 
aannemer voorziet hiervoor de nodige opslagruimten. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• De aannemer moet de bergruimten afsluiten, de gestapelde voorwerpen beschutten en ze 
beschermen tegen hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. 

• De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen. 

02.63. werflokalen – personeelslokaal |PM| 

Omschrijving 

De aannemer moet zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleding 
bergen, zich verzorgen en eten.  

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 
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• De lokalen moeten overeenstemmen met de voorschriften van het ARAB en aanbevelingen van het 
NAVB.  

• De keet moet behoorlijk verlicht zijn, in de winter behoorlijk verwarmd kunnen worden en 
voorzien zijn van aangepast meubilair.  

• Deze bouwketen mogen niet gebruikt worden voor het opslaan van materialen en gereedschap. 

02.64. werflokalen – sanitaire voorzieningen |PM| 

Omschrijving 

In het bestaand gebouw is er de nodige sanitaire voorzieningen met minimaal één (chemisch) toilet.  

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• De sanitaire voorzieningen zijn voorzien van verlichting en een watervoorziening.  
• Zij moeten overeenstemmen met de eisen van het ARAB inzake veiligheid en hygiëne. 

02.70. voorlopige aansluitingen – algemeen 

Omschrijving 

In het gebouw zijn de aansluitingen voorzien voor de nodige nutsvoorzieningen. Er dient een aftakking 
te gebeuren voor de werfkast. 

Uitvoering 

• De aannemer moet tijdig contact opnemen met de respectievelijke nutsmaatschappijen om de 
aanvang en het verloop van de werken niet te vertragen.  

• De aannemer moet er over waken dat de installaties in overeenstemming zijn met de reglementen 
van de distributiemaatschappijen. 

• Wanneer tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van bestaande of voorlopige aansluitingen op 
naam van het Bestuur, zullen de meterstanden bij de aanvang van de werken en bij de voorlopige 
oplevering worden genoteerd. Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de 
leverende nutsmaatschappij) vallen ten laste van de aannemer en zullen door het Bestuur worden 
verrekend. 

• Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, kan de 
aannemer verplicht worden om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. In dat 
geval heeft de aannemer recht op een vergoeding voor het ter plaatse laten van zijn materieel 
en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De werken moeten uitgevoerd worden in bewoonde woningen. De verrekening van de kosten voor 
het verbruik van elektriciteit en water gebeurt op volgende manier: …. 

02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening |PM| 

Omschrijving 

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van elektrische stroom te voorzien. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• De aannemer neemt de nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet te 
bekomen en levert de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. 

• De tijdelijke installaties en het gebruikte materieel moeten in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van de netbeheerder en het AREI en het ARAB. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De bestaande elektrische installaties moeten vernieuwd worden. Bepaalde delen moeten echter 
in gebruik blijven tijdens de uitvoering van de werken. De aannemer neemt hiervoor de nodige 
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maatregelen om de tijdelijke installaties in overeenstemming te brengen met het AREI. 
Volgende delen moeten in gebruik blijven: …. 

02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening |PM| 

Omschrijving 

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van water te voorzien. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten voor aanmaakwater 
voor beton en mortel.  

• De aannemer zal  
 gebruik maken van de bestaande installaties. 

02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer |PM| 

Omschrijving 

De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de waterafvoer, zonder dat hij daarvoor mag rekenen 
op de riolering die ontworpen is voor de op te richten gebouwen. De aannemer voorziet in een 
voorlopige riolering om de afvoer van bestaande rioleringsstelsels te verzekeren, die tijdelijk of 
definitief onderbroken zouden worden. Alle uitgravingen, aanvullingen, leveringen en aansluitkosten 
zijn inbegrepen. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt zijn 
voor de vereiste afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen. 
Gedurende het gebruik wordt de voorlopige riolering onderhouden.  

• Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van het Bestuur, wordt de overbodige 
riolering verwijderd. De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer.  

• Het tracé van de voorlopige afvoer  
 wordt door de aannemer aan het Bestuur voorgelegd. 

• Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld met aan te voeren en 
te verdichten zand.  

02.80. arbeidsmiddelen – algemeen 

02.81. arbeidsmiddelen – werken op hoogte  

02.81.10. arbeidsmiddelen – werken op hoogte/ladders |PM| 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige ladders. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte 
(KB 31/08/2005 en eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing. 

02.81.20. arbeidsmiddelen – werken op hoogte/steigers |PM| 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige steigers. 
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Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte 
(KB 31/08/2005 en eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing. 

• Steigers moeten voldoen aan de normen NBN EN 12810 en NBN EN 12811. 
• Er moet steeds een stabiliteitsberekening uitgevoerd worden om het ontwerp van de steigers te 

bepalen.  
• Ze worden zodanig opgebouwd dat geen enkel onderdeel, tijdens het gebruik van de steiger, ten 

opzichte van het geheel kan bewegen.  
• De steigers moeten verankerd of bevestigd zijn aan een punt dat voldoende weerstand biedt of 

beschermd zijn tegen elk risico van wegglijden of omvallen.  
• Tussen de randen van de vloeren en het bouwwerk waartegen de steiger is geplaatst, mogen geen 

gevaarlijke openingen voorkomen.  
• Tijdens de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger wordt er een 

aangepaste bescherming tegen het risico van vallen en tegen het risico van vallende voorwerpen 
aangebracht op elk niveau van de steiger. 

02.82. arbeidsmiddelen – hijsen en heffen van lasten |PM| 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (kranen, hefplatformen, 
takels, …). 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 

• Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 
04/05/1999 en eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing. 

• De pijl van de werfkraan mag geen hinder veroorzaken of hinder ondervinden indien deze buiten 
de bouwplaats zwenkt. 
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DEEL B: TECHNISCHE BEPALINGEN 
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03. AFBRAAKWERKEN 

03.00. afbraakwerken – algemeen 

PLAATSBEZOEK 

• De aannemer is verplicht om vóór het indienen van zijn offerte een plaatsbezoek te brengen aan 
de af te breken constructies om zich te vergewissen van de plaatselijke omstandigheden.  

• Hij maakt hiervoor een afspraak bij de bouwheer zodat deze de aannemer toegang kan verlenen.  

PLANNING 

• De aannemer legt minstens twee weken voor de aanvang van de afbraakwerken een werkplanning 
ter goedkeuring voor aan het Bestuur. De aannemer houdt rekening met eventuele aanpassingen 
die door het Bestuur gevraagd worden. 

• De aannemer treft de nodige maatregelen bij slechte weersomstandigheden. 

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Het uitvoeren van de afbraak- en stutwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van 
de aannemer. Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende gebouwen, 
de openbare weg en nutsleidingen te voorkomen. De aannemer herstelt op zijn kosten alle schade 
die door de afbraakwerken wordt veroorzaakt. Ook eventuele kosten voor bijkomende werken, 
leveringen en testmetingen die door de netbeheerder uitgevoerd moeten worden om de schade 
te herstellen, zijn ten laste van de aannemer. 

• De nodige beveiliging voor personen en de afscherming voor onbevoegde personen wordt voorzien. 
• De aannemer neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van stof te beperken.  

⇒ Bij gebruik van stellingen worden zeilen geplaatst. De werknemers die in deze afgeschermde 
zone werken, moeten geschikte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 

⇒ Het puin van de afbraakwerken mag niet naar beneden gegooid worden, er moet gebruik 
gemaakt worden van stortkokers.  

⇒ De puincontainers moeten afgedekt worden om zo weinig mogelijk stof te doen opwaaien. 
⇒ Er worden bij de afbraak geschikte arbeidsmiddelen gebruikt zodat zo weinig mogelijk stof 

geproduceerd wordt. Er wordt een geschikte stofafzuiging voorzien op de machines. 
⇒ De richtlijnen van de ‘Instructiefiches gebaseerd op de Nepsi-fiches’ opgemaakt door het 

NAVB worden opgevolgd. 
• Wanneer de aannemer onverwacht materialen ontdekt waarvan hij vermoedt dat ze 

asbesthoudend zijn (en die niet opgenomen zijn in de asbestinventaris), verwittigt hij onmiddellijk 
de architect. Een staal van het materiaal wordt naar een erkend labo voor asbestonderzoek 
gestuurd. Indien het staal asbesthoudend blijkt te zijn, maakt de aannemer een 
verrekeningsvoorstel op voor de bijkomend te verwijderen asbesttoepassingen. De aannemer 
vangt de verwijderingwerkzaamheden pas aan na goedkeuring van de architect en bouwheer. De 
verwijdering gebeurt volgens artikel 03.01. 

• De aannemer zorgt ervoor dat overtollig oppervlaktewater afgevoerd wordt. Bij nalatigheid 
hiervan kan hij kan onder geen beding overmacht inroepen. 

• Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. Voor het gebruik van explosieven moeten de 
nodige toelatingen bekomen worden en moet de bestaande reglementering nageleefd worden. 

• Bij gedeeltelijke afbraakwerken binnen in gebouwen is het strikt verboden om compacte laders 
of compacte graafmachines te gebruiken, tenzij het Bestuur hiervoor schriftelijk toestemming 
geeft. De aannemer blijft echter volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het 
berokkenen van schade. 

AFVOER VAN PUIN 

• Alle in of rond de af te breken constructies achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.… 
wordt voorafgaandelijk aan de afbraakwerken verzameld en reglementair gestort. 

• Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer en worden volgens 
vordering van de werken weggevoerd naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra. 
De aannemer moet op verzoek van het Bestuur de bewijzen hiervan kunnen voorleggen.  

• Het is verboden de openbare weg te belemmeren met de afbraakmaterialen.  
• Onder geen beding worden afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, 

ingegraven of verbrand. 
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ARCHEOLOGIE 

• Indien voorwerpen met een wetenschappelijke of een kunsthistorische waarde ontdekt worden  
tijdens de sloopwerken, het graafwerk of de verdere uitvoering van de werken, meldt de 
aannemer dit onmiddellijk aan het Bestuur.  Deze voorwerpen worden automatisch eigendom van 
de bouwheer.  

• De bouwheer heeft het recht om de aannemer bijzondere voorschriften op te leggen tot 
(voorlopige) vrijwaring, inventarisering, conservering of opruiming van de voorwerpen. 

03.02. afbraakwerken – schoring 

• De aannemer zorgt ervoor dat de horizontale stabiliteit van aanpalende constructies gevrijwaard 
blijft. Hij voert hiertoe eventueel de nodige tijdelijke stut- en schoringswerken uit. Deze zijn 
inbegrepen in de prijs van de afbraakwerken. 

• Vóór uitvoering van de schoringswerken legt de aannemer het principe ter goedkeuring voor aan 
de architect en/of stabiliteitsingenieur.  Eventuele door hen gevraagde aanpassingen worden 
zonder meerprijs uitgevoerd. 

03.20. afbraak ruwbouwelementen - algemeen 

Omschrijving 

De werken omvatten: 
• het aanbrengen van de nodige stellingen en/of ladders voor het bereiken van de gewenste 

plaatsen; 
• het aanbrengen van de nodige beschermingen, met windvaste zeilen en dergelijke, tegen 

hemelwater; 
• het treffen van de eventueel nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de 

geldende reglementeringen van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de 
aannemer; 

• de eigenlijke afbraak van de ruwbouwelementen; 
• het herstellen van de losgekomen en afbrokkelende te behouden constructiedelen met 

gelijkwaardige materialen volgens de instructies gegeven door het Bestuur; 
• het wegnemen van de stellingen, ladders, schoren en stutten na akkoord van het Bestuur; 
• het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra. 

Uitvoering 

• Indien de afbraakwerken een invloed kunnen hebben op de aanpalende gebouwen en de openbare 
weg maakt de aannemer voor de start van de afbraakwerken een plaatsbeschrijving op. 

• De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet 
beschadigd worden.  

• Waar dragende delen van de bestaande ruwbouw weggebroken worden, zorgt de aannemer dat 
de stabiliteit van het volledige gebouw of de zone waarin de werken plaatsvinden niet in gevaar 
komen. Hiervoor gebruikt hij de nodige stellingen, beveiligingen, tijdelijke schoren, 
onderstuttingen en beschermingsmaatregelen. Er wordt uiterst omzichtig tewerk gegaan.  

• Beschadigingen aan te behouden constructiedelen worden door de aannemer en op zijn kosten in 
hun oorspronkelijke toestand hersteld. 

03.21. afbraak ruwbouwelementen – muren 

Omschrijving 

De op plan aangeduide muren worden voorzichtig afgebroken. 

Uitvoering 

• De afbraak gebeurt met gepaste middelen zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen 
te beschadigen. Elementen die deel uitmaken van de af te breken muren zoals lateien, dorpels, 
muurblokken, plinten, verankeringen, … worden mee afgebroken.  

• Wanneer de aannemer muren in zeer slechte staat ontdekt, die niet als af te breken staan 
opgetekend, waarschuwt hij de architect, die beslist of deze muren ook afgebroken moeten 
worden. 
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03.21.20. afbraak ruwbouwelementen – muren/metselwerk & massieven |FH|m3 

Meting 

• meeteenheid: m3 
• meetcode: netto te slopen volume metselwerk. Openingen groter dan 1 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

In het voorgebouw dienen op de vermelde plaatsen metselwerk, schouwen en muurbalk uitgebroken 
te worden.  

03.30. afbraak dakelementen – algemeen 

Omschrijving 

De werken omvatten: 
• het aanbrengen van de nodige beschermingen, met windvaste zeilen en dergelijke, tegen 

hemelwater; 
• het treffen van de eventueel nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de 

geldende reglementeringen van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de 
aannemer; 

• de eigenlijke afbraak van de dakelementen; 
• het herstellen van de losgekomen en afbrokkelende te behouden constructiedelen met 

gelijkwaardige materialen volgens de instructies gegeven door het Bestuur; 
• het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra. 

Uitvoering 

• Indien de afbraakwerken een invloed kunnen hebben op de aanpalende gebouwen en de openbare 
weg maakt de aannemer voor de start van de afbraakwerken een plaatsbeschrijving op. 

• De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet 
beschadigd worden.  

• Waar dragende delen weggebroken worden, zorgt de aannemer dat de stabiliteit van de zone 
waarin de werken plaatsvinden niet in gevaar komen.  

03.31. afbraak dakelementen – hellend dak 

03.31.20. afbraak dakelementen – openingen in hellend dak/volledige dakopbouw |SOG| 

Omschrijving 

De volledige dakopbouw (dakbedekking, timmerwerk, eventuele isolatie, onderdak, dampscherm en 
binnenafwerking) wordt afgebroken. Het betreft enkel de niet-asbesthoudende materialen. 
Asbesthoudende materialen moeten vooraf volgens art. 03.31.10. verwijderd worden. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som over Geheel (SOG). 

Toepassing 

Ter hoogte van achtergebouw (verdieping) dienen 3 dakvlakramen geplaatst te worden (afmetingen: 
118 cm/114 cm). Op deze plaatsen dient de volledige dakopbouw verwijderd te worden. 

03.40. afbraak gevelelementen – algemeen 

Omschrijving 

De gevelelementen wordt volgens aanduiding op de plannen afgebroken. 
De werken omvatten: 
• het treffen van de eventueel nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de 

geldende reglementeringen van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de 
aannemer; 

• de afbraak van de gevelelementen; 
• het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra; 
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• het herstellen van eventuele schade aan de gevels van de aanpalende gebouwen; 
• het aanbrengen van de nodige beschermingen tegen hemelwater tot de nieuwe gevelelementen 

opgetrokken zijn. 

Uitvoering 

• Indien de afbraakwerken een invloed kunnen hebben op de aanpalende gebouwen en de openbare 
weg maakt de aannemer voor de start van de afbraakwerken een plaatsbeschrijving op. 

• De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet 
beschadigd worden. Eventuele schade wordt door de aannemer op zijn kosten hersteld. 

03.44. afbraak gevelelementen – buitenschrijnwerk  

03.44.20A. afbraak gevelelementen – buitenschrijnwerk/ramen, deuren en poorten |FH|m2 

Omschrijving 

De afbraakwerken omvatten het uitnemen van alle aangeduide ramen, deuren en poorten met 
inbegrip van de beglazing, bevestigingsmiddelen, doken, klossen, geïntegreerde omlijstingen, 
muurbekledingen, gordijnkasten, … 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto weg te breken oppervlakte volgens de dagmaten 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 

• De sloopwerken omvatten volgende buitenschrijnwerkelementen: 
⇒ het uitnemen van alle buitenramen of -deuren, ongeacht het type, hun afmetingen, de 

samenstelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. Het 
buitenschrijnwerk bestaat hoofdzakelijk uit hout . 

⇒ het wegbreken van rolluikkasten uit allerlei materialen en structuren, ongeacht het type, hun 
afmetingen, de samenstelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. 

• Het uitnemen van het buitenschrijnwerk zal pas gebeuren wanneer de nieuwe poorten, ramen en 
deuren met beglazing geleverd zijn. Ramen of deuren die niet onmiddellijk kunnen worden 
vervangen moeten onmiddellijk winddicht afgesloten worden. 

• De aannemer legt de grootste voorzichtigheid aan de dag om de eventueel te behouden elementen 
in hun ongeschonden staat van afwerking te houden. Het betreft: raamtabletten, plafonds, 
muurpleisterwerk, plafondpleisterwerk, behangwerken en verfwerken.Hij neemt daartoe alle 
voorzorgsmaatregelen. 

• Alle ontstane beschadigingen aan raamaanslagen, meubilair, goederen, plakwerk, plafonds, 
muren, tabletten, faience, e.d., moeten op kosten van de aannemer hersteld worden in hun 
oorspronkelijke toestand. Indien nodig zullen de venstertabletten voorzichtig uitgenomen en 
teruggeplaatst worden, waarbij elke beschadiging aan te behouden constructiedelen door de 
aannemer zal hersteld worden. 

Toepassing 

Raam 0.9 & raam 0.10 op het gelijkvloers (voorgebouw) bevatten rolluiken die ook afgebroken 
moeten worden.  
 
Let wel! Deur 0.3 –gelijkvloers (voorgebouw) moet gerecupereerd worden! 

03.44.20B. afbraak gevelelementen – erker |SOG| 

Omschrijving 
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De afbraakwerken omvatten het uitnemen van aangeduide erker met inbegrip van het houten 
schrijnwerk, beglazing, bevestigingsmiddelen, doken, klossen, geïntegreerde omlijstingen, 
muurbekledingen, gordijnkasten,dakbedekking, regenwaterafvoer, goot, slabben … 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Uitvoering 

• De sloopwerken omvatten volgende buitenschrijnwerkelementen: 
⇒ het uitnemen van alle erkers, ongeacht het type, hun afmetingen, de samenstelling en 

plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. De erker bestaat hoofdzakelijk uit 
hout . 

⇒ Het geheel dient proper gezet te worden tot op de ruwbouw. 
• Het uitnemen van de erker zal pas gebeuren wanneer de nieuwe ramen met beglazing geleverd 

zijn. Ramen die niet onmiddellijk kunnen worden vervangen moeten onmiddellijk winddicht 
afgesloten worden. 

• De aannemer legt de grootste voorzichtigheid aan de dag om de eventueel te behouden elementen 
in hun ongeschonden staat van afwerking te houden. Het betreft: plafonds / muurpleisterwerk / 
plafondpleisterwerk / behangwerken / verfwerken / gevelbepleistering. Hij neemt daartoe alle 
voorzorgsmaatregelen. 

• Alle ontstane beschadigingen aan raamaanslagen, meubilair, goederen, plakwerk, plafonds, 
muren, tabletten, faience, e.d., moeten op kosten van de aannemer hersteld worden in hun 
oorspronkelijke toestand. Indien nodig zullen de venstertabletten voorzichtig uitgenomen en 
teruggeplaatst worden, waarbij elke beschadiging aan te behouden constructiedelen door de 
aannemer zal hersteld worden. 

Toepassing 

In achtergebouw (verdieping).  

03.50. afbraak binnenafwerking - algemeen  

03.51. afbraak binnenafwerking – volledige ontmanteling |SOG| 

Omschrijving 

De afbraak van alle nog aanwezige binnenafwerkingen tot het bekomen van een quasi 
ruwbouwtoestand. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som over geheel (SOG) 

Uitvoering 

• Het betreft de ontmanteling van lichte wanden, wandbeplatingen, plafondafwerking & 
binnenschrijnwerk . 

• Volgende elementen moeten behouden worden: houten binnentrappen en leuningen  

Toepassing 

• Alle binnenschrijnwerk dient verwijderd te worden tot op ruwbouw. Enkel van toepassing op de 
vermelde ruimtes. 

• Binnenzijde erker in ruimte 1.14 dient volledig ontmanteld te worden. 
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03.52. afbraak binnenafwerking - afkappen pleisterwerk |SOG| 

Omschrijving 

Afkappen van de aangeduide bepleistering. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som over geheel (SOG) 

Uitvoering 

• De af te kappen binnenbepleistering bestaat hoofdzakelijk uit kalk- of gipsbepleistering op 
wanden. 

• De te behouden draagwanden of plafondstructuren worden volledig zuiver gezet zonder deze te 
beschadigen. Het geheel wordt ontstoft en pleisterklaar afgewerkt. 

• Voor een verzorgde uitvoering wordt in het bijzonder gelet op 
⇒ het beveiligen van alle te behouden constructiedelen en aan de wanden vastgemaakte 

installaties. 
⇒ het doeltreffend afschermen van ramen en deuren gedurende de uitvoering. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De af te kappen zones worden in overleg met de ontwerper aangeduid. Zonder voorafgaandelijke 
toestemming afgekapte pleisterlagen komen niet in aanmerking voor verrekening. 

Toepassing 

Volledig verwijderen van pleisterwerk, incl. dagkanten. 

03.54. afbraak binnenafwerking – dekvloer  

03.54.20A. afbraak binnenafwerking – dekvloer/tot op draagstructuur |FH|m2 

Omschrijving 

Uitbreken van de dekvloer of bedrijfsvloer volgens aanduiding op plan. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto af te breken oppervlakte 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Uitvoering 

• De dekvloer wordt met de nodige voorzichtigheid uitgebroken tot op de draagvloer. 
• De aannemer gebruikt aangepaste middelen. 
• Het verwijderen van de eventueel aanwezige wapeningen is inbegrepen. 
• Na het verwijderen van de dekvloer wordt de draagvloer zorgvuldig schoon gemaakt om alle gruis 

te verwijderen. 

Toepassing 

03.54.20B. afbraak binnenafwerking – dekvloer/tot op draagstructuur inkom |SOG| 

Omschrijving 

Uitbreken van de dekvloer of bedrijfsvloer volgens aanduiding op plan. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG). 

Uitvoering 

• De dekvloer wordt met de nodige voorzichtigheid uitgebroken tot op de draagvloer. 
• De aannemer gebruikt aangepaste middelen. 
• Het verwijderen van de eventueel aanwezige wapeningen is inbegrepen. 
• Na het verwijderen van de dekvloer wordt de draagvloer zorgvuldig schoon gemaakt om alle gruis 

te verwijderen. 

Toepassing 
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• Af te breken strook volgens tegelpatroon in inkom om het plaatsen van leidingen. Dit vanaf de 
keldertrap tot voordeur. 

03.55. afbraak binnenafwerking - vloerafwerking  

03.55.30. afbraak binnenafwerking – vloerafwerking/tegels  

03.55.31A. afbraak binnenafwerking – vloerafwerking/tegels – op dekvloer |FH|m2 

Omschrijving 

Uitbreken van de tegelvloerafwerking. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto af te breken oppervlakte 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Uitvoering 

• De bedoelde vloerafwerking wordt omzichtig verwijderd met inbegrip van het legbed. 
• Na het verwijderen van de vloerafwerking wordt de draag- of ondervloer zorgvuldig schoon 

gemaakt om alle gruis te verwijderen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 

Toepassing 

03.55.31B. afbraak binnenafwerking – vloerafwerking/tegels – op dekvloer inkom |SOG| 

Omschrijving 

Uitbreken van de tegelvloerafwerking in inkom. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG). 

Uitvoering 

• De bedoelde vloerafwerking wordt omzichtig verwijderd met inbegrip van het legbed. 
• Er worden twee tegelrijen verwijderd om later elektrische leidingen te kunnen plaatsen in de 

vloer. De tegels worden mooi verwijderd volgens het bestaand vloerpatroon - > na te zien ter 
plaatse vooraleer prijs wordt opgegeven. 

• Opgepast! Deze bestaande tegels dienen achteraf terug geplaatst te worden en mogen in geen 
geval beschadigd worden. 

• Na het verwijderen van de vloerafwerking wordt de draag- of ondervloer zorgvuldig schoon 
gemaakt om alle gruis te verwijderen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 

Toepassing 

• Af te breken strook volgens tegelpatroon in inkom. 

03.55.40A. afbraak binnenafwerking – vloerafwerking/houten vloer zolder |FH|m2 

Omschrijving 

Uitbreken van de houten vloerafwerking op de zolder. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto af te breken oppervlakte 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Uitvoering 
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• De bedoelde vloerafwerking wordt omzichtig verwijderd met inbegrip van de eventuele 
onderlagen. 

• Na het verwijderen van de vloerafwerking wordt de draag- of ondervloer zorgvuldig schoon 
gemaakt om alle gruis, lijmsporen of gelijk welke uitslag te verwijderen. 

• Inclusief alle mogelijke nagels en bevestigingen van deze houten vloer dienen verwijderd te 
worden. 

• Afbraak tot op naakte houten structuur -> zodanig dat men direct terug kan starten met de 
uitlatting voor een nieuwe vloer. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 

Toepassing 

• Op de zolder dienen deze planken verwijderd te worden en gestockeerd op een door de 
opdrachtgeven aan te duiden plaats op de werf. 

03.55.40B. afbraak binnenafwerking – vloerafwerking/houten planken (plaatselijk) |SOG| 

Omschrijving 

Uitbreken van de houten vloerafwerking op de verdieping. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG). Inbegrepen in de prijs van de voorziene 
vervanging van de vloerafwerking. 

Uitvoering 

• De bedoelde vloerafwerking wordt omzichtig verwijderd met inbegrip van de eventuele 
onderlagen. 

• Na het verwijderen van de vloerafwerking wordt de draag- of ondervloer zorgvuldig schoon 
gemaakt om alle gruis, lijmsporen of gelijk welke uitslag te verwijderen. 

• Alle planken worden droog gestapeld en genummerd op de werf. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 

Toepassing 

• Op de verdieping worden plaatselijk bestaande planken verwijderd daar waar spots bevinden in 
het plafond van het gelijkvloers. 

• Op bepaalde plaatsen zijn er reeds openingen -> Aannemer dient situatie in te schatten bij een 
bezoek ter plaatse vooraleer hij prijs geeft. 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 
• Ruimte 1.6 & 1.7 dient volledig verwijderd te worden.Dit om te kunnen verlopen met leidingen. 

03.55.40C. afbraak binnenafwerking – vloerafwerking/houten planken (volledig) |FH|m² 

Omschrijving 

Uitbreken van de houten vloerafwerking op de verdieping. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG). Inbegrepen in de prijs van de voorziene 
vervanging van de vloerafwerking. 

Uitvoering 

• De bedoelde vloerafwerking wordt omzichtig verwijderd met inbegrip van de eventuele 
onderlagen. 

• Na het verwijderen van de vloerafwerking wordt de draag- of ondervloer zorgvuldig schoon 
gemaakt om alle gruis, lijmsporen of gelijk welke uitslag te verwijderen. 

• Alle planken worden droog gestapeld en genummerd op de werf. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 

Toepassing 
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• In ruimte 1.6 & 1.47 op de verdieping worden de bestaande planken verwijderd en zorgvuldig op 
een door de bouwheer gekozen plaats op de werf gestapeld.Dit om te kunnen verlopen met 
leidingen. 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 

03.55.40D. afbraak binnenafwerking – vloerafwerking/laminaat |FH|m2 

Omschrijving 

Uitbreken van laminaat vloerafwerking. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto af te breken oppervlakte 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Uitvoering 

• De bedoelde vloerafwerking wordt omzichtig verwijderd met inbegrip van de eventuele 
onderlagen. 

• Na het verwijderen van de vloerafwerking wordt de draag- of ondervloer zorgvuldig schoon 
gemaakt om alle gruis, lijmsporen of gelijk welke uitslag te verwijderen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen moeten beschermd worden. 

Toepassing 

• Op de verdieping wordt het laminaat verwijderd tot op de ondergrond. 

03.56. afbraak binnenafwerking - binnendeuren |FH|m2 

Omschrijving 

Demontage en verwijdering van de aangeduide binnendeuren en bijhorende omlijstingen. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto af te breken oppervlakte 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Uitvoering 

• De deurbladen, deurkaders, lijsten en deurbeslag worden verwijderd. 
• Er wordt met de nodige omzichtigheid te werk gegaan om te behouden wandafwerkingen, e.d. 

niet onnodig te beschadigen. 

Toepassing 

• Alle binnendeuren die opgemeten werden zijn draaideuren met uitzondering van schuifdeur 
ruimte 1.11 naar ruimte sas. 

03.58. afbraak binnenafwerking – vast meubilair  

03.58.10. afbraak binnenafwerking – vast meubilair/keukenmeubilair |FH|st 

Omschrijving 

Ontmanteling en verwijdering van het bestaande keukenmeubilair, met inbegrip van de werkbladen, 
corpussen, hangkastjes, plinten, faiencebekleding, …. 

Meting 

• meeteenheid: per stuk (keukeninstallatie per woning) 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Uitvoering 

• Er wordt met de nodige omzichtigheid te werk gegaan om te behouden wandafwerkingen, e.d. 
niet onnodig te beschadigen. 



33 
T A I L mav bvba                                   

Winkelsestraat 182, B-8860 Lendelede   www.tail.be  BTW  BE 0478.701.334 

t +32 56 22 67 76      info@tail.be    Fortis 001-3815107-7          

 

 

Toepassing 

03.59. Verwijderen binnenafwerking – los meubilair  

03.59.10. afbraak binnenafwerking – los meubilair |SOG| st 

Omschrijving 

Verwijderen van het bestaand los meubilair, met inbegrip losse voorwerpen op alle verdiepingen. 
Opruimen en proper maken van gans het gebouw over alle niveaus. Aannemer evalueert situatie 
tijdens bezoek gebouw vooraleer hij prijs opmaakt. 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG). 

Uitvoering 

• Er wordt met de nodige omzichtigheid te werk gegaan om te behouden wandafwerkingen, e.d. 
niet onnodig te beschadigen. 

Toepassing 

Kelder, zolder gelijkvloers & verdieping. Incl. trap op gelijkvloers van hoofdgebouw naar 
achtergebouw (= losse traptreden) 

03.60. afbraak technieken fluïda - algemeen 

03.61. afbraak technieken fluïda – leidingen  

03.61.20. afbraak technieken fluïda – leidingen/toevoer en afvoerleidingen |PM| 

Omschrijving 

Afbraak van watertoevoer- en afvoerleidingen met inbegrip van alle bijhorende koppel-, verbindings- 
en bevestigingsstukken, …. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de vernieuwing van de 
sanitaire leidingen. 

Uitvoering 

• De watertoevoer- en afvoerleidingen en bijhorigheden worden voorzichtig gedemonteerd en 
uitgebroken. De ondergrondse toevoer- en afvoerleidingen mogen in de grond gelaten worden. 

• De afbraak van alle toebehoren bij de af te breken leidingen, zoals isolatiematerialen, kraanwerk, 
verbindingsstukken, ophang- en bevestigingsmiddelen, e.d. worden mee afgebroken. 

• Ingewerkte leidingen die geen praktische en/of esthetische hinder veroorzaken m.b.t. de te 
renoveren constructies of installaties moeten niet worden verwijderd. Ze moeten wel leeg 
gemaakt en afgestopt worden. 

• Tevens inbegrepen in de eenheidsprijs zijn: 
⇒ het afsluiten en aflaten van de nog onder druk staande toevoerleidingen 
⇒ het voorzichtig afkoppelen van de eventueel aangesloten toestellen of meters 
⇒ het beveiligen van de te behouden delen en hun ophanging 
⇒ het aanbrengen van dichtingstoppen of beveiligingen bij te behouden leidingen 
⇒ het herstellen van beschadigingen aan te behouden constructiedelen 

• De tellers moeten behouden worden en beschermd. 
• De materialen worden reglementair afgevoerd, de aannemer wordt eigenaar van oude metalen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De ondergrondse rioleringsleidingen zijn niet meer bruikbaar, verstopt en/of gebroken. 
Onderstaande werken zijn ook inbegrepen in dit artikel: 
⇒ alle uitgravingen, aanvullingen, doorkappingen 
⇒ het uitbreken van de nodige funderingen 
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⇒ ervoor zorgen dat hemelwater en/of vuil water gedurende de werken goed geëvacueerd 
wordt 

⇒ het afdoende afdichten van de graafputten als deze tijdelijk blijven openliggen, met 
materialen die weerstaan aan de wiellasten van de voertuigen gebruikt door de aannemer. 

• Het gebouw blijft bewoond tijdens de renovatie. Daarom moet met de nodige omzichtigheid te 
werk gegaan worden om de te behouden decoratieve afwerkingen zo min mogelijk te beschadigen. 

• Fasering bij renovatie van sanitaire installaties: de nodige maatregelen worden getroffen om de 
af te breken deelinstallaties af te koppelen van de nog in dienst blijvende bouwdelen, zodat deze 
zoveel mogelijk verder in dienst kunnen blijven. Hiertoe plaatst de aannemer waar noodzakelijk 
het nodige voorlopige kraanwerk of stoppen, met inbegrip van het aflaten van het water en 
opnieuw druk steken op in dienst blijvende installaties.  

• Het tijdelijk afsluiten van het bestaande, in dienst blijvende, toevoerleidingennet gebeurt in 
samenspraak met het Bestuur en mag in geen geval worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke 
toestemming. Bij onderbrekingen van de watertoevoer zal de aannemer instaan voor het tijdig 
verwittigen van de bewoners omtrent het te verwachten tijdstip en de tijdsduur. 

• De toestand van de bestaande te behouden toevoerleidingen wordt gecontroleerd met inbegrip 
van kraanwerk, isolatie, bevestiging, brandwerende opstop, …. Bij eventuele opmerkingen of 
gebreken zullen deze mits akkoord van de opdrachtgever vervangen worden. 

Toepassing 

• Op verdieping in ruimte 1.12 worden de leidingen van de boiler afgekoppeld. 
• Waterleidingen / Rioleringsbuizen / CV-leidingen vermeld in de meetstaat dienen verwijderd te 

worden. 

03.62. afbraak technieken fluïda - sanitaire toestellen |PM| 

Omschrijving 

Het demonteren en van de werf verwijderen van alle aangeduide sanitaire toestellen met inbegrip 
van het afkoppelen van toevoer- en afvoerleidingen, afvoerstelsel, muurafsluitkraanwerk, 
uitbekledingsmaterialen, bijhorend kraanwerk, ophang- en bevestigingsstukken, e.d. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de vervanging van de 
sanitaire toestellen. 

Uitvoering 

• Alle aanwezige toiletten & wastafels worden afgebroken. 
• De materialen worden reglementair afgevoerd, de aannemer wordt eigenaar van oude metalen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De woningen blijven bewoond tijdens de renovatiewerken. Er wordt omzichtig afgebroken. 
Beschadiging van te behouden faience moet door de aannemer op eigen kosten hersteld worden. 
Het tijdelijk of definitief afdichten van de bestaande toevoer- en afvoerleidingen is inbegrepen. 

Toepassing 

• Op de verdieping in ruimte 1.12 wordt de bestaande boiler behouden in de berging. 
• Op het gelijkvloers in ruimte 0.11 wordt alles verwijderd van sanitaire toestellen van de keuken.  
• Andere bestaande oude riolering die niet wordt afgebroken en die niet meer in gebruik zijn, 

worden ruikvrij afgesloten. 

03.63. afbraak technieken fluïda – radiatoren & toebehoren |FH|st 

Omschrijving 

Het demonteren en van de werf verwijderen van alle aangeduide radiatoren met inbegrip van de het 
afkoppelen van toevoer- en afvoerleidingen, uitbekledingsmaterialen, bijhorend kraanwerk, ophang- 
en bevestigingsstukken, e.d. 

Meting 

• meeteenheid: stuk per radiator 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 
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Uitvoering 

• Alle aanwezige radiatoren worden ontmanteld. 
• De materialen worden reglementair afgevoerd, de aannemer wordt eigenaar van oude metalen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De woningen blijven bewoond tijdens de renovatiewerken. Er wordt omzichtig afgebroken. Het 
tijdelijk of definitief afdichten van de bestaande toevoer- en afvoerleidingen is inbegrepen. 

Toepassing 

• Op de verdieping in ruimte 1.10 wordt de radiator behouden. 

03.70. afbraak technieken elektro - algemeen 

03.71. afbraak technieken elektro - leidingnet PM 

Omschrijving 

Afbraak van de aangeduide zichtbare elektrische leidingen met inbegrip van bijhorende 
bescherminrichtingen, verbindingsdozen, verdeelkasten, bevestigingsstukken, e.d. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de vernieuwing van het 
elektrische leidingnet. 

Uitvoering 

• De zichtbare leidingen in opbouw, verbindingsdozen en verdeelkasten worden afgekoppeld, 
gedemonteerd en verwijderd van de werf. 

• Ingewerkte leidingen die geen praktische en/of esthetische hinder veroorzaken m.b.t. de te 
renoveren constructies of installaties moeten niet worden verwijderd.  

• De ondergrondse leidingen mogen in de grond gelaten worden. 
• De tellers moeten behouden worden en beschermd. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Fasering bij renovatie van elektrische installaties: de nodige maatregelen worden getroffen om 
de af te breken deelinstallaties af te koppelen van de nog in dienst blijvende bouwdelen, zodat 
deze zoveel mogelijk verder in dienst kunnen blijven. Hiertoe moet men voor de in dienst 
blijvende installaties waar noodzakelijk tijdelijke aansluitingen voorzien, met inbegrip van de 
nodige veiligheidsmaatregelen conform het AREI. 

• Het tijdelijk afsluiten van het bestaande, in dienst blijvende, leidingnet gebeurt in samenspraak 
met het Bestuur en mag in geen geval worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming. 
Bij onderbrekingen van de stroomtoevoer zal de aannemer instaan voor het tijdig verwittigen van 
de bewoners omtrent het te verwachten tijdstip en de tijdsduur. 

• De toestand van de bestaande te behouden elektrische leidingen wordt gecontroleerd met 
inbegrip van de bijhorende bescherminrichtingen, verbindingsdozen, bevestigingsstukken, …. Bij 
eventuele opmerkingen of gebreken zullen deze mits akkoord van de opdrachtgever vervangen 
worden. 

Toepassing 

Bestaand elektriciteitsnet wordt behouden, doch op bepaalde ruimtes gewijzigd.Deze ruimtes zijn 
0.11- 0.10 & 0.9 op het gelijkvloers en in 1.12 - 1.11 - op de verdieping. De inrichting wordt volledig 
vernieuwd en de installaties mogen volledig worden verwijderd. 
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10. GRONDWERKEN 

10.00. grondwerken - algemeen 

Omschrijving 

Alle graafwerken noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, alle 
wederaanvullingen rondom de gerealiseerde funderingen en/of kelders van de op te richten 
gebouwen. Behalve de in de volgende artikels beschreven werken, omvat de post grondwerken ook 
steeds: 
• het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en peilen van de bouwputten 

en/of sleuven; 
• het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines,  e.a.; 
• het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m3; 
• de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels 

en leidingen; 
• het droog houden van de bouwputten en sleuven ten gevolge van neerslag en/of grondwater 

(tenzij dit apart gemeten wordt onder artikel 10.60). 

Uitvoering 

AARD VAN HET TERREIN - GRONDONDERZOEK 

• De aannemer wordt, door het feit van zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben 
genomen van het terrein en de bodemgesteldheid, zodat dit geen aanleiding kan geven tot het 
indienen van verrekeningen, behalve de toegestane meerwerken voor onvoorziene 
omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden die expliciet in het bestek 
en de samenvattende opmeting worden vermeld.  

• De opdrachtgever zal instaan voor het aanleveren van:  
⇒ de benodigde informatie omtrent de milieuhygiënische kwaliteit, die de aannemer in staat 

moet stellen om zijn prijszetting te maken, rekening houdend met de wetgeving m.b.t. het 
werken met uitgegraven bodem; 

⇒ het diepsonderingsverslag. 
• Deze documenten worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. De kosten voor 

deze grondonderzoeken vallen behoudens andere bepalingen ten laste van de bouwheer.  

WIJZE VAN UITVOERING - PLANNING 

• Alle op het terrein achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.… wordt voorafgaandelijk aan 
de werken verzameld en reglementair gestort. 

• De graafwerken moeten, volgens de aard van het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal 
of handmatig, uitgevoerd worden. Er worden geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken 
die handmatig moeten uitgevoerd worden. 

• Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt. Indien artikel 10.60. betreffende 
bronbemalingen niet opgenomen is in dit bestek wordt deze automatisch beschouwd als een last 
van de aanneming, zonder recht op enige prijsverrekening. 

• Mits alle voorschriften van dit bestek en de plannen nageleefd worden en mits geen schade wordt 
aangebracht aan werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, wordt de 
uitvoeringswijze overgelaten aan het initiatief van de aannemer, die er de volle 
verantwoordelijkheid voor draagt. 

BESCHERMINGSMAATREGELEN  

• De aannemer zal zich voor de aanvang van de graafwerken per aangetekend schrijven informeren 
bij de gemeente waar de ondergrondse leidingen lopen en of deze een risico kunnen inhouden bij 
de geplande werkzaamheden. Registratie en planaanvraag via het KLIP. 

• De verplichtingen voor de aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI 
(artikel 192.02) en het ARAB (artikel 260bis). Bij schade aan een ondergrondse kabel tijdens de 
uitvoering van de werken zal de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

• De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de aan de gang zijnde werken of aan 
bestaande bouwwerken. De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd tegen elke 
schade door water of vorst. Iedere gebeurlijke schade valt ten laste van de aannemer. 

• De aannemer treft alle nodige schikkingen om afkalvingen tijdens de uitvoering van de werken te 
vermijden. Indien de graafwerken de stabiliteit van bepaalde constructies in het gedrang kunnen 



37 
T A I L mav bvba                                   

Winkelsestraat 182, B-8860 Lendelede   www.tail.be  BTW  BE 0478.701.334 

t +32 56 22 67 76      info@tail.be    Fortis 001-3815107-7          

 

 

brengen, verwittigt de aannemer onmiddellijk het bestuur. De graafwerken mogen pas weer 
aangevangen worden na het akkoord van het bestuur en na het eventueel nemen van maatregelen 
zoals het plaatsen van doeltreffende stutten, schoringen of onderschoeiingen. 

VERREKENINGEN 

• De voorziene afmetingen en diepte van de funderingssleuven en/of bouwputten worden  vermeld 
op de plannen, in het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat. Er worden hieromtrent geen 
wijzigingen of verrekeningen toegestaan. 

• De architect/stabiliteitsingenieur kan echter in elke fase van de uitgraving eisen sleuven en/of 
bouwputten dieper of minder diep uit te voeren dan het aanvankelijk voorgeschreven niveau 
vanwege de toestand van de blootgemaakte grond. Meer- of minwerken die hieruit voortspruiten, 
worden verrekend in de diepte (niet in de breedte) en aan de eenheidsprijs voorzien in de offerte. 

• Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de architect/stabiliteitsingenieur is het verboden de 
uitgravingen dieper uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of bouwputten 
door toedoen van de aannemer beschadigingen hebben ondergaan, heeft de architect het recht 
een bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij de aannemer niet zal vergoed worden voor alle 
hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren grond- en graafwerken, aanvullingen, funderings-
, metsel- en andere werken. 

MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN 

• Bij het uitvoeren van de grond- en graafwerken verwijdert de aannemer alle overtollige 
hindernissen (oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, 
en alle hindernissen zoals ingegraven puin, wortelstronken, …). 

• Bij het vaststellen van bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de grond die de stabiliteit 
en/of het gebruik van de constructie nadelig kunnen beïnvloeden, zoals oude waterputten, slappe 
grondlagen of allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk de architect 
en/of de stabiliteitsingenieur, die verdere instructies zal geven voor het verwijderen van deze 
hindernissen, het oplossen of saneren van het gebrek. De werken voortvloeiend uit deze 
instructies worden achteraf verrekend na overeenkomst over de prijs. 

• Indien de aannemer bij het graven van de bouwputten zou stoten op massieven of hindernissen, 
met een volume kleiner dan 0,5 m3, dan worden deze elementen verwijderd, zonder enige 
meerprijs. 

Veiligheid 

• Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat 
onderhouden en moeten alle nodige veiligheid bieden. 

• De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de 
aanbevelingen van het NAVB en het veiligheids- en gezondheidsplan. 

• Indien de architect, stabiliteitsingenieur en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking dit zouden 
eisen, moet de aannemer waar nodig bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen, aangepaste 
middelen gebruiken en/of zijn uitvoeringsplanning herzien. Hieromtrent zullen geen 
verrekeningen worden aanvaard. 

Keuring 

• De aannemer verwittigt tijdig de architect en/of de ingenieur, om de uitgravingen te controleren 
en voert geen werken uit die een visuele controle door de architect/ingenieur zouden kunnen 
hinderen. De afmetingen van de bouwputten en sleuven moeten het daarbij mogelijk maken alle 
werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren. 

• De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen 
van de putten en de sleuven, vooraleer de aannemer mag overgaan tot het betonstorten van de 
funderingen en het wederaanvullen. De toleranties in min of meer, op de peilen van een 
willekeurig profiel bedragen in grond maximaal 3 cm en in rotsachtige bodem maximaal 5 cm. 

10.20. uitgraving - algemeen 

Omschrijving 

De uitgravingen hebben tot doel de voorziene bouwputten te realiseren (ongeacht of deze boven of 
onder het freatisch oppervlak zijn gelegen). 

Uitvoering 
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• De bouwputten worden waterpas en zuiver uitgegraven tot op het niveau voorgeschreven door de 
architect/ingenieur. De funderingsaanzet ligt daarbij minstens op vorstvrije diepte (80 cm) en tot 
op draagkrachtige grond.  

• Bij het uitgraven moet erop gelet worden dat de uiteindelijke bodem van de put niet losgewoeld 
wordt.  
In elk geval moet de bodem vlak en genivelleerd zijn. De bodem moet bovendien gezuiverd worden 
van alle organisch afval en puin, ijzer of andere materialen die harde plaatsen of inklinkingen 
kunnen veroorzaken. 

• De aannemer mag slechts starten met de funderingswerken of de bouwput dempen na akkoord 
van de architect of ingenieur betreffende de juiste diepte. Dit wordt opgetekend in het 
werfdagboek. 

• De aannemer plaatst de nodige veilige toegangen tot de bodem van de bouwput en houdt ze in 
goede staat gedurende de uitvoering van de werken.  

• Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de 
bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats.  

• Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage 
bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd is. 

10.21. uitgraving – onder afgebroken betonplaat |VH|m3 

Omschrijving 

De nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor de kelders, kruipkelders, ondergrondse 
parkings, liftputten,  … (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), 
inclusief het  hergebruik van het uitgegraven materiaal als wederaanvulling. De afvoer van overtollige 
uitgegraven grond wordt beschreven onder artikel 10.43. 

Meting 

• meeteenheid: per m3 
• meetcode: het te meten volume wordt steeds gerekend met rechte wanden en is begrepen tussen 

de buitenomtrek van de fundering. Er wordt geen rekening  gehouden met taluds of meerbreedtes 
voor werkruimte. De diepte van de uitgraving wordt gerekend tot de funderingsaanzet.  
Indien de uitgegraven grond gebruikt wordt om weer aan te vullen rondom de constructie, zijn 
deze wederaanvullingen inbegrepen in de prijs van dit artikel. De afvoer van de overtollige 
uitgegraven grond wordt apart gemeten onder artikels 10.43. 

• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

Uitvoering 

• De wanden worden zoveel mogelijk verticaal uitgegraven. Wanneer echter voor inkalving 
gedurende de werken gevreesd wordt, worden de wanden in taluds uitgevoerd. De aannemer kan 
daarbij zelf de hellingshoek van zijn uitgravingen bepalen in functie van de grondsoort en de uit 
te voeren werken. De taluds worden echter niet meegerekend in het volume van de uitgegraven 
grond. 

Toepassing 

Sanitair A (zie detail in bijlage) 

10.30. uitgraving sleuven - algemeen 

10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen |PM| 

Omschrijving 

De nodige uitgravingen tot realisatie van de sleuven voor het plaatsen van de voorziene 
rioleringsbuizen op funderingsniveau (gelegen zowel onder als boven het freatisch oppervlak), 
inclusief het ondersteunen van de buizen en de wederaanvullingen. De afvoer van de overtollige 
uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De graafwerken en wederaanvullingen van de 
sleuven zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze 
elementen. 
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Uitvoering 

• De uitgravingen voor leidingen gebeuren volgens de aanduidingen op het rioleringsplan, rekening 
houdend met de vereiste hellingen en de nodige werkruimte. De breedte aan de basis van de 
sleuven is minstens gelijk aan de leidingdiameter verhoogd met 40 cm en garandeert een 
gemakkelijke uitvoering en controle. 

• Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de 
bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats.  
De overtollige grond wordt afgevoerd volgens artikels 10.43. 

Toepassing 

In gedeelte sanitair A 
In pad aan zijgevel achtergebouw (tuin) 

10.40. grondverzet - algemeen 

Omschrijving 

Voor het gebruik van uitgegraven bodem moet steeds voldaan zijn aan 
• de bepalingen van hoofdstuk XIII van Vlarebo (het Vlaams Reglement betreffende de 

Bodemsanering en Bodembescherming); 
• de van toepassing zijnde standaardprocedures en Codes van Goede Praktijk; 
• de voorwaarden- en uitvoeringsbepalingen van het technisch verslag en de conformverklaring, die 

deel uitmaken van het bestek.   
Het grondverzet moet bovendien steeds uitgevoerd worden conform de traceerbaarheidsprocedure 
van een door de OVAM erkende bodembeheerorganisatie in het kader van hoofdstuk XIII van Vlarebo. 

10.41. grondverzet - projectopvolging |SOG| 

Omschrijving 

De volledige projectopvolging (organisatorisch en administratief) in het kader van de 
grondverzetsregeling, nl.  
• de verplichtingen omschreven in Hoofdstuk XIII van Vlarebo (melding start der werken, aanvraag 

grondverzettoelatingen, bodembeheerrapporten,  …);  
• de traceerbaarheidsprocedure van een erkende bodembeheerorganisatie m.b.t. de door haar af 

te leveren documenten. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

10.43. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem 

10.43.40. grondverzet – afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats  

10.43.41. grondverzet – afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats |VH|m3 

Omschrijving 

Afvoer naar een vergunde stortplaats van overtollige uitgegraven grond die niet reinigbaar is.  

Meting 

• meeteenheid: per m3 
• meetcode: het volume wordt bepaald volgens de theoretische hoeveelheid grond (volgens de 

meetcodes van artikel 10.20. t.e.m. 10.33.) van deze kwaliteit die uitgegraven moest worden. 
Na uitgraving en stapeling is het volume van de af te voeren grond groter dan het theoretische 
volume. Dit meervolume kan niet verrekend worden. 

• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

Toepassing 

Sanitair A (zie detail in bijlage) 
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10.70. aanvullingen – algemeen 

10.71. aanvullingen - wederaanvullingen 

Omschrijving 

De wederaanvullingen betreffen alle opvullingen van de zone rondom of tussen de gerealiseerde 
funderingen om de bouwzone terug onder profiel te brengen overeenkomstig de uitvoeringsplannen. 
Deze post omvat: 
• het verwijderen van alle puin en afval uit de aan te vullen putten en oppervlakken; 
• het leveren van het wederaanvullingsmateriaal en/of het geschikt maken van de uitgegraven 

grond of teelaarde als aanvullingsmateriaal; 
• het spreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen; 
• de verdichting (aandamming, walsen, …) van het aanvullingsmateriaal; 
• plaatbelastingsproef van Westergaard ter controle van de beddingsconstante k. 

Materialen 

• In de voor wederaanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, 
afbraakmaterialen, graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen.  

Uitvoering 

TIMING - UITVOERINGSMETHODE 

• De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de architect alle ondergrondse leidingen en 
constructies heeft gecontroleerd en zijn schriftelijke toelating in het werfboek of werfverslag 
heeft gegeven tot het starten van de aanvullingen. 

• Aanvullingen tegen metselwerk of beton mogen slechts uitgevoerd worden nadat de waterdichte 
lagen, voorgeschreven bepleisteringen en/of bestrijkingen op de ondergrondse constructies 
uitgevoerd zijn, voldoende verhard zijn en ook de elementen waartegen ze aanleunen, een 
voldoende sterkte verkregen hebben. 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

• De bodem wordt op de plaatsen die moeten worden aangevuld, gezuiverd van alle stoffen die de 
binding van de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen 
brengen, zoals wortels, boomstronken, hagen en ander afval. 

SPREIDING - VERDICHTING 

• De aanvullingen gebeuren volgens noodzaak handmatig of machinaal en tot op het vooropgesteld 
afwerkingspeil. Naargelang het aanvullingsmateriaal en het materieel worden de ophogingen 
daarbij met de meeste zorg uitgevoerd in horizontale lagen van maximaal 20 à 30 cm. 

• Elke gespreide laag wordt afzonderlijk verdicht zodat 
⇒ de verdichting gelijkmatig is; 
⇒ de beddingsconstante k, zoals bepaald volgens de plaatbelastingsproef van Westergaard, 

minimaal 30 MN/m bedraagt. 
• Er moet gezorgd worden dat alle onvoldoende draagkrachtige delen, als gevolg van te losse 

pakking of door omwoeling, vervangen worden door een zandaanvulling. Deze werken en 
leveringen kunnen niet aangerekend worden indien zij het gevolg zijn van slechte 
uitvoeringsmethodes of van foutieve of te diepe uitgravingen. In dat geval blijven zij ten laste 
van de aannemer. 

Keuring 

Na verdichting van de wederaanvullingen moet de aannemer d.m.v. 1 plaatbelastingsproef van 
Westergaard controleren of de minimale beddingsconstante gehaald wordt. Bij deze proef wordt een 
plaat met een diameter gelijk aan 760 mm gebruikt. De proef wordt op de meest kritieke plaats onder 
de fundering uitgevoerd.  

10.71.30. aanvullingen – wederaanvullingen/gestabiliseerd zand |VH|m3 

Omschrijving 

De wederaanvullingen worden uitgevoerd met gestabiliseerd zand. 

Meting 

• meeteenheid: per m3 
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• meetcode: Er wordt gerekend in aangedamde hoeveelheid, niet in geleverde hoeveelheid.  
⇒ Ophogingen tussen funderingen: het volume wordt  begrensd door de binnenomtrek van de 

omringende wanden. 
• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

Materiaal 

• De bepalingen van SB 250 – index IX-1 zijn van toepassing. 

Specificaties 

• Samenstelling: 100 kg cement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 - III.6.2.4 en 
NBN EN 13242). 

Uitvoering 

• De aannemer bepaalt de samenstelling, ermee rekening houdend dat het mengsel aardvochtig 
moet zijn, d.w.z. dat de hoeveelheid water 6 tot 11% van de zandmassa bedraagt.  De verwerking 
gebeurt overeenkomstig SB 250 - index IX-1, in aan te dammen lagen van maximaal 20 cm, volgens 
een nivelleringsplan.  

Toepassing 

• Het betreft de aanvullingen in het gebouw in de ruimte sanitair A: 
⇒ onder de gelijkvloerse betonplaat, met een laagdikte van 5 cm; 
Het betreft de aanvullingen op de leidingen aan het achtergebouw zijgevel (tuin) 
⇒ boven de leidingen, met een laagdikte van 60 cm; 
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15. VLOERLAGEN ONDERBOUW 

15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen 

Algemeen 

De aannemer moet ervoor zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan 
infiltreren in de bovenbouw. Daarom wordt waar nodig ook steeds de nodige vochtwering voorzien. 

15.20. draagvloeren op volle grond - algemeen 

15.21. draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton |FH|m2 

Omschrijving 

Het betreft de op volle grond dragende betonnen vloer van het gebouw. 
De werken omvatten: 
• de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken; 
• de voorziene uitsparingen; 
• de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken 

(afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen; 
• de uitvoering van de nodige scheidings- en verdeelvoegen; 
• de levering, het storten en spreiden van het stortklaar beton; 
• het horizontaal vlak maken van het gestorte bovenvlak; 
• de eventuele bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden; 
• de nodige vochtisolaties (indien niet apart gemeten onder artikel 15.30. e.v.). 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. De wapening is inbegrepen in de eenheidsprijs. 

Uitsparingen groter dan 1m2 worden niet meegerekend. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

Materiaal 

Specificaties 

stortklaar beton met staaf- en netwapening 
⇒ beton volgens de artikels 26.12.10. en 26.12.11. 
⇒ betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse 
Maximale 

korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

     

⇒ wapeningsstaal: volgens stabiliteitsstudie (voor technische specificaties zie ook artikel 
26.11.10. t.e.m. 26.11.12.; meting zoals hierboven beschreven) 

⇒ laagdikte: 15 cm. 

Uitvoering 

• De bepalingen van artikel 26.13. t.e.m. 26.14. zijn van toepassing. 
• De draagvloeren worden gestort na uitvoering van de funderingen en voor de aanvang van het 

opgaand werk. De aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen op voorhand voor een 
controle van de ondergrond. 

• Het beton wordt gestort 
 op een voorafgaandelijk goed aangedamd, effen, droog en zuiver grondvlak, voorzien van 

een vochtwerende laag, zoals beschreven onder artikel 15.30. e.v.. 
• De draagvloeren worden gestort 

 tussen de funderingsmuren. 
• De wapeningsnetten worden geplaatst met een overlapping van een volledige maas (15 cm) in 

beide richtingen en aan de hoeken gebonden. De nodige afstandshouders worden geplaatst om de 
vereiste betondekking te bekomen. 
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 Er wordt een ondernet en bovennet geplaatst. 
• De plaats van te voorziene uitsparingen wordt voorafgaandelijk door de architect aangegeven. 
• Bij grote lengten wordt minstens om de 15 m een verdeelvoeg uitgevoerd. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 

• Vochtwerende isolatie: onder de draagvloeren wordt een vochtwerende laag geplaatst volgens 
artikel 15.31.10. PE. 

• Randvoegen: de vloeren worden over de gehele omtrek gescheiden van de andere bouwelementen 
door een samendrukbare voeg van stroken geëxpandeerd polystyreen van minstens 5 mm dik. 

Toepassing 

15.30. vochtwerende lagen - algemeen 

Omschrijving 

De vochtwerende lagen in de draagvloeren op volle grond, algemene funderingsplaten of platen op 
putten bestaan uit één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/of 
in de vloeropbouw. De werken omvatten: 
• de voorbereiding van de ondergrond; 
• de levering en verwerking van de materialen; 
• de levering en plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 
• de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 

Materialen 

• De dichtingsmaterialen zijn geschikt voor waterdichting van horizontale oppervlakken.  
• Zij worden gestapeld op een beschutte plaats. 

Uitvoering 

• De vochtwerende lagen worden geplaatst volgens de door de architect getekende vloeropbouw. 
• De vochtwerende lagen moeten spanningsvrij geplaatst worden op een ondergrond die aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 
⇒ de ondergrond zal droog zijn; 
⇒ hij zal voldoende vlak en vast zijn; 
⇒ hij zal vrij zijn van alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie, ...); 
⇒ hij zal chemisch en mechanisch met de waterdichting verenigbaar zijn. 

• De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van het dichtingsmembraan.  
• Het dichtingsmembraan zal ter hoogte van alle vloerdoorbrekingen, wanden en verticale 

structuurelementen met zorg en met minimale opstand van 15 cm geplaatst worden, zodat de 
waterdichting blijvend verzekerd is. 

Keuring 

De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails 
en overlappingen na op hun goede uitvoering. 

15.31. vochtwerende lagen - folies  

15.31.10. vochtwerende lagen – folies/PE |FH|m2 

Omschrijving 

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto ontwikkelde oppervlakte zonder rekening te houden met overlappingen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De folie mag niet kleven of gescheurd zijn. 

Specificaties 

• Dikte: minimum 0,2 mm 
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Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 

• De polyethyleenfolie is gewapend met een ingewerkt weefsel uit nylondraden met mazen van 
circa 10x10 mm. (voor diktes vanaf 0,3 mm) 

Uitvoering 

• De folie wordt aangebracht op de onderlaag. 
• De folies worden zoveel mogelijk in 1 stuk gelegd. Niet te vermijden naden zullen een overlapping 

hebben van minstens 30 cm en dubbel in elkaar worden geplooid. Hiervoor wordt de eerste folie 
30 cm dubbel geplooid, de tweede folie wordt erover gelegd en het geheel wordt dan 15 cm 
teruggeplooid. 

• De folie wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil.  
• Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm 

overlapping. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 

• De naadoverlappingen worden zorgvuldig verlijmd over de volledige breedte van de naad en 
samengedrukt. 

Toepassing 
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17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN 

17.00. ondergrondse leidingen - algemeen 

Omschrijving 

Alle ingegraven elementen voor het verzamelen, behandelen en afvoeren naar de openbare riolering 
van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en regenwater van een gebouw of gebouwencomplex. 

Materialen & Uitvoering 

• De volgende normen zijn van toepassing: 
⇒ NBN EN 752 – Buitenriolering 
⇒ NBN EN 476 - Algemene eisen voor rioleringsonderdelen 
⇒ NBN EN 1610 - Aanleg en testen van rioleringen en afvalwaterleidingen 

• TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen is 
van toepassing. 

• Het rioleringssysteem voldoet aan de voorschriften van de rioolbeheerder. De aannemer wint de 
nodige inlichtingen in bij de plaatselijk rioolbeheerder. 

• Het rioleringsschema (met vermelding van de types afvalwater, leidingdiameters, toestellen, e.a.) 
is opgenomen in het bestek. Bij ontbreken ervan, bij tegenstrijdigheden of bij ontbrekende 
gegevens licht de aannemer het bestuur hiervan tijdig in. 

• Voorafgaand aan de werken zoekt de aannemer zelf alle noodzakelijke informatie i.v.m. de juiste 
ligging en peilen van de openbare riolering op en na goedkeuring door het bestuur, past hij het 
rioleringstracé hieraan aan. 

• De riolen op het privé terrein zijn steeds opgevat als een gescheiden systeem (scheiding tussen 
regenwater en fecaal en huishoudelijk afvalwater). 

• Het rioleringsnet wordt over zijn ganse lengte door verticale stijgbuisleidingen verlucht. De 
verluchtingsbuizen worden in overleg met het bestuur gepositioneerd. 

• Toezichtstukken zijn te voorzien bij richtingsveranderingen. 
• De graafwerken voor de sleuven van de ondergrondse leidingen worden beschreven onder artikel 

10.33. 
• Alle af te voeren grond die voortkomt uit graafwerken voor elementen in dit hoofdstuk wordt 

gemeten onder artikels 10.40. 
• As-builtplannen: voor de voorlopige oplevering levert de aannemer aan het bestuur tekeningen 

van het rioleringsstelsel zoals het is uitgevoerd, met de exacte ligging en hoogtepeilen van de 
leidingen, toestellen, verzamelputten en aflopen. 

17.10. rioolbuizen - algemeen 

Omschrijving 

Alle ondergrondse leidingen voor de afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, 
toestellen en putten. De werken omvatten: 
• de leidingen, alle hulpstukken; 
• de koppelstukken en verbindingen met de putten en toestellen; 
• de muurdoorgangen en kokers; 
• de dichtheidscontrole, de wederaanvullingen; 
• alle werken voor het voorlopig afvoeren van het oppervlaktewater; 
• het ongeschonden bewaren van aanwezige kabels en leidingen; 
• de as-built-plannen. 

Materialen en uitvoering 

ALGEMEEN 

• Volgende normen zijn van toepassing: 
⇒ NBN EN 1295-1 - Statische berekening van ingegraven buisleidingen onder verschillende 

belastingsomstandigheden - Deel 1: Algemene eisen 
⇒ SB 250 - Index III-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water 

BUIZEN - BOCHTSTUKKEN  

• De rioolbuizen zijn bestand tegen corrosie, oplosmiddelen, wasmiddelen en temperaturen tot 
90°C. 



46 
T A I L mav bvba                                   

Winkelsestraat 182, B-8860 Lendelede   www.tail.be  BTW  BE 0478.701.334 

t +32 56 22 67 76      info@tail.be    Fortis 001-3815107-7          

 

 

• Alle buizen en hulpstukken zijn onderling verenigbaar. Alle hulpstukken zijn voorzien in het 
gamma van de fabrikant.  

• De diameters van de buizen stemmen overeen met de aanduidingen op de rioleringsplannen en/of 
worden afgestemd op de te verwachten maximum debieten. 

• Elke richtingsverandering worden uitgevoerd met aangepaste bochtstukken. De aftakkingen van 
verticale en horizontale leidingen worden uitgevoerd onder hoeken van maximaal 45°. Wanneer 
de hoek tussen twee op elkaar aan te sluiten leidingen meer bedraagt dan 45° zal de aansluiting 
gebeuren door twee opeenvolgende bochtstukken elk met een hoek kleiner dan 45°.  

MONTAGE - VERBINDINGEN - AANSLUITINGEN 

• Het montagewerk en de verbindingen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame 
vaklui. 

• Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen 
met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht. 

• Buizen worden haaks gezaagd, van bramen ontdaan en eventueel afgeschuind. Voor het 
samenvoegen van de buizen worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd en verbonden 
volgens de voorschriften van de fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen. 

• De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen op leidingen, toestellen en putten. De uiteinden 
van de afleiders, overlopen van putten enz. worden zorgvuldig met de afvoer verbonden en waar 
nodig waterdicht uitgewerkt. Ingeval van waterdruk worden de dichtingwerken uitgevoerd volgens 
een aan het bestuur ter goedkeuring voor te leggen detailtekening. 

• Binnen het gebouw worden de buizen tot in het vlak van de onderste vloeren of kelderwanden 
gebracht waar ze eindigen met een mof. Tijdens de werken worden de moffen afgedekt met een 
beschermkap. Buiten het gebouw worden op analoge wijze de voorlopig openstaande buizen 
afgedekt zodat er geen vuilresten, grond e.d. in kunnen terechtkomen. 

• Buizen, verticaal geplaatst of opgehangen, worden standaard voorzien van  aangepaste 
bevestigingsmaterialen. De voorschriften van de fabrikant worden strikt nageleefd. De 
bevestigingswijze zal voldoende stevig zijn om het gewicht van de gevulde horizontale leidingen 
te dragen. De beugels mogen niet meer dan 200 cm uit elkaar staan en op maximum 30 cm aan 
weerszijden van elke verbinding. 

DOORVOEREN 

• Geen enkele buisverbinding of koppeling mag in een muurdoorvoering aangebracht worden. 
• De doorvoeren zijn zo voorzien dat zettingen de buis niet kunnen belasten. Bij doorgangen door 

muren of platen worden de leidingen vrij geplaatst. De nodige aanpassingswerken, het maken van 
gaten, het dichten van de openingen tussen de buizen en de gaten met een geschikt elastisch 
materiaal of een plastisch blijvende mortel, zijn inbegrepen. 

• Doorgangen doorheen bouwdelen moeten na afwerking aan dezelfde prestaties (waterdichtheid, 
brandveiligheid, stabiliteit, luchtdichtheid,…) voldoen als de  prestaties gesteld aan deze 
bouwdelen. 

• Doorgangen doorheen balken mogen enkel gebeuren in overleg met het bestuur en de 
stabiliteitsingenieur. 

LEIDINGTRACE -  HELLING 

• Het leidingtracé wordt zorgvuldig uitgezet, volgens de aanduidingen op de riolerings- en/of 
grondplannen. 

• De juiste peilen van de riolering zullen in aanwezigheid van het bestuur correct worden uitgepast 
in functie van de vereiste helling, het uitpassen vangt steeds aan bij het laagste punt. 

• De rioleringsbuizen worden gelegd met een minimale en constante helling, waarbij de diameter 
van de buis in verhouding tot de helling en het af te voeren volume een minimale 
afwateringssnelheid van 0,60 m/sec. en een maximale snelheid van 2,50 m/sec. garanderen. 
Richtwaarden voor de helling: circa 0,5 cm/m voor regenwater, 1 cm/m voor vuil water en 2 
cm/m voor fecaal water.  

BEDDING - AANVULLINGEN 

• De buizen worden over hun ganse lengte ondersteund. Ter plaatse van de verbindingen van de 
buizen worden in het funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht die het mogelijk maken 
de verbindingen af te werken over de volledige omtrek van de buizen, de waterdichtheid ervan 
te controleren en de kragen of verbindingsstukken aan te brengen. 

• Ofwel wordt een voorgevormde fundering toegepast, ofwel worden de buizen aan de zijkanten 
onder een hoek van 45° tot halve hoogte aangevuld.  
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• De aanvulling van de ingegraven riolering wordt pas uitgevoerd na goedkeuring door het bestuur 
en na het uitvoeren van de controleproeven op de waterdichtheid (zie keuring). 

Keuring 

• Materialen met een BENOR merk, BUtgb of EUtgb- technische goedkeuring of gelijkwaardig 
genieten vrijstelling van voorafgaandelijke technische proeven. Deze vrijstelling slaat niet op de 
controle van de uitvoeringskwaliteit op de bouwplaats. 

• Het rioleringsstelsel wordt vóór aanvulling onderworpen aan een waterdichtheidcontrole volgens 
SB250 Index III – 7.1.3.4. 

17.12. rioolbuizen – kunststof 

17.12.10. rioolbuizen – kunststof/PVC 

Omschrijving 

Rioolbuizen en hulpstukken uit hard niet-geplastificeerd PVC met aangevormde mof met rubber 
manchetafdichting. 

Materiaal 

• NBN EN 1401-1 - Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen - 
Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het 
systeem is van toepassing. 

• De leidingen met bijhorende koppelstukken en hulpstukken beschikken over het BENOR-keurmerk, 
een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

• Kleur van de leidingen: roodbruin voor afvalwater (DWA), grijs voor hemelwater (RWA). 

Specificaties 

• Markering: 
⇒ Voor ondergrondse rioleringsbuizen vanaf 1 m buiten het gebouw: “U - RIOOL-EGOUT - NBN 

EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR – diam x dikte - fabricatiecode” 
⇒ Voor ondergrondse rioleringsbuizen binnen en buiten het gebouw: “UD - RIOOL-EGOUT - NBN 

EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR – diam x dikte - fabricatiecode” 
• Sterktereeks: SN4 
• De hulpstukken hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis. 

Uitvoering 

• De verwerking en verbindingen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. De 
leidingen die blootgesteld zijn aan temperaturen lager dan 5°C, en die mogelijk stoten kunnen 
ontvangen, moeten hiertegen  worden beschermd. 

• Diepte: minimum 60 cm onder de begane grond. 
• Helling: circa 2 cm/m (fecaal water) en 1 cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater) 
• Bedding: gestabiliseerd zand 
• Wederaanvulling: te verdichten grond van de uitgravingen 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang. 
• Beugels en bevestigingsmiddelen voor de buizen binnen het gebouw moeten voorzien worden: … 

Toepassing 

17.12.11. rioolbuizen – kunststof/PVC – diam 110 |FH|m 

Meting 

• meeteenheid: lm  
• meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put 

of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De 
hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 
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In kelder en thv pad zijgevel tuin. Inclusief doorboring ruimte 1.5, technische ruimte en aansluiting 
in kelder. 
Buizen zijn voorzien met trekdraad voor het onderdeel pad zijgevel tuin. 

17.12.12. rioolbuizen – kunststof/PVC – diam 40 |FH|m 

Meting 

• meeteenheid: lm  
• meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put 

of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De 
hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

Ter hoogte van pad zijgevel tuin.Inclusief doorboring in ruimte 1.5, technische ruimte en aansluiting 
in kelder. 
Buizen zijn voorzien met trekdraad voor het onderdeel pad zijgevel tuin. 

17.80. aansluitingen - algemeen 

17.82. aansluitingen – doorvoer- en wachtbuizen |FH|m 

Omschrijving 

Levering en plaatsing van alle ingegraven of ingemetselde doorvoer- en wachtbuizen vanaf de rooilijn 
tot aan de binnenzijde van de ondergrondse wand of tot aan de voorziene aansluitbocht.  
De uitgraving de sleuven wordt beschreven onder artikel 10.33. 

Meting 

• meeteenheid: lopende meter 
• meetcode: netto lengte in de as van de leidingen, alle bocht- en hulpstukken inbegrepen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Buizen uit thermoplastisch materiaal (PVC, PE, …) met aangepaste diameter, geschikt voor de 
doorvoer van de nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, kabel, telefoon, …). 

Uitvoering 

• De plaatsing van de wachtbuizen moet gebeuren volgens de voorschriften van de verdelende 
maatschappijen. De nutsmaatschappijen worden tijdig geraadpleegd om de exacte plaats van de 
binnenkomende leidingen te bepalen. De wachtbuizen worden aangesloten op de door hen 
voorziene of voorgeschreven hulpstukken.  

• De buizen worden loodrecht op de rooilijn aangebracht. De plaatsing van de buizen tussen twee 
aansluitpunten of putten gebeurt met rechte stukken. De aannemer verwezenlijkt alle 
aansluitingen, waarbij scherpe bochten vermeden worden.  

• De buizen worden over hun volledige lengte gefundeerd op een voldoende breed zandbed van 10 
cm dikte en hierin verzonken. In geval van gebundelde kokerbuizen worden de ruimten tussen de 
buizen eveneens opgevuld met zand.  

• De doorvoering in de muren gebeurt zodanig dat geen druk op de kokers wordt uitgeoefend. De 
aannemer maakt de openingen na het plaatsen van de kokers waterdicht.  

• De wederaanvulling van de sleuven mag slechts aanvangen na goedkeuring van de architect. Alle 
buizen die beschadigd zijn, worden vervangen. 

• In de wachtbuizen bestemd voor soepele kabels worden voorlopige, gegalvaniseerde stalen 
trekdraden geplaatst om de kabeldoorvoer te vergemakkelijken.  

• Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer een asbuilt-plan van het verloop 
van de leidingen. Deze aanduidingen mogen op het uitvoeringsplan van de rioleringen voorkomen. 

Toepassing 

In voorgebouw, tussen sanitair A & kelder. 
In achtergebouw, technische ruimte en in kelder (ruimte 1.5).  
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20. METSELWERK 

20.00. metselwerken - algemeen 

Omschrijving 

Bovengrondse metselwerken, die niet in aanraking met de grond komen of aan weersinvloeden zijn 
blootgesteld.  

Materiaal 

• STS 22 Metselwerk is van toepassing. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 

• De stabiliteitsberekeningen van het metselwerk gebeuren volgens NBN EN 1996 en zijn ten laste 
van de door de bouwheer aangestelde stabiliteitsingenieur.  
De in rekening te brengen belastingen worden bepaald volgens NBN EN 1991. 

• De uitvoering van het metselwerk gebeurt in overeenstemming met STS 22 en NBN EN 1996. 

TOLERANTIES 

Aard Maximaal toelaatbare afwijking 

Verticaliteit per verdieping ± 8 mm 

Positie van boven elkaar staande muren ± 20 mm 

Vlakheid per 2 m ± 8 mm 

Dikte van de volledige spouwmuur ± 10 mm 

Elke lengtemaat d  ± ¼ (d)1/3 (in cm)  

Horizontaliteit 

± 8 mm bij d ≤ 3 m 
± 12 mm bij 3 m ≤ d ≤ 6 m 
± 16 mm bij 6 m ≤ d ≤ 15 m 
(d = afstand tussen twee meetpunten) 

• Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het 
betreffende metselwerk op zijn kosten. 

BEWEGINGSVOEGEN 

• De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de 
stabiliteitsstudie. 

• De breedte van de voegen bedraagt 10 à 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van 
de muur. De muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen. 

• De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De 
zichtzijde van de voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal. De voeg moet 
waterdicht blijven. 

• Bij horizontale bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m.  
De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte 
en eventueel in de breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 
27.53. De architect bepaalt waar de horizontale voegen voorzien moeten worden.  

ZICHTBAAR BLIJVEND METSELWERK 

• De zichtvlakken van het zichtbaar blijvend metselwerk worden zoveel mogelijk samengesteld uit 
hele en/of halve metselstenen. Het gebruik van gebroken elementen of elementen met een 
onregelmatige vorm of uitzicht wordt niet toegestaan. Het delen van hele stenen gebeurt door 
mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte stenen zichtbaar zijn. Hoeken worden 
steeds in verband gemetseld. Buitenhoeken moeten vlak uitgevoerd worden. 

• Bij het optrekken van zichtbaar blijvend metselwerk moeten elektriciteitsleidingen bij voorkeur 
gelijktijdig met het metselen ingewerkt te worden. In het zichtvlak van het metselwerk worden 
de nodige uitsparingen voor contactdozen voorzien of zorgvuldig uitgezaagd. 

• De voegen worden achter de hand platvol meegaand gevoegd met de gebruikte metselmortel. Alle 
op de steen klevende mortelresten worden zorgvuldig verwijderd, de zichtvlakken van de stenen 
worden gereinigd en beschermd tegen verdere verontreiniging. 



50 
T A I L mav bvba                                   

Winkelsestraat 182, B-8860 Lendelede   www.tail.be  BTW  BE 0478.701.334 

t +32 56 22 67 76      info@tail.be    Fortis 001-3815107-7          

 

 

20.01. metselwerken – ter plaatse gemetst 

Omschrijving 

De muren worden ter plaatse op de werf gemetst. 
De werken omvatten: 
• de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, … 
• de levering en voorbereiding van de stenen, de metselmortels, … 
• de uitvoering van het metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen, … 
• de nodige waterkeringen  
• de prefab deur- en raamlateien en prefab verdeelbalkjes, indien niet afzonderlijk gemeten onder 

hoofdstuk 26 en/of 27 
• de nodige voorzieningen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk 
• de verbindingselementen en/of -wapeningen voor kruisende muren, alle verankeringen aan niet 

ingebonden achterliggende muren of van achterliggende muren aan een betonskelet 
• het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen 
• het verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen, … 
• het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 

Uitvoering 

• De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te 
slaan. Hij verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen. In het winterseizoen 
moet absoluut vermeden worden dat niet vorstbestendige stenen nat worden.  

• De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om metselwerk met een verzorgd en onbesmeurd 
uitzicht te realiseren en dit te behouden.  

• Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd.  
• Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel 

gelegd. De uit de voegen puilende mortel wordt met het truweel afgeschraapt.  
• Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene 

toepassing de stenen voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen 
te verkrijgen.  Nat maken door onderdompeling is verboden. 

• Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht 
besproeid om uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen.  

• Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden. 
• Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag 

systematisch afgedekt worden.  Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek 
gebruikt worden die het verse metselwerk over de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze 
rechtstreekse afdekking mag geen hout of ander materiaal zijn dat onder invloed van regen sporen 
kan nalaten op het metselwerk.  

• Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een 
laatste laag stenen of blokken. 

• Indien de verticale voegen van het metselwerk niet gevuld worden, mag de maximale effectieve 
opening van de voeg niet groter zijn dan 5 mm. 

• De langse voegen moeten perfect horizontaal zijn en overal dezelfde dikte hebben.  
• De verbinding tussen dragende wanden gebeurt door steenverbanden of door horizontale 

wapeningen die in iedere wand worden verdergezet. De voorschriften van STS 22 hieromtrent zijn 
van toepassing. Alle muren die een geheel vormen, worden gelijktijdig opgetrokken. 

• Bij de aansluiting van muren aan kolommen in beton of staal wordt een bewegingsvoeg voorzien 
tussen de muur en de kolom. 

• Bij verankering van muren aan bestaande constructies worden de muren in verband ingewerkt in 
de bestaande muren. Als dit niet mogelijk is, wordt om de 50 cm een voegband in het metselwerk 
ingewerkt en aan de bestaande constructie verankerd. 

• De muren worden pas belast nadat het metselwerk voldoende sterkte bereikt heeft. Voor een 
gelijkmatig verdeelde belasting wordt ten minste 16 uur gewacht, voor een puntlast moet men 
minimaal 24 uur wachten voor het aanbrengen van de belasting. 
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20.10. materialen – algemeen 

20.11. materialen – metselmortel 

Materiaal 

• De NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 
• De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 

oorsprong gevoegd. 
• De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of 

voorgemengde fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte 
metselmortel volgens de in dit bestek voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen 
metselstenen. De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden. 

• De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

20.11.10. materialen – metselmortel/voor algemene toepassing (G) |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 

• De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.  
• Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel. 

Specificaties 

• Druksterkteklasse: M 5 

Uitvoering 

• De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden. 
• Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen 

gestockeerd worden. Als de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale 
ondergrond stabiel geïnstalleerd worden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. 

• Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de 
leveringsbonnen voor aan de architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling 
vermeld staan. 

• De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het 
verboden opnieuw water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer 
beschermt de mortel tegen weersinvloeden. 

20.20. opvulmetselwerk – algemeen  

20.21. opvulmetselwerk – volle baksteen 

Materiaal 

• De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing. 
• Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden. 
• De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 

oorsprong gevoegd. 
• De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

Specificaties 

• Stenen: 
⇒ Formaat (lxbxh):modulair formaat op voorstel van aannemer 
⇒ Bruto droge volumemassa: min. 800 kg/m³ (tolerantiecategorie D1 of D2) 
⇒ Genormaliseerde  gemiddelde druksterkte fb: min. 10 N/mm² 
⇒ Kopvlak: vlak  
⇒ Oppervlak: glad  

• Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10. Dikte van de voegen: naar 
keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype  

• Metselverband: halfsteens verband  
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Aanvullende voorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ10,droog,metselsteen (volgens EN 1745): max. 0,35 W/mK 
• Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1 (volgens NBN EN 771-1) 

Uitvoering 

• Het opvulmetselwerk wordt ter plaatse gemetst volgens art. 20.01. De wand moet volledig vrij 
blijven van mortelresten, steenbrokken en ander afval. Daarom moet de spouwmuur in drie 
afzonderlijke fasen opgetrokken worden: 

• Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de 
fabrikant.  

• Het metselwerk wordt voor de glasdallen uitgevoerd (zijde binnenkant). De glasdallen worden 
niet verwijderd. 

• Het metselwerk dient meegaand gevoegd te worden! 

Aanvullend uitvoeringsvoorschrift (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Aanpassen bestaande gevelopeningen: 
⇒ Het metselwerk wordt toegepast om bestaande openingen te verkleinen of volledig dicht te 

maken. De openingen worden gereduceerd tot de op plan aangeduide afmetingen.  
⇒ Een correcte plaatsing van de afwerking moet mogelijk zijn. 
⇒ Het nieuw te plaatsen metselwerk moet niet ingewerkt worden in het bestaande metselwerk. 
⇒ Toepassing: volgens de plannen: in hal C, wand met glasdallen  

Keuring 

• Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Wordt als beschadiging beschouwd: 
⇒ Elke gebroken steen of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is dan 20 cm³. 

• Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als 
beschadiging beschouwd: 
⇒ Een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren 

of afgeschuurde bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de 
baksteen als storend moeten worden beschouwd. 

⇒ De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm of het product van lengte x 
hoogte van enige andere beschadiging bedraagt meer dan 100 mm². 

⇒ Bij een steekproef, buiten de fabriek, van 100 stenen zullen minstens 90 stenen aanwezig 
zijn met één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop. 

• Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 10%. Worden als fouten beschouwd: 
⇒ De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen 

in het oppervlak van de steen. Afschilferingen met een diameter kleiner dan 20 mm worden 
niet beschouwd als fouten. 

⇒ De aanwezigheid in beide koppen of één strek van één of meerdere scheuren die langer zijn 
dan 1/3 van de hoogte van de steen en die een scheurbreedte hebben ≥ 0,2 mm. 

⇒ Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk mag het aantal 
stenen met fouten niet groter zijn dan 5% en worden scheuren in kop of strek met een breedte 
≥ 0,2 mm eveneens als fouten beschouwd. 

20.21.20. opvulmetselwerk – volle baksteen/dikte 19 cm |FH|m3 

Meting 

• meeteenheid: per m³ 
• meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt 

de dikkere muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Worden 
afgetrokken: 
⇒ openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m²; 
⇒ het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, … indien deze apart gemeten 

worden; 
⇒ de opleg van draagvloeren. 

• aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

Gelijkvloers, voorgebouw in hal C – wand met glasdallen. 
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23 DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN 

23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen 

Omschrijving 

De werken omvatten: 
• het plaatsen en verwijderen van alle voor de werken vereiste stellingen, afdekzeilen en 

beschermingswerken;  
• de controle en de voorbereiding van het draagvlak en de ondergrond; 
• de controleopmeting van de juiste afmetingen tijdens of na uitvoering van de ruwbouw; 
• de voorbereiding, werkhuistekeningen en prefabricatie van alle voorziene gevelelementen; 
• de vereiste bevestigingselementen met de andere bouwelementen (ankers, doken, rails, …); 
• de bevestiging en het inmetselen van de dorpels, plinten en dekstenen, met inbegrip van de 

legmortels, verankeringselementen, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, …; 
• de beschermingsmaatregelen, nabehandelingen; 
• het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 

Materialen 

• De aannemer legt drie stalen van het materiaal voor, die respectievelijk het gemiddelde uitzicht 
en de twee grensuitzichten van de levering moeten vertonen. Deze stalen moeten bovendien alle 
bijzonderheden (aders, gaten, draden, …) bevatten die niet als gebreken worden beschouwd en 
waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden. 

• Legmortel 
⇒ NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 
⇒ De toegepaste legmortel is aangepast aan de elementen die hij verbindt en heeft er geen 

enkele negatieve invloed op, noch op het vlak van sterkte, noch op het vlak van de esthetische 
kwaliteiten.  

⇒ Er wordt een mortel met sterkteklasse M10 toegepast. 
⇒ Voor kleine hoeveelheden mag de mortel worden samengesteld op de werf en mechanisch 

bereid.  
⇒ De bereide mortels moeten worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel die een 

begin van binding ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt worden.  
⇒ De legmortel moet verenigbaar zijn met eventuele toe te passen voegmortels. 

Uitvoering 

VERVOER - LEVERING 

• De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn bij het transport vlak 
gestapeld en afgedekt. Op de werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de 
weeromstandigheden, op een beschutte geventileerde plaats of onder een dekzeil. 

VERWERKING 

• De dorpels, plinten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt op 
toegezien dat de uitgestreken mortellaag dikker wordt aangebracht dan de afstandswiggen.  

• De voegen moeten overal even dik en rechtlijnig zijn. De breedte van lint- en stootvoegen stemt 
overeen met deze van het gevelmetselwerk waarin ze worden geïntegreerd.  

• Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken van grote 
elementen moeten vóór verwerking worden nat gemaakt, zodat het water niet door capillariteit 
uit de mortel wordt opgeslorpt.  

• De aansluitingen (stoot- en lintvoegen) met het buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; 
aan de buitenkant blijven de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand 
opgevoegd wordt. De nodige voorzorgen worden genomen om een verzorgd en onbesmeurd 
uitzicht aan de ingemetste gevelelementen te geven en dit te behouden.  

• Na het leggen worden de stootvoegen met mortel opgevuld. Elk rechtstreeks contact tussen 
binnen- en buitenspouwblad moet worden vermeden. De tussen te plaatsen materialen moeten 
verenigbaar zijn met de voegvulling van het buitenschrijnwerk. 

Keuring 
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• Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd tegen beschadiging 
of bevuiling. Beschadigde elementen kunnen bij de voorlopige oplevering worden geweigerd en 
zullen vervangen worden op kosten van de aannemer. 

23.60. schoorsteendekplaten - algemeen 

Omschrijving 

Levering en plaatsing van aangepaste dekstenen voor een verzorgde en weersbestendige afwerking 
van de schoorsteenmonden. De bijhorende sierelementen en/of trekregelaars zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijs. 

Materiaal 

• De dekplaten zijn vorstbestendig en vrij van gebreken die afbreuk kunnen doen aan hun 
duurzaamheid. Ze zijn vrij van losse elementen (steenkorst, aarde, …) en iedere onzuiverheid 
(vet, olie, roest, …). De zichtvlakken zijn gaaf en vrij van rand- of hoekbeschadigingen. 

Uitvoering 

• De dekplaten worden rechtlijnig geplaatst en met de meest esthetische zorg uitgevoerd.  
• De dekstenen worden geplaatst in een vol mortelbed (dikte 15 mm tot 20 mm).  

23.62. schoorsteendekplaten - beton |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: netto uit te voeren aantal, bijzondere stukken inbegrepen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

Materiaal 

• Volgens artikel 23.02. 
• Model ter goedkeuring voor te leggen. 

Specificaties 

• Schoorsteendekplaten uit ter plaatse gestort beton. 
• Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001: 

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

C25 /30 of C30/37  EE1 / EE3 S3 / F3 D 14 / 20 mm 

• Wapening: lichtgewapend (betondekking min. 30 mm)  
• Oppervlak: glad bekist 
• Kleur: grijswit 
• Afmetingen:  

 volgens afmetingen schoorsteenmond 
⇒ Dikte: minimum 5 cm aan de hoogste zijde. Minimum 5 cm aan de buitenzijde. 

• Vorm: licht afwaterend geprofileerd met een helling van ≥ 2 % 
• Druipgroef: circa 8 tot 10 mm breed en circa 5-6 mm diep geïntegreerd op 2 cm buiten het 

parementvlak.  

Uitvoering 

• De dekplaten worden geplaatst volgens de voorafgaand aan de uitvoering afgesproken 
aanduidingen, waarbij de werkhuistekeningen ter goedkeuring van de architect zullen voorgelegd 
worden. 

• De dekplaat wordt gegoten in een metalen bekisting of in gladde bekistingsplaten en goed 
verdicht. De schoorsteenmond is opgevat  
 met zijdelingse openingen in het metselwerk en voorzien van een volle dekplaat. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De dekplaten worden voorbehandeld met een niet filmvormend, kleurloos vochtwerend product 
op silaan- of siloxaanbasis conform NBN B 15-219.  
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• Een uitzettingsvoeg tussen het rookkanaal en de betonafdekplaat moet worden voorzien om 
barstvorming van het kanaal te voorkomen. 

• De dekplaten worden verankerd in het schoorsteenmetselwerk d.m.v. roestvaste ankers. 
• Het mortelbed is samengesteld uit een plastische mortelspecie met toevoeging van een 

waterwerende kunststofemulsie. 
• De rand van de schoorsteendekplaat komt gelijk met het parementvlak en is voorzien van een 

zinkkraal (dikte 0,8 mm) 

Toepassing 

Alle schoorstenen dienen bovenaan afgedekt te worden. 
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25. STRUCTUURELEMENTEN HOUT 

25.00. structuurelementen hout – algemeen 

Houten elementen die een structurele functie hebben. De elementen beschreven in dit hoofdstuk 
maken geen deel uit van een houtskeletconstructie. Eventuele houtskeletconstructies worden 
beschreven in hoofdstuk 28. 

25.01. algemeen – stabiliteitsstudie |PM| 

STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER 

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is 
toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 – 
Ontwerp en berekening van houtconstructies (NBN EN 1995). 
De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens de 
uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 

25.02. algemeen - opleg- en bevestigingsmaterialen 

Omschrijving 

Alle opleg- en bevestigingsmaterialen nodig om de houten structuurelementen aan elkaar te 
bevestigen. 

Materiaal 

• De nodige maatregelen moeten genomen worden om de opleg- en bevestigingsmaterialen te 
beschermen tegen corrosie. De bepalingen van hoofdstuk 4 Duurzaamheid van Eurocode 5 zijn van 
toepassing. Tabel 4.1 in dit hoofdstuk geeft de minimale vereisten voor de bescherming van 
bevestigingsmiddelen tegen corrosie. 

25.02.20. algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/schroeven, nagels en nieten |PM| 

Omschrijving 

Schroeven (incl. houtdraadbouten), nagels en nieten voor de onderlinge bevestiging van de houten 
structuurelementen. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM).  

Materiaal 

• De schroeven, nagels en nieten voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14592. 

25.10. balken – algemeen 

25.11. balken – massief hout |FH|m3 

Omschrijving 

De balken bestaan uit massieve houten liggers. 

Meting 

• meeteenheid: m3 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  

Materiaal 

• Het hout moet gesorteerd en gemarkeerd zijn volgens NBN EN 14081. 
• Het hout moet voorzien zijn van een CE-markering. 
• Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk FSC of PEFC CoC-

gecertificeerd. 
• De houtvochtigheid bedraagt maximaal 20%. Bij naaldhout met een sectie groter dan circa 6 cm 

x15 cm mag de houtvochtigheid bij plaatsing slechts 16% bedragen. 
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• De bepalingen van de STS 04.1 en STS 31 zijn van toepassing. 

Specificaties 

• Type hout: naaldhout (vuren, grenen, douglas, …) 
• Houtverduurzaming: A2.1 procedé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2 
• Kwaliteit (volgens NBN EN 338): C18 
• Hoogte:  max 120 mm  
• Tolerantie (volgens NBN EN 336): klasse 2 

Uitvoering 

• De elementen moeten beantwoorden aan de vereisten van STS 31 en NBN B 03-003. 
• Hart op hart afstand bedraagt 40 cm 

Toepassing 

Ter hoogte van verdieping in achtergebouw (expo incl. technische ruimte & kuislokaal). Deze 
worden geplaatst vlak en tussen de gordingen zodanig dat vlak dampdicht kan afgewerkt worden. 

25.30. vloeren – algemeen 

25.31. vloeren – roostering met beplating 

Omschrijving 

De werken omvatten: 
• alle voorbereidende werk- en productietekeningen 
• de dragende balken en eventuele dwarse verstijvingen 
• de structurele beplating die bovenop de liggers wordt geplaatst 
• de eventuele prefabricatie en montage en alle hierbij horende werken en leveringen 
• het laten en/of maken van openingen in de vloer en het dichtmaken achteraf 
• opleg- en verbindingselementen (metalen schoenen, verankeringsijzers, schroefdraadstangen, 

bandijzer, nagels, bouten, schroeven, vijzen, …) 
• eventuele folies ter hoogte van de kopse kanten van de vloer 
• beschermingsmaatregelen 

25.31.20. vloeren – roostering met beplating/beplating 

25.31.21. vloeren – roostering met beplating/beplating – OSB |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De OSB-platen beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 300 - Oriented Strand Boards (OSB) 
- Termen en definities, classificatie en specificaties. 

• De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering. 
• Enkel platen van klasse E1 m.b.t. het formaldehydegehalte (volgens NBN EN 717-2) mogen 

toegepast worden. 
• De platen hebben een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk FSC of PEFC CoC-

gecertificeerd. 
• Plaattype volgens NBN EN 300: type OSB-3. 
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie 

Specificaties 

• Plaatdikte: 18 mm  
• Randafwerking: tand-en-groef 

Uitvoering 

• De structurele beplating wordt op de werf aan de roostering bevestigd volgens de aanwijzingen 
op de stabiliteitsplannen en de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. De stabiliteitsplannen 
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vermelden de vereiste bevestigingsmiddelen, het al dan niet te verlijmen of ‘blocken’ van 
plaatvoegen, …. 

• De beplating wordt bevestigd via een uitlatting op de roostering en dient waterpas geplaatst te 
worden. 

• Aannemer dient situatie ter plaatse in te schatten. 

Toepassing 

Op zolder in voorgebouw, inclusief uitlatting. 
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27. STRUCTUURELEMENTEN STAAL 

27.00. structuurelementen staal – algemeen  

Omschrijving 

De post "structuurelementen staal" omvat alle werken en leveringen voor de realisatie van de 
ruwbouwconstructies uit staal, met inbegrip van alle uitvoeringstekeningen, verbindingssystemen, de 
eigenlijke uitvoering in het werk, de aansluiting met de ruwbouw, verankeringen, hulpstukken, 
eventuele corrosie- en brandbescherming, .... 
Geprefabriceerde gevelelementen, trapelementen of balustraden of uit staal worden voorzien in deel 
4 en 5. 

Materialen 

ALGEMEEN 

• Bij levering dient het constructiestaal gekeurd te zijn. Een 3.1-certificaat volgens NBN EN 10204 
moet bij de levering voorgelegd worden. In dit document dient de producent te verklaren dat de 
geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en verstrekt hij de 
beproevingsresultaten van de in de betreffende materiaalnorm nader voorgeschreven keuringen.  
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van 
de producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. 

• Elementen die gebreken of beschadigingen vertonen ten gevolge van prefabproductie, transport 
en/of opslag worden niet verwerkt en worden zo snel mogelijk afgevoerd en op kosten van de 
aannemer vervangen door nieuwe elementen. 

• De vorm en de afmetingen van de profielen zijn afleesbaar op de plannen of op tijdig voor te 
leggen werktekeningen. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 

• De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 
⇒ NBN EN 1090 -  Deel 1 en 2 - Uitvoering van de staalconstructies en aluminiumconstructies 
⇒ NBN EN 10021 - Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staalproducten 
⇒ NBN EN 10025 – Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal – Technische 

leveringsvoorwaarden 
⇒ NBN EN 10034 - I- en H- profielen uit bouwstaal - Vorm- en afmetingstoleranties 
⇒ NBN EN 10210 – Deel 1 en 2 - Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 

ongelegeerd en fijnkorrelig staal 
⇒ NBN EN 10219 – Deel 1 en 2 - Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor 

constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal 
⇒ NBN EN 10277 – Deel 1 en 2 - Producten van blank staal - Technische leveringsvoorwaarden 

• De constructeur moet in de werkplaats en op de werf alle nodige voorzorgen nemen teneinde 
iedere vervorming van de stukken tijdens de behandeling te voorkomen.  

• Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de afmetingen van de elementen, hun peilen 
en doorbuiging, alsook alle doorvoeren voor leidingen, kokers. Vóór de uitvoering moet de 
constructeur de rechtlijnigheid van de staalprofielen controleren om mogelijke kromming of 
scheeftrekking te vermijden. Reeds verbonden stukken mogen niet gerecht worden.  

• De elementen worden bij hun productie voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals 
aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in de elementen worden 
uitgeboord, uitgeslepen of uitgebrand zonder de voorafgaandelijke toestemming van de architect 
of het ingenieursbureau belast met de stabiliteitsstudie.  

• Voor tijdelijke markeringen wordt gebruik gemaakt van wateruitwisbare verven of stiften. 
Oliehoudende en andere verven zijn niet toegelaten, aangezien zij aanleiding kunnen geven tot 
verzinkingsfouten.  

• Uitsnijdingen met de zuurstofbrander moeten zorgvuldig bijgewerkt worden (verwijderen van de 
bramen, slijpen enz.) om een volkomen gladde snede te bekomen.  

• De elementen worden ontdaan van alle vuil, olie, vet en andere verontreinigingen, en van alle 
loszittende roestvorming op het ogenblik van de verwerking.  

• Alle bewerkingen - zoals vlakken en richten van de stukken, smeden en warm plooien, buigen, 
uitgloeien, uitsnijden, alle verbindingen door lassen, bouten, schroeven, de voorbereiding van de 
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gaten, enz. - worden uitgevoerd volgens de vigerende NBN-normen en regels van goed 
vakmanschap. 

• Iedere wijziging aan het esthetisch aspect van de stukken, hetzij om redenen van constructie 
hetzij omwille van de stabiliteit ervan dient voorafgaandelijk aan de architect voorgelegd te 
worden. 

LEVERING - MONTAGE - OPLEG - VERANKERINGEN 

• De scherpe kanten en uitstekende delen zullen bij de levering beschermd worden met aangepaste 
middelen. 

• Alle stukken worden stevig in de omliggende constructies vastgezet en/of verankerd met 
aangepaste pluggen of chemische ankers, bouten, schroeven, moeren en tegenmoeren. 

• De constructeur organiseert de gehele constructie ervan zodanig dat ten allen tijde en gedurende 
alle noodzakelijke en mogelijke manipulaties van de diverse elementen de stabiliteit van het 
geheel en van elk element afzonderlijk gegarandeerd blijft. 

• Wanneer de stukken worden vastgeschroefd in zichtblokken, gevelsteen of zichtbetonelementen, 
gebeurt het boren met uiterste zorg zodat de stenen of het beton niet beschadigd worden noch 
loskomen. 

• De aanbevelingen van de architect in verband met de plaatsing van waterdichtingsmembranen 
en/of isolatie ter voorkoming van vochtbruggen en/of koudebruggen, worden door de aannemer 
strikt opgevolgd. Indien deze aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten 
vermeld zijn, zal de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten. 

27.01. algemeen – verbindingen |PM| 

ALGEMEEN 

• De wijze van verbinden van de verschillende elementen onderling (lassen, bouten, aangelaste 
doken, klinknagels,…) staat aangeduid op de stabiliteitsplannen. De aannemer gaat na of de 
verbindingen kunnen worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten van het studiebureau 
en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 

• De aannemer ziet er op toe dat de aangewende verbindingssystemen volstrekt verenigbaar zijn 
met de andere structurele, technische en/of afwerkingselementen waaruit de constructie is 
samengesteld.  

• De delen van het werk, die volgens de plannen uit één stuk zijn, mogen niet samengesteld worden 
uit verscheidende stukken door lassen, lasplaten of op een andere wijze verenigde stukken. 

• Alle elkaar rakende eindvlakken zullen goed vlak en gerecht zijn; het vlakken en rechten wordt 
met de vlakpers of met de walsmachine uitgevoerd zonder kloppen of hameren. 

• Alle stukken die volgens de plannen moeten doorlopen tot tegen andere stukken (vulplaten onder 
verstijvingen, onder bevestigingshoekijzers, onder knoopplaten; verstijvingen; lasplaten; …) 
zullen op de juiste lengte gebracht en pasgemaakt worden, met rechtlijnige en goed tegen elkaar 
aansluitende boorden. Het snijden en korten van de stukken gebeurt zo dat geen scheuren, 
barsten of metaalvervorming wordt veroorzaakt. 

• De benen van bevestigingshoekijzers die paarsgewijze aan de uiteinden van elementen zijn 
aangebracht, moeten volledig in hetzelfde vlak liggen zodat een perfect contact over het hele 
aansluitingsoppervlak verzekerd is. 

• De voegen moeten goed pas afgewerkt worden, zodat de stuitnaden overal goed gesloten zijn, in 
het bijzonder daar waar ze op druk belast worden. 

• Verbindingen in het werkhuis of montage van geprefabriceerde onderdelen ter plaatse op de werf 
gebeuren, behoudens andere bepalingen op de detailplannen en/of in dit bestek, op voorstel van 
de aannemer.   

• Alle aangewende metalen onderdelen voor de verankering van buitenconstructies bestaan uit 
roestvast staal. 

BOUTVERBINDINGEN 

• De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 
⇒ NBN EN 15048 – Deel 1 en 2 -  Niet-voorgespannen geboute verbindingen voor de metaalbouw 
⇒ NBN EN ISO 898-1 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van koolstofstaal 

en gelegeerd staal – Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden met gespecificeerde 
eigenschapsklassen - Ruwe schroefdraad en metrische fijne schroefdraad 

⇒ NBN EN 20898-2 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen - Deel 2: Moeren met 
voorgeschreven proefbelastingswaarden - Schroefdraad met grove spoed 
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⇒ NBN EN ISO 4759 -  Toleranties voor bevestigingsartikelen 
• Voor bouten van roestvast staal geldt de norm: 

⇒ NBN EN ISO 3506 – Deel 1 t.e.m. 4 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van 
corrosievast staal 

• Voor voorspanbouten gelden de bepalingen van de normenreeks: 
⇒ NBN EN 14399 – Boutverbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies 

• Een 3.1-certificaat volgens NBN EN 10204 moet bij de levering voorgelegd worden. In dit document 
dient de producent te verklaren dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling 
gestelde eisen en verstrekt hij de beproevingsresultaten van de in de betreffende materiaalnorm 
nader voorgeschreven keuringen.  
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van 
de producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. 

• De boutgaten moeten zorgvuldig geboord worden. De gatdiameter moet hierbij 1 mm (voor bouten 
M12 tot M14), 2 mm (voor bouten M16 tot M24) of 3 mm (voor bouten M27 en groter) groter zijn 
dan de boutdiameter. 

LASVERBINDINGEN 

• Het lassen gebeurt volgens de voorschriften van NBN EN 1090-2 - Uitvoering van staalconstructies 
en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies. 

• Het lassen gebeurt in principe uitsluitend in het werkhuis onder beschermde omstandigheden en 
door een erkend lasser, die gecertificeerd is volgens NBN EN 287-1 of een lasoperator, die 
gecertificeerd is volgens NBN EN 1418.  
Indien, mits toestemming van de raadgevend ingenieur, tengevolge van een aanpassing op de 
werf, toch moet worden gelast, dient dit te gebeuren door een erkend lasser bij gunstige 
klimaatomstandigheden en moet de las beschermd worden tegen oxidatie.  

27.02. algemeen – stabiliteitsstudie |PM| 

STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER 

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is 
toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 3 – 
Ontwerp en berekening van staalconstructies (NBN EN 1993). 
De structuurelementen uit staal zullen worden uitgevoerd volgens de documenten zoals gevoegd bij 
het aanbestedingsbundel (plannen, lastenboeken, borderellen, detailtekeningen). De aannemer blijft 
er evenwel toe gehouden na te gaan of deze kunnen worden uitgevoerd volgens deze 
uitvoeringsdocumenten en/of er zich geen onderlinge anomalieën voordoen. Alvorens de werken aan 
te vatten brengt hij de architect op de hoogte van zijn eventuele opmerkingen dienaangaande. 

27.10. balken – algemeen 

27.11. balken – blank profielstaal |FH|kg 

Meting 

• meeteenheid: per kg  
• meetcode: de volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel 

de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald op basis 
van de geometrische vorm van de stukken. De uitsnijdingen en openingen worden afgetrokken, 
behalve de gaten voor de verbindingen en de afschuiningen en laspoortjes voor de lassen. In de 
berekening van de hoeveelheden wordt een massatoeslag van 10 % voorzien, waarvan enerzijds 
5% voor de hulpstukken (kop- en voetplaten, verstijvingsplaten, verbindingselementen, 
ankerstaven in beton, ...) en anderzijds 5% voor lasnaden, bouten, moeren en rondellen, 
verbindingsdeuvels, afval en walstolleranties, ….  

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid 

Materiaal 

• De bepalingen van NBN EN 10278 – ‘Afmetingen en toleranties van producten van blank staal’ zijn 
van toepassing. 

Specificaties 

• Staalsoort: S235 
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• Kwaliteit lasbaarheid: J0 

Uitvoering 

• De zijdelingse opleg bedraagt minstens 15 cm.  
• De verankering aan de ruwbouw gebeurt dragend op het naastliggend metselwerk (mits 

aanwending van verdeelbalken in ter plaatse gestort gewapend beton ingewerkt in het metselwerk 
– beschreven en gemeten onder hoofdstuk 26 Structuurelementen beton) 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Bij plaatsing moeten de nodige voorzorgen genomen worden om uithangende flenzen te 
voorkomen. Ofwel worden de gewelven voorzien van verzonken uiteinden ofwel wordt de positie 
van de stalen ligger aangepast zodat alle pleisterwerken vlak kunnen doorlopen. 

• Zie stabiliteitsstudie in bijlage. 

Toepassing 

In voorgebouw, gelijkvloer tussen hal A & B. 
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31. THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK  

31.00. thermische isolatie hellend dak - algemeen 

Omschrijving 

Deze post omvat: 
• de levering en verwerking van de isolatiematerialen, en indien voorzien de binnenfolie. 
• de levering en plaatsing van de eventuele aangepaste bevestigingstoebehoren. 
• de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 

Materialen 

• De isolatiematerialen zijn rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe 
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, 
bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen 
mogen niet verwerkt worden. 

• Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de 
gedeclareerde λd-waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde λUi 
vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De λ-waarde moet geldig zijn 
voor de toegepaste plaat- of laagdikte(s). 

Uitvoering 

• Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in 
overeenstemming is met de plannen en voorschriften, opdat een onberispelijke uitvoering van de 
werken kan verzekerd worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze 
de noodzakelijke maatregelen kan treffen.  

• De isolatiematerialen worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant.  
• Bij renovatiewerken worden de contactvlakken indien nodig voorafgaandelijk gezuiverd. 
• Alle naden moeten goed aansluiten en blijvend dicht zijn. Waar nodig wordt de isolatie 

opgetrokken tegen verticale opstanden, balken, enz. 
• De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt. De dakisolatie 

moet volgens de detailleringen en/of aanwijzingen van de ontwerper naadloos aansluiten op de 
spouwmuur- of gevelisolatie.   

Keuring 

• Eventuele binnenafwerkingen (gipskartonplaten,...) mogen slechts worden aangebracht na 
goedkeuring door de architect van de isolatie en de binnenfolie. 

31.30. ingeblazen isolatie – algemeen 

31.31. ingeblazen isolatie - cellulose  

Omschrijving 

De holten tussen de houten structuurelementen worden gevuld met cellulosevlokken. 

Materiaal 

• De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 
⇒ NBN EN 15101-1 – Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In-situ gevormde los gestorte 

celluloseproducten (LFCI) - Deel 1: Specificatie voor de producten voor installatie 
⇒ NBN EN 15101-2 - Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In-situ gevormde los gestorte 

celluloseproducten (LFCI) - Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten 
• De cellulosevlokken zijn vervaardigd uit gerecycleerd papier, waaraan toeslagstoffen toegevoegd 

zijn om de bescherming tegen insecten, schimmels en brand te garanderen. 
• De cellulosevlokken beschikken over een geldige ETA. 

Specificaties 

• Isolatiedikte: volgens subartikel 
• Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximaal 0,039 W/mK 
• Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): minimum klasse B-s2,d0 
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Uitvoering 

• De cellulosevlokken worden geplaatst volgens de bepalingen in de ETA en volgens de richtlijnen 
van de fabrikant. 

• De minimale densiteit zoals bepaald in de ETA, moet nageleefd worden. 
• De isolatie mag slechts geplaatst worden door een geschoold en door de producent gecontroleerd 

plaatsingsbedrijf. 
• Voor het inblazen van de isolatie worden alle kieren en openingen gedicht. 
• Vervolgens worden aan één zijde van het compartiment de nodige inblaasopeningen gemaakt. 
• De vlokken worden met geschikte inblaasapparatuur  ingeblazen. Het compartiment moet volledig 

gevuld zijn, de vereiste densiteit moet behaald worden en de maximale zettingen zoals bepaald 
in de ETA mogen niet overschreden worden. De nodige controles van de densiteit worden 
uitgevoerd tijdens de inblaaswerken. 

• Indien de binnen- of onderzijde van het compartiment bestaat uit een weinig stijve damprem 
moeten vooraf indien nodig horizontale verstevigingen (zie voorschriften fabrikant) voorzien 
worden om de damprem de nodige steun te verlenen tijdens het inblazen. 

• Na de inblaaswerken worden de inblaasopeningen zorgvuldig gedicht met speciale aandacht voor 
de luchtdichtheid. 

• Op plaatsen waar het onmogelijk is de holten in te blazen met cellulosevlokken worden deze 
plaatsen tijdens de opbouw reeds gevuld met minerale wol. 

31.31.10A. ingeblazen isolatie – cellulose/18 cm – dak achtergebouw |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto oppervlakte van het te isoleren dakvlak. Eventuele opstanden tegen wanden en 

balken worden niet in rekening gebracht 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

In het dak achtergebouw – dikte 18 cm. 

31.31.10B. ingeblazen isolatie – cellulose/27 cm – zoldervloer voorgebouw |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto oppervlakte van het te isoleren dakvlak. Eventuele opstanden tegen wanden en 

balken worden niet in rekening gebracht 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

In de zoldervloer voorgebouw – dikte 27 cm. 

31.31.10C. ingeblazen isolatie – cellulose/18 cm – verdiepingsvloer voorgebouw |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto oppervlakte van het te isoleren dakvlak. Eventuele opstanden tegen wanden en 

balken worden niet in rekening gebracht 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

In de verdiepingsvloer voorgebouw – dikte 18 cm. 

31.40. binnenfolie - algemeen 

Omschrijving 

Folie (damprem/dampscherm) die aan de binnenzijde van de dakconstructie geplaatst wordt. De 
werken omvatten het leveren en plaatsen van de folie, met inbegrip van alle hulpmiddelen zoals 
wachtfolies, lijmkitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten,… om de luchtdichtheid te 
verzekeren. 
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31.41. binnenfolie – openingen in bestaand dampscherm |SOG| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Uitvoering 

• In afwachting van het nieuw dampscherm en de isolatie, worden er in het bestaand dampscherm 
snijopeningen gemaakt. Dit om het bestaand dampscherm zijn werking teniet te doen om latere 
eventuele inwendige condensatie te vermijden. Omdat het dampscherm achter de bestaande 
gipskartonplaten bevindt, mogen deze snijopeningen ook door deze bestaande afwerking 
getrokken worden. 

 

Toepassing 

In dak achtergebouw. 

31.42. binnenfolie – dampscherm |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto oppervlakte van het te isoleren dakoppervlak. Het omplooien ter hoogte van 

balkranden en wanden, evenals de snijverliezen en overlappen worden niet in rekening gebracht. 
Alle hulpmiddelen zijn inbegrepen in de prijs.  

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Een sterk dampremmende polyethyleenfolie (PE). 
• Alle hulpmiddelen zoals wachtfolies, lijmkitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten,… 

moeten compatibel zijn met de gebruikte folie en de ondergrond van de aansluitende materialen. 

Specificaties 

• Dikte: minimum 0,20 mm 

Uitvoering 

• In afwachting van de nieuwe TV over luchtdichtheid zijn de bepalingen van WTCB Contact – 2012/1 
– Speciale uitgave: Luchtdichtheid van toepassing. Vanaf de publicatie van de nieuwe TV, wordt 
dit de geldende richtlijn. 

• Technische fiches van de folie en hulpmiddelen worden op voorhand voorgelegd aan de architect.  
• De folie en eventuele toebehoren worden geplaatst volgens de uitvoeringsvoorschriften van de 

fabrikant. 
• Bij uitvoering in de winter moet de folie meteen na het plaatsen van de isolatie aanbracht worden 

om te vermijden dat het isolatiemateriaal te vochtig wordt. De relatieve vochtigheid mag niet 

In bestaand dampscherm kruisopeningen 
maken met een cuttermes. 
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boven de 75% liggen. De minimale verwerkingstemperaturen van de kleefbanden en lijmkitten 
moeten gerespecteerd worden. Er mag niet gelijmd worden op bevroren ondergronden. 

• De folie wordt met de juiste zijde naar binnen geplaatst. Ze mag niet te strak gespannen worden 
en de aansluiting met aangrenzende bouwelementen moet met voldoende speling gebeuren om 
onderlinge bewegingen toe te laten. 

• De banen worden mechanisch bevestigd met nieten en moeten elkaar voldoende overlappen (circa 
10cm). Ze worden onmiddellijk luchtdicht aan elkaar verkleefd door middel van een kleefband of 
luchtdichtheidslijm. Eventuele scheuren worden terug afgekleefd. 

• Aansluitingen met andere elementen van de luchtdichtheidsschil zoals wanden, opstanden, 
dakvlakramen,… worden luchtdicht afgewerkt volgens de detailplannen en aanwijzingen van de 
architect.  Alle ondergronden moeten voor verkleving droog, stof-, vet- en siliconenvrij zijn. 
Indien noodzakelijk worden in de constructiefase reeds wachtfolies (bijv. boven nokbalk en 
binnenmuren) voorzien om een correcte aansluiting van de verschillende 
luchtdichtheidselementen mogelijk te maken. 

• De aansluiting tegen opgaand metselwerk wordt uitgevoerd door het verkleven van de folie met 
een luchtdichtheidslijm. 

• Voor de aansluiting van noodzakelijke doorvoeren zoals aanvoer/uitblaas van ventilatielucht, 
rookgasafvoer (max. temperatuurklasse T80), elektriciteitsleidingen… doorheen de folie wordt 
gebruik gemaakt van radiaal verkleefde stroken kleefband. 

• Bij de doorvoer van een rookgasafvoer met een temperatuurklasse > T80 dient de folie 
uitgesneden te worden op de reglementaire afstand zoals bepaald in de norm NBN B61-002. Er 
wordt in dit geval gebruik gemaakt van een onbrandbaar paneel en brandwerende kit waarop de 
folie kan aansluiten. 

Toepassing 

In dak achtergebouw. 
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36. DAKLICHTOPENINGEN 

36.00. daklichtopeningen - algemeen 

Omschrijving 

Het betreft alle openingen in hellende of platte daken voorzien van lichtdoorlatende elementen. 
• De elementen worden stormvast en inbraakbestendig bevestigd aan de dak- en/of 

ruwbouwstructuur, met aangepaste, roestbestendige bevestingsmiddelen. 
• De montage van de daklichtelementen in het dak en de aansluiting met de dakbedekkingen en/of 

dakdichtingen zijn perfect regen- en winddicht. Een goede afwatering garandeert dat zich nergens 
stagnerend water kan ophopen. 

• De prestatieniveaus m.b.t. sterkte tegen wind, luchtdoorlaat en waterdichtheid, stemmen 
overeen met tabel 6 van STS 52.0. De aansluiting met de dakconstructie garandeert bovendien 
een correcte thermische aansluiting (bouwknopen EPB – doorboring dakschil, isolatie en 
luchtscherm) 

• Beglazingen zijn van het type veiligheidsbeglazing volgens NBN S 23-002 Glasnorm . 
• De karakteristieken (thermische doorlatendheid, waterdichtheid, ...) waaraan de dakramen 

moeten voldoen zijn opgenomen in tabel 1 van de productnorm NBN EN 14351-1. 36.10.
 dakvlakramen – algemeen 

• Alle voegen tussen pleisterwerk en de daklichtopeningen worden luchtdicht met een 
overschilderbare elastische kit afgedicht. 

36.10. dakvlakramen - algemeen 

Omschrijving 

Geprefabriceerde dakvlakramen bestemd voor hellende daken. De levering en plaatsing omvat steeds 
het volledige raam, inclusief het glas, de nodige bevestigingsmiddelen, gootstukken, loodslabben en 
kitten, e.d. , alsook alle in het  bestek voorziene aanvullende specificaties. Bij plaatsing in bestaande 
daken is het wegnemen van de kepers over de nodige lengte, het plaatsen van de raveelbalken en 
hulpkepers tevens inbegrepen in de eenheidsprijs. Eventueel bijhorende binnenbekledingen worden 
beschreven in art. 51.48. 

Materialen 

• De dakvlakramen bestaan uit een vast kozijn en een beweegbaar kader. In overeenstemming met 
de voorziene dakbedekking en de aard van de dakvlakramen  worden door de fabrikant aangepaste 
gootstukken en loodslabben bijgeleverd, die voor een perfecte afwatering en sluiting zorgen.  

• De ramen zijn geschikt voor dakhellingen tussen 15° en 90°.  
• De ramen beschikken over een CE-markering overeenkomstig de productnorm NBN EN 14351-1.  
• Zij worden geleverd met een tienjarige fabrieksgarantie, ondersteund door een eigen 

naverkoopdienst in België. 
• Het openen van het venster gebeurt naar keuze van de aannemer d.m.v.: 

⇒ hetzij een alumnium handgreep op de bovenregel van het raam, die een ventilatieklep met 
luchtfilter integreert. Het vergrendelsysteem laat toe om het wentelend gedeelte te 
blokkeren in een vaste ventilatiestand. Enkelvoudige uitzet- of uitzet-wentelramen worden 
onderaan voorzien van een (bijkomende) handgreep. 

⇒ hetzij één of twee aluminium handgrepen op de onderregel van het raam (voorzien van twee 
ventilatiestanden). Het raam moet volledig 180° kunnen wentelen, met schoonmaakstand en 
grendel om de vleugel te blokkeren. De wentelramen moeten in de gewenste openingsstand 
kunnen behouden blijven d.m.v. een ingebouwde en regelbare rem. 

Uitvoering 

• De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant, in overeenstemming met de 
voorziene dakbedekking  en bijgeleverde hulpstukken. 

• De aannemer controleert voorafgaandelijk of de respectievelijk toegelaten dakhellingen en de op 
de plannen voorziene plaatsingshoogte overeenstemmen met de gegeven toestand. Ingeval van 
gebeurlijke afwijkingen brengt hij de ontwerper hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

• De dakvlakramen worden waterpas uitgelijnd op de dakkepers, dakspanten of op een tussen 
geprefabriceerde sandwichpanelen aangebrachte raveelconstructie en worden gemonteerd met 
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behulp van de meegeleverde bevestigingsbeugels, geplaatst aan de boven- en onderkaten of 
zijkanten van het buitenkozijn. 

• Met behulp van de bijgeleverde hulp- en gootstukken, aangepast aan de voorziene dakbekleding, 
wordt het raam regen- en winddicht ingewerkt in de dakbedekking.  Er moet gebruik worden 
gemaakt van de door de fabrikant aanbevolen afwateringsprofielen en/of dichtingskitten. 

Keuring 

• De ramen mogen niet klemmen, het openen en sluiten moet zonder haperingen  verlopen. 
Beschadigde raamdelen moeten worden vervangen. De dakbedekking moet mooi en gelijkmatig 
aansluiten aan de zijranden van het raam. 

36.11. dakvlakramen - hout  

36.11.10. dakvlakramen - hout/wentel |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk  
• meetcode: opgegeven opmetingen overeenkomstig leverbare standaardafmetingen. Op de 

opgegeven afmetingen kan, in functie van het beschikbare gamma van verschillende fabrikanten 
een verschil tot + 2 cm worden aanvaard. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 

• Afmetingen: 118x114 cm. 
• Kozijn & beweegbaar kader: geïmpregneerd grenen behandeld tegen schimmel en houtinsecten 
• Afwerking: tbeschermd met een vocht –en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met een 

witte, UV bestendige, acrylverf op waterbasis. 
• Beglazing  

⇒ isolerende veiligheidsbeglazing conform NBN S 23-002,  
⇒ Ug-waarde maximaal 1,0 W/m2K (volgens NBN EN 673),  
⇒ Uw-waarde maximaal 1,3 W/m2K 

• Geluidsverzwakkingsindex Rw: < 35 dB (volgens EN ISO 717-1) 
• Buitenbekleding (gootstukken, e.d.): donkerkleurig gelakt aluminium  
• Luchtdoorlatendheid: min. klasse 4 (max. debiet 3 m3/(h.m²) bij 100 Pa) volgens NBN EN 12207 
• Regen- & winddichtheid: aangepast isolerend kader met onderdakkraag en afvoergoot 
• Lucht- & dampdichte aansluiting: dampschermkraag voorzien.  
• Uitbekleding aan de binnenzijde: zie artikel 51.52. plafondafwerking - uitbekleding 

daklichtopeningen 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Ventilatiekitten: niet nodig. 
• Koppelsysteem: aangepaste gootsstukken voor het schakelen van dakvlakramen in horizontale 

en/of verticale blokvorm, volgens aanduiding op de plannen.  
• Binnenzonwering: rolgordijn vervaardigd uit sterke, vuilafstotende stof, kleur: zwart. Elektrisch 

te bedienen 
• Elektrische bediening met afstandsbediening 
• Inbraakwerendheidsklasse: RC1 volgens NBN EN 1630 
• Aangepaste gootstukken voor dakpannen  

Toepassing 

In verdieping achtergebouw. 
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40. BUITENSCHRIJNWERK 

40.00. buitenschrijnwerk - algemeen 

Omschrijving 

De post buitenschrijnwerk omvat steeds:  
• de opmeting en controle van de juiste afmetingen ter plaatse; 
• de eventuele voorstudies ten laste van de aanneming, de voor te leggen berekeningsnota’s; 
• de levering en montage van alle geassembleerde raam- en deurgehelen, met inbegrip van  de 

voorziene aansluitingen, randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, 
specifieke maatregelen m.b.t. de vereiste luchtdichtheid, akoestische prestaties, … 

• de beschermende behandeling en/of afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na 
plaatsing; 

• de levering en montage van het hang-en sluitwerk, de controle en naregeling ervan, een eerste 
maal voor de voorlopige oplevering en een tweede maal voor de definitieve oplevering, met 
inbegrip van het waar nodig vervangen van slecht afsluitende dichtingsrubbers; 

• de eventuele levering en montage van te integreren verluchtingsroosters; 
• de levering en montage van beglazing en vulelementen, incl. spieën, glaslatten en dichtingen;  
• de reiniging voorafgaand aan de oplevering. 

Materialen 

• Alle geleverde ramen en deuren dragen een CE-markering, vergezeld van een prestatieverklaring, 
conform de productnorm NBN-EN 14351-1. Volgens toepassingsgebied gelden onderstaande 
normen: 
⇒ NBN EN 14351-1 - Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren 

zonder brand- en rookwerende eigenschappen 
⇒ NBN B 25-002-1 - Buitenschrijnwerk  - Deel 1 Algemene voorschriften (vervangt STS 52.0 - 

Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften) 
⇒ STS 53.1 - Prestatie-eisen Deuren (buiten + binnen) 
⇒ STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels 
⇒ TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 
⇒ TV 206 - Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing 
⇒ Typebestek voor inbraakvertragend schrijnwerk en beglazing (TIS-inbraak, 2006/2014) 

www.tis-inbraak.be 
• De aannemer bezorgt van alle raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing, 

ventilatieroosters en de plaatsingswijze vóór levering en plaatsing ter goedkeuring aan het 
Bestuur:  
⇒ de vereiste attesten, technische goedkeuring ATG, garantiebewijzen, … 
⇒ stalen van de verschillende componenten, waarvan minstens één opendraaiende hoek, model 

raam- en deurbeslag, kleurenkaart met het beschikbare kleurengamma van de fabrikant, … 
⇒ een ramenplan met duidelijke aanduiding van de draai- en schuifrichtingen; de voorziene 

beglazingstypes en respectievelijke glasdiktes per raamelement 
⇒ een gedetailleerde berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-window) per raamtype 

volgens NBN EN ISO 10077-1 
⇒ de eventueel gevraagde akoestische studie 
⇒ een prototype ter beproeving of modelopstelling 

Keuring 

• Voor de voorlopige oplevering wordt het buitenschrijnwerk en de beglazing ontdaan van kitresten, 
vlekken, raammerken en klevers op het glas (na akkoord van de architect).  

• Voor de voorlopige oplevering moet worden gecontroleerd of: 
⇒ de beweegbare delen en het hang- en sluitwerk naar behoren functioneren; 
⇒ de oppervlakten vrij zijn van beschadigingen; 
⇒ de ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver zijn; 
⇒ de beglazing vrij is van krassen en/of vlekken; 
⇒ de aansluitingen met de ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) zorgvuldig zijn uitgevoerd. 

• Oppervlakte onvolkomenheden van de profielen: bij een loodrechte observatie van het 
betreffende oppervlak onder diffuus licht (betrokken buitenlucht en geen kunstmatig licht 
binnen), mogen er geen holtes, blazen, vlekken, krassen of andere beschadigingen zichtbaar zijn 
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vanop een afstand van 2 meter. In tegenstelling tot NBN 25-002-1 en de respectievelijke STS 52 
gelden de eisen gesteld aan de buitenoppervlakte ook voor de binnenoppervlakte van de profielen 
die zichtbaar worden bij het openen van het raam.  

• Ontoelaatbare gebreken of beschadigingen op de profielen, zoals krassen, deuken, uithollingen of 
slechte bevestigingen hebben afkeuring tot gevolg. Zij mogen worden hersteld of bijgewerkt 
worden tot voldoening bekomen wordt of het element wordt vervangen. 

• De aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van 
het buitenschrijnwerk, bij normaal gebruik en onderhoud. 

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties 

Algemeen 

• Onderstaande prestatie-eisen zijn van toepassing op de schrijnwerkelementen in hun geheel 
(inclusief beglazing, hang- en sluitwerk, …) en zijn bindend.  In functie van de projectcondities 
kunnen hieronder in de specifieke artikels aanvullende criteria opgelegd zijn op niveau van het 
schrijnwerktype (vaste ramen, schuiframen, buitendeuren,…) en/of de beglazing, het hang-en 
sluitwerk, …. 

• De gevraagde prestatieniveaus kunnen steeds gecontroleerd worden d.m.v. opgelegde proeven op 
één prototype. Het prototype zal worden gekozen door het Bestuur (zie 40.02). 

Karakteristieken volgens NBN B 25-002-1 Prestatie-eisen ramen 

TOEPASSINGSGEBIED ALLE BUITENRAMEN en -DEUREN 

Luchtdoorlatendheid 
volgens NBN EN 12207 

 
verbeterde luchtdichtheid max. debiet 1,5 m³/(h.m²) bij 100 Pa, 
onverminderd de luchtdichtheidsprestaties gesteld aan het gebouw als 
geheel 

Waterdichtheid 
volgens NBN EN 12208 

volgens tabel 6 (NBN B 25-002-1) volgens ligging en hoogte (*) 
 

Weerstand  
tegen windbelasting 
volgens NBN EN  12211 

volgens tabel 6  (NBN B 25-002-1) volgens ligging en hoogte (*) 
 

(*)  Ligging en hoogte gebouw: 
•  Aard van het terrein: zone IV (stedelijk)  (volgens tabel 5 NBN EN 25-002-1): 
• Gebouwhoogte: 10-18 m 

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
volgens NBN EN ISO 10077-1 

U-window (*) <  1,5 W/m2K 
 
(*) Oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle 
schrijnwerkelementen per wooneenheid. 
Deze prestatie-eis is bindend. Als het buitenschrijnwerk binnen 
bijkomend gestelde randvoorwaarden (zoals maximale Ug- of Uf-
waarden per schrijnwerktype) niet aan deze U-window-waarde kan 
voldoen, moet de aannemer zonder meerprijs een performanter profiel 
of een performantere beglazing voorzien. Bij zijn materiaalvoorstelling 
bezorgt de aannemer aan de ontwerper een gedetailleerde berekening 
per raamtype volgens NBN EN ISO 10077-1. 

Akoestische prestaties volgens 
NBN EN ISO 717-1 en NBN EN 
ISO 140-3 (tabellen 11, 12 en 
13 van NBN EN B 25-002-1) 

Studie ten laste van de aannemer,  
volgens het vooropgestelde akoestische comfort en volgens blootstelling 
per gevel.  
 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Het Bestuur wenst een gelijkvormig uitzicht over het hele gebouw. Daarom moet het 
prestatieniveau dat overeenstemt met de bovenste delen van het gebouw toegepast worden op 
al het buitenschrijnwerk.  



71 
T A I L mav bvba                                   

Winkelsestraat 182, B-8860 Lendelede   www.tail.be  BTW  BE 0478.701.334 

t +32 56 22 67 76      info@tail.be    Fortis 001-3815107-7          

 

 

40.02. buitenschrijnwerk - proeven 

Algemeen 

• Het Bestuur behoudt zich het recht voor om voor of tijdens de plaatsing functionele proeven te 
laten uitvoeren op een of meerdere door het Bestuur uitgekozen schrijnwerkelement(en).  

• De monstername gebeurt in aanwezigheid van de aannemer en het Bestuur. Indien de tijdig 
verwittigde aannemer niet aanwezig is, gaat het Bestuur alleen over tot de monstername.  

• De proeven moeten plaatsvinden onder toezicht van het Bestuur in een onafhankelijk en 
gecertificeerd labo. Bij de mechanische proeven mag er noch voor de opengaande delen noch 
voor de toebehoren een blijvende vervorming optreden of een verhoogde speling worden 
waargenomen. Er mogen ook geen beschadigingen voorkomen aan het oppervlak van de 
onderdorpels en van de taatsen of aan andere delen van het sluitsysteem.  

• De volgorde van de proeven m.b.t. luchtdichtheid, waterdichtheid, windbelasting, verkeerd 
gebruik en bedieningskrachten verloopt volgens bijlage 2 van NBN 25-002-1.  

• De functionele raamproeven zullen uitgevoerd worden met inbegrip van de voorziene 
ventilatieroosters.  

• Als schrijnwerkelementen worden gecombineerd met verschillende soorten glas of vulpanelen, 
moeten de proeven worden uitgevoerd met de minst stijve elementen. 

• Het geteste en goed bevonden proefraam wordt gemerkt en op de werf bewaard als referentie. 
Het mag geplaatst worden, als laatste element. Wanneer producten niet aan de proeven voldoen, 
kan de ontwerper de werken onmiddellijk laten stopzetten. 

40.02.20. buitenschrijnwerk – proeven/op kosten aannemer |VH|st 

Algemeen 

• De kosten van de proeven per test vallen integraal ten laste van de aanneming tot volledige 
voldoening wordt bekomen. Mocht het schrijnwerkelement niet voldoen aan de functionele 
proeven zal een nieuwe functionele proef worden opgelegd zonder meerprijs.  

Meting 

• meeteenheid: stuk, luchtdichtingtest op een bestaand raam voorgebouw, voorgevel of 
achtergevel (tot volledige voldoening)   

• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke hoeveelheid (VH). Bij het niet uitvoeren van de proeven 
wordt deze post in mindering gebracht. 

40.03. buitenschrijnwerk - montage 

Materialen 

• Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvast of verzinkt staal (minimum 275 g/m2).  
• Zwelbanden, voegbodems, kitten voor de waterdichte aansluiting met het voorziene parement of 

gevelbekledingssysteem zijn conform NBN B 25-002-1, TV 188 en STS 56.1 en zijn compatibel met 
de aansluitende materialen. 

• Alle hulpmiddelen tot  het realiseren van thermische en luchtdichte aansluitingen, zoals 
isolatieschuimen, wachtfolies, kitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten, vloeibare 
afdichtingen,… zijn compatibel met de gebruikte folies en aansluitende materialen. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 

• In afwachting van herziening geldt de TV 188 - Plaatsen van buitenschrijnwerk als leidraad voor 
de goede uitvoering, aangevuld met de voorschriften van de technische goedekeuring ATG (of 
gelijkwaardig) en de fabrikant.  

BEVESTIGINGEN 

• Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de 
aansluitingen, de ruimte voor de scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand van de 
ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in 
de as gezet, met inachtneming van de maximale afwijking ten aanzien van de as- en 
stramienlijnen en peilmaten volgens TV 188 § 5.1.1.  
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• De opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning is 
binnengedrongen, ofwel condensatiewater, steeds via de onderzijde of voorzijde van het profiel 
wordt afgeleid naar de buitendorpel en nooit aan de binnenzijde kan terechtkomen. 

• De bevestiging moet zo gebeuren dat de belasting van de ramen wordt overgedragen op de 
ruwbouw en zettingen van het gebouw geen invloed hebben op het buitenschrijnwerk. De aard en 
het aantal bevestigingselementen moeten in staat zijn om zonder blijvende vervorming te 
weerstaan aan de winddrukken volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB). 

AANSLUITINGEN 

• Het buitenschrijnwerk moet over de gehele omtrek van de ruwbouw geïsoleerd worden. De 
afdichting van de naden tussen het vast kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, 
moeten een water- en luchtdichte aansluiting garanderen. De kozijnaansluitingen worden van een 
dubbele afdichting voorzien: een wind- en waterkering aan de buitenzijde (zwelband+kit) en een 
luchtdichte afwerking aan de binnenzijde. 

• Waar waterdichtingen aangebracht tegen de buitenzijde worden gecombineerd met 
luchtdichtingen aan de binnenzijde, moet men erover waken dat de dampdichtheid van de 
binnenmembramen hoger is dan de waterdichting. 

• Met het oog op de luchtdichtheidsprestaties zal bijzondere zorg worden besteed aan de 
luchtdichte aansluiting tussen het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, de 
gevelisolatie en de binnenafwerking. De afwerking langs de binnenzijde (pleisterwerk, 
omkastingen, venstertabletten, …) mag pas worden gestart na controle door de ontwerper van de 
isolatie en luchtdichte aansluitingen.  

40.03.50. buitenschrijnwerk – montage/vervanging schrijnwerk |PM| 

Algemeen 

COÖRDINATIE BLIJVENDE BEWONING 

• Het uitnemen van de bestaande ramen en de montage van de nieuwe ramen per woongelegenheid 
moet op één werkdag. Verdere afwerkingen kunnen de volgende werkdag gebeuren, waarbij 
steeds woning per woning volledig wordt afgewerkt. 

UITNEMEN BESTAAND SCHRIJNWERK 

• De werken omvatten het uitnemen van het bestaand buitenschrijnwerk met inbegrip van de 
beglazing, eventuele raamomkastingen en alle bevestigingsmiddelen. De beglazing wordt indien 
mogelijk vooraf uitgenomen en afzonderlijk afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie voor de 
recyclage van vlakglas. De profielen moeten maximaal gerecycleerd worden en/of reglementair 
worden gestort. 

• De bestaande raamkaders worden zorgvuldig gedemonteerd, zonder parement, dorpels, te 
behouden venstertabletten, afwerkingen te beschadigen.  

• Beschadigingen aan het parement worden hersteld. De vlakheid van de binnenzijde van het 
parement wordt gecontroleerd en waar nodig plaatselijk bijgewerkt.  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De aanwezige spouwverbindingen tussen parement en dragend binnenmetselwerk worden ter 
hoogte van dagkanten doorgeslepen en voorzichtig uitgekapt. Puinresten in de spouw worden tot 
een minimum beperkt, zorgvuldig verwijderd en gestofzuigd met een krachtige alleszuiger. De 
spouw wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van spouwhaken in voldoende nabijheid van de 
raamopening, zo nodig worden plaatselijk bijkomende spouwhaken ingewerkt.  

• Waar het schrijnwerk geplaatst wordt in een massieve muuropbouw wordt een aanvullende 
afdichting voorzien tussen de bovenzijde van het raam en de neggen (volgens TV 188 § 5.2.4.3, 
afbeelding 17).  

Toepassing 

Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel   

40.04. buitenschrijnwerk – borderel  

Algemeen 

• Bijgevoegd overzicht met  alle voorkomende schrijnwerkelementen maakt integraal deel uit van 
dit bestek. Per raamelement worden afmetingen, profieltype, beglazingstype, type hang- en 
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sluitwerk, eventuele ventilatieroosters en/of vulementen, toebehoren, … opgegeven. Ook worden 
de montagemethode volgens rubriek 40.03. en eventuele specifieke prestaties opgegeven.  

40.10. profielsystemen - algemeen 

Algemeen 

• De samenstelling van de schrijnwerkgehelen per profieltype wordt verduidelijkt door de plannen 
en/of detailstudies ofwel vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. 

• Het schrijnwerk wordt zo opgevat en gemonteerd dat de volle delen, de doorzichtige of 
doorschijnende delen, de vaste delen en de opengaande delen, de borstweringen, het hang- en 
sluitwerk en de diverse aansluitingen in het algemeen gemakkelijk te vervangen zijn zonder dat 
belendende elementen hiervoor moeten worden gedemonteerd. 

• De maximale raamafmetingen per profieltype, het voorziene beslag en het aantal sluitpunten 
beantwoorden aan de richtlijnen van de profielleverancier en de systeemgever van het hang- en 
sluitwerk, volgens  de gestelde prestaties aan het schrijnwerk volgens artikel 40.01.  

• De voorgeschreven bouwdiepte van de profielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd of 
voorzien van bijkomend opgestelde steunprofielen, in functie van de over te dragen winddruk en 
het traagheidsmoment van de profielen. 

• De voorgeschreven breedte van de kaderprofielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd in 
functie van de voorziene montage, zodanig dat tussen de binnenafwerking van de dagkanten en 
de scharnieren overal een speling van minimaal 10 mm gegarandeerd blijft voor afregeling.  

• De profilering en sectie van opengaande vleugels realiseren minimum een dubbele aanslag en zijn 
voorzien van een aangepaste aanslag en middendichting uit hoogwaardig kunststof conform NBN 
B 25-002-1 § 5.1.4. Enkel dichtingen vermeld in de technische goedkeuring mogen aangewend 
worden. Zij worden in volledige lengtes in de profielgroeven geklemd en aan de hoeken in verstek 
gesneden en gevulkaniseerd of gelast. Ze moeten makkelijk vervangbaar zijn. 

• Alle ingewerkt hang- en sluitwerk en veiligheidsbeslag moet instelbaar en vervangbaar zijn. De 
montage gebeurt volgens de specificaties van de beslagleverancier (vereiste opdek- of 
overslagwaarden, positie van sluitplaten ten opzichte van sluitnokken, bevestigingsschroeven, …). 

• Samengestelde ramen bestaande uit meerdere elementen worden voorzien van de nodige 
koppelprofielen. De elementen moeten steeds een voldoende hoge stijfheid bezitten zodat het 
aantal bevestigingen beperkt kan blijven. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de 
afdichting van de onderlinge verbindingen tussen de profielen. Vaste holle tussendwarsregels 
moeten kunnen worden afgewaterd. Om de afzetting van aflopend water van hogere naar lagere 
delen te voorkomen, worden waar nodig aangepaste druiplijsten voorzien. 

40.11. profielsysteem - hout 

Materialen 

• Het houten buitenschrijnwerk moet, conform de productnorm NBN EN 14351-1, drager zijn van 
een CE-markering. De schrijnwerker of fabrikant beschikt hiervoor over een eigen 
productiecontrolesysteem en kan ofwel voorafgaandelijk testen laten uitvoeren, ofwel een beroep 
doen op de databank ‘Shared Initial Type Testing’ van het WTCB.   

• Uitzondering hierop kan enkel worden gemaakt voor de schrijnwerkers die hun buitenschrijnwerk 
volledig in eigen atelier produceren én ook zelf plaatsen. 

• Voor het houten buitenschrijnwerk zijn onderstaande normen en richtlijnen van toepassing: 
⇒ STS 52.1 Houten buitenschrijnwerk 
⇒ STS 04.2 Schrijnwerkhout 
⇒ STS 04.3 Hout en plaatmaterialen op basis van hout – Behandeling van het hout 
⇒ STS 04.4 Platen op basis van hout 
⇒ Leidraad voor de productiecontrole voor houten buitenschrijnwerk (TCHN) 
⇒ NBN EN 14220 Hout en houtachtige materialen in buitenramen, buitendeurvleugels en 

buitendeurkozijnen – Eisen en specificaties 
⇒ NBN EN 13307 Gezaagd hout en halfafgewerkte profielen voor niet-constructieve toepassing 
⇒ NBN EN 636 Multiplex – Specificaties 
⇒ NBN EN 927 Verven en vernissen – Coatingmaterialen en –systemen voor buitenhoutwerk – 

Delen 1 t.e.m. 5 
⇒ Infofiche WTCB nr. 16 – Afwerking van houten buitenschrijnwerk 

Specificaties 
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• Houtsoort van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 52.1, STS 04.2 en NBN EN 14220: 
een houtsoort op voorstel van de aannemer, beschikkend over een FSC- of PEFC-label en de 

leverancier is FSC- of PEFC CoC gecertificeerd, volumemassa minimum 550  
• Gelamineerd massief hout, conform NBN EN 13307 wordt niet toegestaan 
• Visuele klasse zichtzijden volgens NBN EN 942 (tabel 2 van STS 52.1):  

zichtbaar blijvend hout: klasse J10 (standaard)  
• Profilering: op voorstel aannemer  
• De schrijnwerker mag zelf de nodige voorstellen doen inzake profilering en dichtingen, in 

overeenstemming met de gestelde prestaties. 
• Profielsecties afgewerkte stukken (diepte x hoogte): minimaal 55x75 mm. Volgens 

schrijnwerktype (buitendeuren, schuifdeuren, …) kunnen zwaardere secties vereist zijn. Dit wordt 
vermeld onder de specifieke artikels. 

• Houtbescherming:  procédé C1, volgens STS 04.3.1.43. Het behandelingsprocédé moet 
verenigbaar zijn met de voorziene afwerking.  

• Oppervlakteafwerking (tweezijdig): procédé met BVHB homologatie,  
 C2-procédé: niet filmvormende houtveredeling, volgens STS 52.1.8.3.1 en STS 04.3.1.4.4. 

Er worden minimum 3 lagen voorzien, laagdikte per behandeling 15-20 µm. 
• Kleurtint: keuze uit het volledige gamma van de fabrikant, na voorlegging van kleurstalen op een 

monster van de voorziene houtsoort  
• Er moet in geval van filmvormende verfsystemen op worden toegezien dat de voorziene afwerking 

aan de binnenzijde dampdichter is dan deze aan de buitenzijde, ofwel door keuze van het 
verfproduct ofwel door het voorzien van een bijkomende laag. 

Keuring 

40.11.20. profielsysteem – hout/draairamen                                                                  |FH|m2  

Meting 

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte van alle draairamen, zonder onderscheid in type. De afmetingen 

worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Bewegingsrichtingen en indelingen van opendraaiende ramen volgens gevelplannen en/of 
raamborderellen. 

Specificaties 

• Hang- en sluitwerk: 
⇒ Enkel opendraaiende ramen met vleugelhoogte < 70 cm zijn voorzien van een éénpunts-

zijvergrendeling; vleugelhoogtes > 70 cm van een meerpuntsvergrendeling; vleugelhoogtes > 
120 cm van een 3-de middensluiting;  vleugelbreedtes > 110 cm van een bijkomende 
vergrendeling in de boven- en onderregel. 

⇒ Dubbel opendraaiende ramen zijn voorzien van een middenvergrendeling, waarbij één vleugel 
is voorzien van twee ingewerkte kantschuiven uit roestvast staal (RVS). De vleugel die als 
tweede opendraait is voorzien van een kantschuif zowel boven- als onderaan. 

⇒ Draai-en kipramen met vleugelhoogte of -breedte > 120 cm zijn te voorzien van een 
bijkomend sluitpunt in de onder- en bovenregel of aan beide zijkanten, vanaf 180 cm steeds 
twee bijkomende sluitpunten in de onder- en bovenregel of aan beide zijkanten. Vanaf een 
vleugelbreedte van 140 cm wordt een bijkomende schaar voorzien om de stabiliteit van het 
raam te garanderen. Het kipbeslag is standaard voorzien van een anti-foutbediening en 
nastelbaar d.m.v. regelschroeven, die toelaten zowel de aandrukkracht van de vleugel op het 
buitenkader als de symmetrie t.o.v. het buitenkader bij te regelen. In gekipte stand moet 
het onmogelijk zijn van buitenuit het raam verder te openen of te lichten. Bij 
vleugelgewichten > 90 kg wordt een versterkingsset voorzien voor de bovenscharnier.  

⇒ Sluitpunten: zelfregelend paddestoeltype conform ATG richtlijnen systeemleverancier (of 
gelijkwaardig).  

• Raambeslag: 
 standaard beslag systeemleverancier in overeenstemming met de gestelde prestaties voor 

het schrijnwerk als geheel (zie 40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag)  
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Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Inbraakweerstand  opendraaiende ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N 
• Weerstand tegen herhaald gebruik volgens NBN EN 12400 (tabel  27 van NBN B 25-002-1): 

  min. klasse 2 - normaal gebruik (10.000 cycli) 
• Weerstand  verkeerd gebruik volgens NBN EN 13115 (tabel 8 van NBN B 25-002-1): 

Toepassing 

Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel 

40.11.40. profielsysteem – hout/buitendeuren                                                               |FH|m2  

Meting 

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte van alle buitendeuren, zonder onderscheid in type. De afmetingen 

worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Afmetingen van de buitendeuren volgens bestaand model. Deur zal over de gehele breedte in 1 
stuk opendraaien itt nu 2delen. Er wordt een nieuwe  deur voorzien volgens het bestaand model.  

Specificaties 

• Hang- en sluitwerk: 
⇒ Aantal scharnieren, paumellen en wijze van ophanging, in functie van het eigen gewicht en 

de afmetingen beantwoorden aan de voorschriften van NBN B 25-002-1 en STS 53.1, en van 
de technische goedkeuring van het profielsysteem en het beslag. De buitendeurvleugels 
worden daarbij afgehangen aan minstens scharnieren type 3D (regelbaar in hoogte, breedte 
en diepte). 

⇒ Aantal sluitpunten: volgens bestaande deur en te voorzien van inbraakvertragende 
paddestoeltaps en een dievenklauw aan de scharnierkant, beiden uitgevoerd in een legering 
die staal bevat. Voorzien van een nachtschoot van minimum 20 mm met een sluiting in één 
of twee toeren. 

• Deurbeslag:  volgens bestaande deur  
• Vulpanelen buitendeurvleugels volgens bestaande deur 

Toepassing 

Zie 40.04.buitenschrijnwerk – borderel 

40.11.50. profielsysteem – hout/buitendeuren (bestaande te controleren)                      |SOG|  

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Materiaal 

• De onderregel van deze deuren is mogelijk rot. Deze dient vervangen te worden volgens het 
bestaand model.  

Specificaties 

⇒ Aannemer dient deze deuren te checken ifv waterdichtheid. Indien deze niet langer 
waterdicht zijn, dient de aannemer de onderregel te vervangen. 

Toepassing 

D1.05 & D1.16 in voorgebouw . 

40.12. profielsysteem – aluminium 

Materialen 

• Het profielsysteem uit aluminium beschikt over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig 
(met uitzondering voor de schuifraamgehelen). Alle profielen zijn afkomstig van dezelfde 
systeemleverancier. 

• De volgende normen zijn van toepassing: 
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⇒ STS 36 Metaalschrijnwerk – Vensters, lichte gevels en omlijstingen 
⇒ STS 52.2 Buitenschrijnwerken in aluminium (van toepassing vanaf publicatie) 
⇒ NBN EN 14024 Metalen profielen met thermische onderbreking - Mechanische prestaties - 

Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling 
⇒ NBN EN 12020 Aluminium aluminiumlegeringen - geëxtrudeerde precisieprofielen van 

legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063 
⇒ NBN EN 12373 Aluminium en aluminiumlegeringen – Anodiseren 
⇒ Richtlijnen voor de aluminium constructeur (www.aluminiumcenter.be) 
⇒ Voorschriften Qualicoat en Qualanod (www.estal.be) 

Specificaties 

• Thermische onderbreking volgens NBN EN 14024: hoogwaardig kunststof (glasvezelversterkt 
polyamide, ABS, …) 

• Profieltype: drie-kamer, opendraaiende ramen realiseren minimum een drievoudige aanslag.  Het 
buitenvlak van het vast en beweegbaar kader liggen in half verzet. 

• Nominale afmetingen van de afgewerkte stukken, uitgedrukt in mm: 
⇒ Wanddikte constructieprofielen: minimum 1,6 mm 
⇒ Profieldiepte, loodrecht gemeten op de beglazing: vaste kaders minimum 65 mm; vleugels 

minimum 65 mm (toegestane marge -2 mm) 
⇒ Breedte vaste kaders: circa 65 mm (toegestane marge -2 mm) / Sponninghoogte: minimum 

20 mm 
⇒ Het systeem laat toe glasdiktes tot 36 mm te plaatsen 

• De drainage van de onderste buitenkaders wordt gerealiseerd d.m.v. 
 onzichtbare drainageopeningen aan de onderzijde via een onderdorpelprofiel 

• Profielafwerking: 
 gemoffeld voorzien van het Qualicoat-label; toekenning en controle door de EWAA. 

Voorbehandeling conform de eisen van Qualicoat of G.S.B. (Gutegemeinschaft fur 
Stuckbewschichtung). Er wordt een waarborg gegeven van 5 jaar op de kleurechtheid en 
10 jaar op de hechting.  
o Coating: klasse 2 (stadsatmosfeer)  
o Glansgraad: circa 30% (mat)  
o Kleurtint buitenprofiel: kvolgens bestaand schrijnwerk 
o Kleurtint binnenprofiel: idem  
o Alle zichtbare onderdelen zijn gemoffeld in dezelfde tint als de profielen 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De thermische onderbreking beschikt over een doorlopende goedkeuring BUtgb of gelijkwaardig, 
met T > 25 N/mm en Q > 25 N/mm volgens NBN EN 14024. 

• Verbeterde thermische en luchtdichtheidsprestaties d.m.v. een schuimband in de glassponningen. 

Keuring 

• Aanvullend op de keuringscriteria van artikel 40.00. buitenschrijnwerk - algemeen, geldt conform 
het Qualanod- en Qualicoat-label dat de anodisatie of laklaag in het directe zichtvlak vrij moet 
zijn van storende effecten zoals ruwheid, rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, 
insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande plekken, matte vlekken, krasjes en dergelijke, die 
bij daglicht met het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien, op een afstand van 3 meter als 
storend kunnen worden waargenomen. Er moet een 10-jarige waarborg worden verstrekt op de 
hechting en kleurvastheid van de lak, die ingaat op datum van de voorlopige oplevering.  

40.12.10. profielsysteem – aluminium/vaste ramen |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte van alle vaste ramen, zonder onderscheid in type. De afmetingen 

worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Indeling van de vaste ramen volgens gevel- en/of ramenplannen. 
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Specificaties 

• Inbraakwerendheid vaste ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Warmtedoorgangscoëfficiënt profielen (Uf-waarde): voor te leggen fiche aannemer aan Het 
Bestuur. 

• Verdoken waterafvoer via een hiertoe aangepaste dorpellijst 

Toepassing 

Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel 

40.20. hang- en sluitwerk - algemeen 

Omschrijving 

Levering en montage van alle elementen voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten 
en vergrendelen, incl. de controle en naregeling zowel voor de voorlopige als voor de definitieve 
oplevering.  

Materialen 

• De producent beschikt over een naverkoopdienst in België. Voor alle gemonteerde onderdelen 
moeten vervangstukken nageleverd kunnen worden tot een periode van minimaal 10 jaar na 
stopzetting van de productie van het gebruikte beslagsysteem. 

• De geschiktheid van het hang- en sluitwerk moet in functie van het vleugeltype, de gewichtsklasse 
en de prestaties gesteld aan de schrijnwerkelementen worden afgetoetst aan de normenreeks 
NBN EN 13126-1 t/m 17 en NBN EN 12365-1, volgens het opgegeven aantal cycli tijdens beproeving 
en de overeenkomstige graad volgens de gestelde prestaties in artikel 40.01. buitenschrijnwerk - 
prestaties en de bijkomend gestelde eisen per type schrijnwerk. 

• Waar bijzondere prestaties gevraagd worden voor de buitenschrijnwerkelementen als geheel 
moeten de profielen, dichtingen en het beslag door één en dezelfde systeemleverancier getest 
zijn en geleverd worden. Wat de beproeving betreft kan uitwisselbaarheid wel worden 
toegestaan, mits aantoonbare conformiteit aan de hand van erkende labels (bv. SKG).  

• Het voorziene beslag laat toe om eenvoudig te worden bijgeregeld, vervangen of aangepast.  
• Alle samenstellende materialen zijn roestbestendig en verenigbaar met het materiaal van de 

profielen. Bij metalen profielen zijn ze doeltreffend beschermd om elektrolytische koppels te 
vermijden. Alle pennen, schroeven en hulp- en bevestigingstukken zijn uit roestvast staal. 
Glijdende en bewegende delen worden van neutraal vet voorzien. 

• Van alle hang- en sluitwerk moeten op aanvraag de nodige modellen ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het Bestuur. 

Uitvoering 

• De sluitorganen worden zodanig opgesteld dat zij een gemakkelijke ergonomische bediening 
toelaten door één persoon, waarbij de bedieningskrachten steeds kleiner moeten zijn dan 200 N 
en de verplaatsingskracht van de raamvleugels kleiner moet zijn dan 150 N.  

• De bedieningskrukken bevinden zich bij de ramen standaard op ca. 1/3 van de raamhoogte en 
maximum 150 cm boven de vloerpas. Bij de buitendeuren op ca. 105 cm boven de vloerpas. Deze 
maten moeten bij woningen bestemd voor bejaarden en/of personen met een handicap besproken 
worden met het Bestuur. 

Keuring 

• Alle hang- en sluitmechanismen moeten gemakkelijk, feilloos, geruisloos en zonder speling werken 
en mogen geen nadelige invloed hebben op de vereiste luchtdichtheidsprestaties.  

• De opstelling van vaste handgrepen mag de ergonomische bediening van het sleutelslot niet 
hinderen. Het dichttrekken van de deur moet op een vlotte manier kunnen gebeuren zodat geen 
contact gemaakt wordt met de vaste deurstijl.  

• Voor de voorlopige en definitieve oplevering staat de aannemer in voor de goede afregeling van 
het hang- en sluitwerk. 

40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag |PM| 

Meting 
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• Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de profielen. 

Materiaal 

• Raam- en deurbeslag opgenomen in het standaardgamma van de systeemleverancier van de 
profielen en in overeenstemming met de gevraagde prestaties voor elk schrijnwerktype als geheel.  
Modellen van deur- en raamkrukken worden ter keuze en goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

Specificaties 

• Ramen zijn minimaal te voorzien van volgend beslag: 
⇒ Scharnieren / Paumellen: standaard systeemleverancier 
⇒ Sluitpunten ramen: in functie van de afmetingen conform technische goedkeuring en 

inbraakweerstand RC2-N. 
⇒ Draaikrukken ramen: keuze uit min. 3 verschillende types uit gamma systeemleverancier. De 

zichtbare onderdelen zijn in dezelfde dan de profielen. 
• Deuren zijn minimaal te voorzien van volgend beslag conform klasse RC2 volgens NBN EN 1627: 

⇒ Scharnieren: conform technische goedkeuring en tot een deurhoogte van 2,20 m minstens 
vier driedelige scharnieren van het zware type, die driezijdig regelbaar zijn. 

⇒ Volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast geschikt voor veiligheidsbeslag 
(blinde bevestinging). 

⇒ Minimum drie inbraakvertragende sluitpunten voorzien van paddestoeltappen of zwenkschoot 
en een dievenklauw aan de scharnierkant. Uitgevoerd in een legering die staal bevat, met 
een nachtschoot van minimum 20 mm en door sluiting in één of twee toeren. 

⇒ Inox of messing vernikkelde veiligheidscilinder met drie bijgeleverde sleutels (SKG** of 
gelijkwaardig). De cilinder aan de buitenzijde wordt beschermd door veiligheidsbeslag 
(langschild, veiligheidsrozet,…). Enkel bij metalen profielen kan hier uitzondering op worden 
gemaakt. 

⇒ Krukstel: keuze uit min. 3 verschillende types uit gamma systeemleverancier. De zichtbare 
onderdelen zijn in dezelfde dan de profielen. 

⇒ Regelbare perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen,…) aansluitend op de 
vloerafwerking  

Toepassing 

40.22. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen |PM| 

Materiaal 

• De scharnieren en paumellen beantwoorden aan NBN EN 1935 
• Ze zijn aangepast aan de afmetingen en het gewicht van de vleugels. Vleugels breder dan 120  cm 

of zwaarder dan 120 kg worden uitgerust met regelbare scharnieren en een versterkingsset. 

Specificaties 

• Type: paumellen, zichtbaar 
⇒ opendraaiende ramen d.m.v. tweedelige (2D) scharnieren zichtbaar  
⇒ buitendeuren d.m.v. minimum 4 driedelige (3D) klembare scharnieren voor opdekdeuren met 

eurogroef. De scharnieren zijn voorzien van een horizontale-, hoogte- en aandrukregeling, 
zonder demontage van de deurvleugels.  

• Materiaal: 
 koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAlmG3 volgens STS 36.14.13, 

gemoffeld in kleur van de profielen. 
• Inox stift volgens STS 36.14.13 met een knoopdikte van minimaal 8 (ramen) mm 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Scharnieren die buiten gebruikt worden (bij naar buiten draaiende deuren) zijn standaard voorzien 
van een inox stift als dievenklauw.  

Uitvoering 

• De scharnieren worden op de profielen bevestigd d.m.v. bevestigingsstukjes in de buisvormige 
kamers van de profielen. De bevestigingsschroeven worden verzorgd ingewerkt of afgedekt d.m.v. 
aangepaste afdekkapjes. 
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• In functie van de respectievelijke raam- en/of deurhoogte beantwoordt het aantal ophangpunten 
aan de richtlijnen van de technische goedkeuring of worden minimaal volgend aantal scharnieren 
geplaatst: 
⇒ hoogte tot 100 cm: minimum 2 scharnieren 
⇒ hoogte van 100 tot 180 cm: minimum 3 scharnieren 
⇒ hoogte meer dan 180 cm: minimum 4 scharnieren (alle buitendeuren en raamdeuren) 

40.23. hang- en sluitwerk - sloten |PM| 

Materialen 

• Alle sloten zitten vervat in een universele slotkast, zodat de benodigde uitsparing in de deur ook 
bruikbaar is voor andere slotfuncties. Alle onderdelen zijn corrosiebestendig en verenigbaar met 
de omgevende materialen.  De tuimelaars zijn gelagerd in een zelfsmerende staalring om radiale 
en axiale slijtage van tuimelaar en slotkast te voorkomen.  De slotkast is uitgerust met gaten 
waarlangs het veiligheidsbeslag of veiligheidsrozet kan bevestigd worden. 

• Per slot worden minimaal drie of per gelijksluitende cilinderset minimaal zes sleutels geleverd 
met eigendomsbewijs en certificaat voor het bijmaken van sleutels. Zij moeten met een 
aangetekende zending rechtstreeks van de fabrikant naar de bouwheer opgestuurd worden. In 
samenspraak met het Bestuur moeten zij bij meergezinswoningen passen in een sleutelplan. De 
sloten worden tot de voorlopige oplevering voorzien van voorlopige werfcilinders, op initiatief en 
verantwoordelijkheid van de aannemer. Er wordt één sleutel ter beschikking gesteld aan de 
ontwerper en één sleutel aan het Bestuur. 

Uitvoering 

•  De uitsteek van de cilinders t.o.v. het deurvlak mag maximaal 2 mm bedragen, om afbreken van 
het slot te verhinderen. Als de uitsteek meer bedraagt moet steeds een veiligheidsrozet met 
doorverbinding geplaatst worden.  

• Alle bevestigingen en koppelingen moeten tegen afboren beveiligd zijn.  

Keuring 

• Na plaatsing moeten de sloten moeiteloos en zonder enige hinder werken. Het dagslot moet 
zonder enige hinder in de sluiter vallen zonder gebruik te maken van de kruk. In gesloten toestand 
mag er geen speling voorkomen op de dagschoot. 

Toepassing 

40.23.10. hang- en sluitwerk – sloten/manueel |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 

Materiaal 

Specificaties 

• Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gepassiveerd staal, corrosieklasse 4 volgens EN 1670 van 
minimum 2 mm dikte; inox voorplaat met dikte van minimum 3 mm (of 2 mm voor opdekdeuren). 

• Sluitplaat: regelbare vlakke inox sluitplaat aangepast aan de meerpuntsluiting, met een dikte van 
minimum 3 mm. 

• Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal, voorzien van een nachtschoot  van minimum 20 
mm met een sluiting in één of twee toeren. 

• Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 17 mm volgens NBN EN 1303, voorzien van 
inboorbeveiliging d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Keurmerk cilinders: SKG** 
hetzij Belgisch I3 of Duits ES2 label  

• Veiligheidsrozet: standaard te voorzien bij schrijnwerk in hout en pvc  
 aangepast aan type deurkruk, met minimum twee bevestigingspunten verankerd aan de 

binnenzijde met schroeven diameter min. M5 of M6.  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Gemeenschappelijke inkomdeuren worden aan de binnenzijde uitgerust met een knopcilinder, die 
het openen en sluiten van de deur mogelijk maken zonder sleutel. 

• Insteek cilinderdeurslot met paniekfuncties waarbij de binnenzijde van het slot steeds geopend 
kan worden door middel van een halve kruk die automatisch ook de nachtschoot opent. 
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• Hefschuifdeursloten worden voorzien van een wissel, gelagerde tuimelaar en haakschoot. 
• Volgende buitendeuren zijn enkel langs binnen met een sleutel te bedienen: terrasdeuren, … 
• Sleutelplan: volgens artikel 40.23.30. 

Toepassing 

Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel – Deur D0.02 

40.23.20. hang- en sluitwerk - sloten/elektromagnetisch |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 

Materiaal 

• Elektromagnetische sluiting conform NBN EN 14846, met inbegrip van montage en bekabeling  in 
coördinatie met de parlofooninstallatie volgens artikel 73.20 parlofooninstallatie - algemeen.   

Specificaties 

• Type:  minimum 3 puntssluiting. 
• Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gepassiveerd staal, corrosieklasse 4 volgens EN 1670 van 

minimum 2 mm dikte, inox voorplaat met dikte van minimum 3 mm (of 2 mm voor opdekdeuren). 
• Sluitplaat: regelbare vlakke inox sluitplaat aangepast aan de meerpuntsluiting, met een dikte van 

minimum 3 mm. 
• Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal, voorzien van een nachtschoot van minimum 20 

mm met een sluiting in één of twee toeren. 
• Slotmechanisme: motorslot dat zowel de dag en nachtschoot gemotoriseerd intrekt en van op 

afstand kan bediend worden. Het slot is uitgebreid voorzien van mogelijke signaleringen. 
• Vergrendeling: dagschootvergrendeling en automatische nachtschootvergrendeling, voorzien van 

een paniekfunctie bij bediening van de kruk of paniekbeugel aan de binnenzijde.  
• Functieomschrijving slot: … 

⇒ Voltage: instelbaar op 12 of 24 Volt 
⇒ Spanningsfunctie: instelbaar of het slot spanningsloos wordt ontgrendeld of vergrendeld. 

• Veiligheidscilinder: europrofiel volgens NBN EN 1303, voorzien van inboorbeveiliging d.m.v. 
hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. 

• Veiligheidsrozet: aangepast aan type deurkruk, met minimum twee bevestigingspunten verankerd 
aan de binnenzijde met schroeven diameter min. M5 of M6. 

• Voeding en bekabeling : te integreren in verdeelkast, bekabeling min. 0,8 mm2 (inbegrepen in de 
eenheidsprijs) 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Gemeenschappelijke inkomdeuren worden aan de binnenzijde uitgerust met een knopcilinder die 
het openen en sluiten van nachtschoot mogelijk maken zonder sleutel. 

• Het slot bezit een paniekfunctie waarbij de bediening van de kruk of de paniekbaar aan de 
binnenzijde, de nachtschoot intrekt en de ‘dubbelwerkende’ dagschoot vrijlaat.  

• Schuifdeursloten worden voorzien van een wissel, gelagerde tuimelaar en haakschoot. 
• Sleutelplan: volgens artikel 40.23.50. 

Toepassing 

Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel – Deur D0.03 

40.24. hang- en sluitwerk - deurdrangers |PM| 

Algemeen 

• De classificatie van de bedieningskrachten beantwoordt aan NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - 
Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden.  

• Zij zijn CE-gekeurd en aangepast aan de verschillende belastingen gesteld aan de deuren in functie 
van de categorie en type van de deuren, de massa van de deurvleugels die de deurgehelen 
samenstellen en de deurbreedte. 

• Voor hoge of zware deuren, winderige of tochtige voorwaarden moet men drangers met een 
grotere kracht voorzien.   
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40.24.10. hang- en sluitwerk – deurdrangers/manueel |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 

Materiaal 

Specificaties 

• Type: 
 deursluiter met scharnierarm: balkvormig, vervaardigd uit een alu-legering met zeer hoge 

corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met alu-afdekkap. De deursluiter is van 
het hydraulisch gedempte tandbeugel-type. Onzichtbare bevestiging d.m.v. van 
afneembare behuizing; kleur:  zilver  

• De eindslag is instelbaar via de stelarm.  
• De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte zodat de sluitkracht met 10 % 

vermeerderd of verminderd kan worden. 
• De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De deursluiter op een buiten- en/of sasdeur is voorzien van een hydraulische buffer ter 
voorkoming van het bruusk opengooien of openwaaien. 

• De deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitvolgregelaar met universele 
opbouwdeurselector met telescopische verende buffer. 

• De deursluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek. 
• De deursluiter heeft een regelbare sluitvertrager. 

Uitvoering 

• De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Bij de bevestiging van de dranger op een buitendeur waar directe montage niet wenselijk of niet 
mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een speciale montageplaat of console. 

Toepassing 

Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel D0.02;  

40.25. hang- en sluitwerk - panieksluitingen |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 

Materiaal 

De panieksluitingen beschikken over een CE-markering en zijn getest volgens NBN EN 1125 voor 

nooddeuren en EN179 voor vluchtdeuren. Zij moeten beantwoorden aan de eisen van de 
plaatselijke brandweer. 

Specificaties 

• Bediening intern:  
  met push bars 

o Horizontaal worden, aan de breedte van de deur aangepaste stangen, aangebracht 
die bij het naar beneden drukken de vergrendeling van de deur opheffen. Bij dubbele 
deuren gaat bij bediening van één duwstang automatisch de tweede deur mee.  

o Vergrendeling: automatisch sluitend met 1 lateraal sluitpunt Zijdelingse dagschoot 
met dagschootvergrendeling 

o Kleur: metaalkleur 
• Bediening extern: met kruk voor halve profiel cilinder, voorzien van anti-vandalisme koppeling. 

Door de vergrendeling van buitenaf blijft de paniekfunctie 
• Alle materialen, stangen, consoles, … voldoen aan corrosieklasse 4 volgens EN 1670.  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Zij worden geplaatst in combinatie met de elektromagnetische sloten voorzien van een 
paniekfunctie volgens artikel 40.23.20. 
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Uitvoering 

• Volgens de voorschriften van de fabrikant en eisen van de lokale brandweer.  

Toepassing 

Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel – D0.02, buitendeur sanitair 

40.26. hang- en sluitwerk - raamkrukken |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 

Materiaal 

• Raamkrukken beantwoordend aan NBN EN 13126-3. Alle draai-, draai- en kipramen en 
openvallende ramen functioneren door middel van eenzelfde model éénhandsbediening. 

Specificaties 

• Materiaal: 
 roestvast staal 18/8 en 18/10, gepolijst  

• Type: draaisysteem 
• Secties: buisvormig 
• Vorm: zonder terugplooi (L-vormig) 
• Montage: met afdekplaatjes 

Toepassing 

• Alle opengaande ramen worden standaard voorzien van een draaikruk aan de binnenzijde.  

40.27. hang- en sluitwerk - deurkrukken |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 

Materiaal 

• Deurkrukken beantwoordend aan NBN EN 1906. 
• De lagers zijn uit roestvast staal met een zelfsmerende hoogwaardige kunststof voering die een 

soepele bediening ook bij intensieve belasting garanderen.  
• Stabilisatienokken aan schilden of rozetten, met doorgaande onzichtbare bevestigingen, moeten 

een blijvende stabiele positie waarborgen bestand tegen lostrillen of verschuiven. 

Specificaties 

• Type: zonder veer (of aangepast aan type slot) 
• Materiaal:  

  roestvast staal 18/8 en 18/10, gepolijst  
• Sectie: rond  
• Rozetten:  kortschild (rond)  
• Vorm: zonder terugplooi (L-vormig) 
• Stift: 8 mm (standaard) 
• Inbraakweerstand: klasse RC2 (standaard voor buitendeuren)  

Toepassing 

• Binnenzijde inkomdeur achtergevel en toegang sanitair. 

40.40 beglazing - algemeen 

Omschrijving 

Levering en plaatsing van alle voorziene beglazingstypes met inbegrip van alle toebehoren, de 
steunblokjes, dichtingsbanden, afdichtingskitten, …. 

Materialen 



83 
T A I L mav bvba                                   

Winkelsestraat 182, B-8860 Lendelede   www.tail.be  BTW  BE 0478.701.334 

t +32 56 22 67 76      info@tail.be    Fortis 001-3815107-7          

 

 

• Alle glasproducten dragen de CE-markering met bijhorende prestatieverklaring (DoP). Ieder 
beglazingselement draagt op de binnenzijde van een afstandhouder een merkteken met de naam 
van de fabrikant, de U-waarde, de voorziene tussenafstand en datum van fabricatie.  

• Onderstaande normen en richtlijnen zijn algemeen van toepassing: 
⇒ NBN S 23-002 - Glaswerk 
⇒ TV 221 – Plaatsing van glas in sponningen 
⇒ TV 214 – Glas en glasproducten – Functies van beglazing 
⇒ TV 222 – Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 
⇒ STS 56.1 – Dichtingskitten voor gevels 

• In functie van de gestelde prestaties kan elk glasblad van een ander type zijn en/of uit 
verschillende lagen bestaan. De vereiste glasdiktes worden afgetoetst in functie van de 
glasoppervlakte en de opgegeven dynamische basisdruk voor het schrijnwerk. Voorafgaand aan de 
levering en plaatsing levert de aannemer een volledig overzicht van de voorziene beglazingstypes, 
hun prestaties en dikte van de glasbladen.  

• De karakteristieken van alle samenstellende onderdelen (profielen, glas, beglazingsblokjes, 
rubbers, afdichtingskitten,…) moeten onderling verenigbaar zijn inzake mogelijke fysisch-
chemische interacties die de prestaties of het uitzicht nadelig zouden kunnen beïnvloeden.  

• Enkel dichtingskitten die een ATG (of gelijkwaardig) hebben mogen worden gebruikt. De 
voorschriften van het ATG-attest moeten integraal gevolgd worden. Ze moeten chemisch 
verenigbaar zijn met de voorziene beglazing (bv. PVB-inlagen), de profielen en/of de 
behandelingsproducten van het buitenschrijnwerk. Waar de kitfabrikant dit oplegt wordt 
voorafgaandelijk een primer aangebracht op PVC-profielen. 

Uitvoering 

• De uitvoering gebeurt conform NBN S 23-002 en TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen, 
aangevuld met de specifieke voorschriften van de profiel- en glasleverancier. 

• De aannemer draagt alle verantwoordelijkheid voor de tijdige bestelling en levering van het glas, 
de juiste afmetingen en de correcte berekening van de noodzakelijke glasdiktes.  

• Uitgezonderd uitdrukkelijke toestemming van de ontwerper worden de glaslatten steeds aan de 
binnenzijde van het schrijnwerk geplaatst. In andere gevallen worden inbraakvertragende 
glaslatten voorzien of wordt een aangepast blokkagesysteem voorzien dat uitname van het glas 
verhindert.  

• De glasplaatser moet nagaan of er geen elementen in de omgeving van het glas voorkomen die 
een correcte plaatsing zouden kunnen hinderen en/of thermische breuk veroorzaken. 

• Omwille van de luchtdichtheidsprestaties moet bijzondere zorg besteed worden aan het 
vermijden van luchtlekken tussen binnen en buiten via de decompressiekamer..  

• Als de afmetingen, het gewicht van de beglazing of de werkhoogte niet toelaten om de beglazing 
op een veilige wijze manueel te monteren, zal verplicht gebruik worden gemaakt van een daarvoor 
geschikte kraan. 

Keuring 

GEBREKEN 

• Volgens NBN S 23-002 § 8.2 Toegestane gebreken en en 8.3 Ontoelaatbare gebreken, aangevuld 
met Nota VGI 03 - Aanvaardingscriteria voor transparante beglazingen voor gebouwen: methodes 
en aanvaardingscriteria. 

• Na het plaatsen van de beglazing wordt nagegaan of overal een zorgvuldige water- en luchtdichte 
afdichting werd gerealiseerd tussen het glas, de voegdichtingen, de glaslatten en de profielen. 

• Voor de voorlopige oplevering worden alle beglazingen ontdaan van stikkers en zorgvuldig 
gereinigd om de controle op gebeurlijke beschadigingen ontegensprekelijk te kunnen vaststellen. 

• Er mogen geen blijvende sporen van kitten, PU-schuim, cementspatten zichtbaar zijn. 
• Beglazing met zichtbaar blijvende schade, zoals barsten, krassen, inbranding vonken slijpschijf, 

… ten gevolge van een onzorgvuldige bescherming, moeten vervangen worden. Bij beperkte 
schade kan het Bestuur echter ook een minwaarde voorstellen. 

WAARBORGEN 

• De aannemer bezorgt aan het Bestuur een door de producent ondertekend en gedateerd attest 
waarbij deze voor een termijn van 10 jaar, die ingaat vanaf de datum van de voorlopige 
oplevering, een waarborg verstrekt m.b.t. de hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige 
beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht 
tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten. 
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Om discussies over de verantwoordelijkheid te vermijden, moeten alle activiteiten van 
glasproductie tot assemblage van de meervoudige beglazingen zijn uitgevoerd door eenzelfde 
glasproducent.  

40.40.10. beglazing – prestaties 

Algemeen 

• De uiteindelijke samenstelling en effectieve glasdiktes zullen door de leverancier worden bepaald 
in optimale overeenstemming met de vereiste prestaties, de glasoppervlakte, de belastingen en 
de dynamische basiswinddruk. Als de leverancier ongerijmdheden zou vaststellen zijn de 
veiligheidscriteria en de thermische en akoestische criteria bindend. 

40.42. beglazing – dubbele beglazing 

Materiaal 

• Dubbele HR-beglazing volgens NBN EN 572-2 en NBN EN 1279, bestaande uit twee glasbladen 
voorzien van een laag-emissieve coating en gescheiden door een spouw gevuld met een thermisch 
isolerend gas. 

• De beglazing in de bestaande ramen wordt vervangen. Aannemer gaat er plaatse de raamkaders 
evalueren en stelt in zijn inschrijving voor hoe hij dit technisch oplost. 

 Uitvoering 

• De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode 
 op voorstel en verantwoordelijkheid van de aannemer in functie van de te behalen 

luchtdichtheidsprestaties. In functie van de vereiste luchtdichtheid moet de aannemer 
zo nodig voorzien in zogenaamde hieldichtingen (NPR 3577). 

Toepassing 

Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 

40.42.10A beglazing – dubbele beglazing (voor nieuwe ramen achtergevel) |FH|m² 

Meting 

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte van alle vaste ramen, zonder onderscheid in type. De afmetingen 

worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 

• Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,1 W/m2K  
• Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) 
• Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%) 
• Aannemer doet voorstel over type, dikte, etc.. en legt technische fiche voor met eigenschappen 

aan het bestuur.. 

Aanvullende specificaties (schrappen wat niet van toepassing is) 

• Kleurtint: neutraal  
• Akoestische beglazing: RAtr (=Rw+Ctr) volgens NBN EN ISO 717-1: min. 30 dB  
• Veiligheidsbeglazing volgens NBN  S 23-002 tabel 5 
• Inbraakweerstand glas volgens NBN EN 356: P4A  
• De beglazing heeft een ATG (of gelijkwaardig) voor de betreffende samenstelling en prestaties. 
• Mat glas: chemisch gebeitst  
• Geëmailleerd glas: keuze uit standaardgamma fabrikant 

Toepassing 

• Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel 

40.42.10B beglazing – zonwerende dubbele beglazing (voor nieuwe ramen achterbouw) |FH|m² 

Meting 
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• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte van alle vaste ramen, zonder onderscheid in type. De afmetingen 

worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 

• Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,1 W/m2K  
• Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) 
• Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%) 
• Aannemer doet voorstel over type, dikte, etc.. en legt technische fiche voor met eigenschappen 

aan het bestuur.. 

Aanvullende specificaties (schrappen wat niet van toepassing is) 

• Zonwerende beglazing: zontoetredingsfactor (g-waarde) volgens NBN EN 410: max. 0,50 
• Kleurtint: neutraal  
• Akoestische beglazing: RAtr (=Rw+Ctr) volgens NBN EN ISO 717-1: min. 30 dB  
• Veiligheidsbeglazing volgens NBN  S 23-002 tabel 5 
• Inbraakweerstand glas volgens NBN EN 356: P4A  
• De beglazing heeft een ATG (of gelijkwaardig) voor de betreffende samenstelling en prestaties. 
• Mat glas: chemisch gebeitst  
• Geëmailleerd glas: keuze uit standaardgamma fabrikant 

Toepassing 

• Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 

40.42.10C beglazing – dubbele beglazing (voor bestaande ramen achtergevel) |FH|m² 

Meting 

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte van alle vaste ramen, zonder onderscheid in type. De afmetingen 

worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 

• Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,1 W/m2K  
• Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) 
• Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%) 
• Aannemer doet voorstel over type, dikte, etc.. en legt technische fiche voor met eigenschappen 

aan het bestuur.. 

Aanvullende specificaties (schrappen wat niet van toepassing is) 

• Kleurtint: neutraal  
• Akoestische beglazing: RAtr (=Rw+Ctr) volgens NBN EN ISO 717-1: min. 30 dB  
• Veiligheidsbeglazing volgens NBN  S 23-002 tabel 5 
• Inbraakweerstand glas volgens NBN EN 356: P4A  
• De beglazing heeft een ATG (of gelijkwaardig) voor de betreffende samenstelling en prestaties. 
• Mat glas: chemisch gebeitst  
• Geëmailleerd glas: keuze uit standaardgamma fabrikant 

Toepassing 

• Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 
 

40.42.20. beglazing – verdunde zonwerende beglazing (bestaande ramen voorgevel)  |FH|m² 

Meting 

• meeteenheid: per m2  
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• meetcode: netto oppervlakte van alle vaste ramen, zonder onderscheid in type. De afmetingen 
worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Verdund beglazingstype die in de bestaand houten raamprofielen passen volgens de isolatie- eisen 
die vandaag gelden. Aannemer doet voorstel over type, dikte, etc.. en legt technische fiche voor 
met eigenschappen aan het bestuur.. 

Specificaties 

• … 

Toepassing 

Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel – bestaande ramen voorgevel 

40.42.30. Luchtdichting van bestaande ramen   |FH|m² 

Algemeen 

• De bestaande houten ramen worden behouden. In de houten raamprofielen dient een 
luchtdichting te worden aangebracht. 

Meting 

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte van alle vaste ramen, zonder onderscheid in type. De afmetingen 

worden bepaald aan de hand van de dagopeningen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Aannemer stelt een materiaal voor om deze luchtdichting te garanderen aan het bestuur. 
• Hij zal hiervoor de nodige proeven doen zoals vermeld in 40.02.20 en zal deze resultaten 

doorgeven aan het bestuur. 

Specificaties 

• … 

Toepassing 

Alle bestaande ramen van het voorgebouw, voor & achtergevel dienen voorzien te worden van een 
luchtdichting  
Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel – bestaande ramen voor -& achtergevel 
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90. BUITENVERHARDINGEN 

90.00. buitenverhardingen - algemeen 

Algemeen 

• SB 250 voor de wegenbouw versie 2.2 (Agentschap Wegen en Verkeer) geldt als 
referentiedocument bij de uitvoering van de buitenverhardingen. 

• Er wordt verwezen naar volgende hoofdstukken van het SB 250 versie 2.2: 
⇒ Hoofdstuk 3: materialen 
⇒ Hoofdstuk 5: onderfunderingen en funderingen 
⇒ Hoofdstuk 6: verhardingen 
⇒ Hoofdstuk 8: lijnvormige elementen  

• Voor het grondverzet gelden de bepalingen van hoofdstuk 10, artikel 10.40 grondverzet – 
algemeen en onderliggende artikels. Alle handelingen en werken m.b.t. het grondverzet worden 
verrekend in de betreffende posten van 10.40. 

• Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar het aanhouden van de juiste peilen, zodat een vlotte 
afwatering naar het voorziene rioleringsstelsel gegarandeerd wordt. Als de aannemer bij het 
uitzetten van de peilen problemen vaststelt, zal hij de ontwerper hiervan onmiddellijk op de 
hoogte stellen. 

90.10. funderingen - algemeen 

Omschrijving 

De werken omvatten: 
• de nodige afgravingen en afvoer van de overtollige grond 
• de eventuele aanvoer van zuivere grond tot op het gewenste peil 
• het vooraf effenen en waterpas maken van de grond 
• het leveren en aanbrengen van de eventueel voorgeschreven folies en/of geotextielen 
• het leveren, spreiden, effenen en verdichten van de voorziene funderingslagen tot het gewenste 

peil en samendrukbaarheid. 

Uitvoering 

• De verwerking en controle gebeuren volgens het SB 250 hoofdstuk 5 “Onderfunderingen en 
funderingen”.  

• De fundering wordt aangelegd op een vooraf voldoende geëffend en verdicht grondoppervlak, met 
de gewenste dwarshelling. Het vooraf effenen en verdichten van het grondoppervlak is 
inbegrepen. 

• Na verdichting moet de gemiddelde dikte van de fundering minstens gelijk zijn aan de nominale 
dikte. De plaatselijke tolerantie op de dikte in min ten opzichte van de nominale dikte bedraagt 
2,5 cm.  

• Het verdichten en profileren van de funderingen gebeurt zo dat de oneffenheden gemeten met 
de rij van 3 meter, ten hoogste 1,5 cm bedragen. 

90.13. funderingen - zandcement |VH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten aan de bovenkant van de fundering. 

Uitsparingen kleiner dan 2,00 m2 worden niet afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

Materiaal 

• Volgens SB 250 hoofdstuk 5-4.7. 

Specificaties 

• Samenstelling: 150 kg cement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 hoofdstuk 3-
6.2.4 en NBN EN 13242) 

• Laagdikte: 10 cm (na verdichting) 
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Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Er wordt een beschermend geotextiel aangebracht (volgens SB 250 hoofdstuk 3-13.2.1). 
• Er wordt een beschermende plastiekfolie aangebracht (volgens SB 250 hoofdstuk 3-13.1.1). 

Uitvoering 

• De uitvoering gebeurt volgens SB 250 hoofdstuk 5-4.7. 
• De fundering wordt aangelegd met een dwarshelling van 2 cm per m. 
• De materialen worden gespreid in lagen van maximaal 20 cm.  
• De bescherming van de fundering is steeds verplicht.  
• De aanleg is verboden wanneer vastgesteld wordt dat de temperatuur om 8u ’s morgens lager is 

dan 1°C of ’s nachts lager was dan -3°C. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Draagvermogen bij drukproef (na 28 dagen):  
⇒ Individuele druksterkte Wi: minstens 2 N/mm2 (MPa) 
⇒ Gemiddelde druksterkte Wm: minstens  4 N/mm2 (MPa) 

Toepassing 

90.20. verhardingen - algemeen 

90.21. verhardingen – te reinigen bestaande kasseien & terug opvoegen |FH|m2 

Omschrijving 

Het reinigen van bestaande kasseien met inbegrip van de voegen en alle werken die ermee 
samenhangen: 
• het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, …, 
• uitslijpen van bestaande voegen.  
• het opkuisen en reinigen van de vloer met inbegrip van het verwijderen mossen en grassen. 
• Opvoegen van bestaande kasseien. Gelieve kleurstaal voor te leggen aan het bestuur. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen kleiner dan 1 m2 worden niet 

afgetrokken. De rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

Bestaande kasseien thv achtergevel voorgebouw. 

90.25. verhardingen – betontegels  

90.25.10. verhardingen – betontegels/kleurvast |VH|m2 

Omschrijving 

Levering en plaatsing van buitenverhardingen d.m.v. betontegels met inbegrip van het bestratingbed, 
het invullen van de voegen en alle werken die ermee samenhangen: 
• het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, …, 
• Het verwijderen van bestaande kasseien incl. ondergrond; 
• het controleren van de hoogtepeilen,tov bestaande vloer zal deze opgehoogd worden tot niveau 

binnen nulpas. 
• het aanbrengen van het legbed, 
• het leveren, plaatsen en invoegen van de betontegels, 
• het opkuisen en reinigen van de vloer met inbegrip van het verwijderen van vlekken van legmortel 

en voegspecie. 
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• bv van betontegel 1500 mm/1500 mm 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen kleiner dan 1 m2 worden niet 

afgetrokken. De rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen. 
• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke hoeveelheid (VH); 
• Er wordt een technische fiche ter goedkeuring voorgelegd; 

Materiaal 

• De kleurvaste betontegels beantwoorden aan de bepalingen van: 
⇒ SB 250 hoofdstuk 3-23.3.1, NBN B 21-211 – Betontegels – Toepassingsvoorschriften 
⇒ NBN EN 1339 - Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden 

• De aannemer legt voor de uitvoering stalen ter goedkeuring voor aan de architect. 

Specificaties 

• Formaat: 1500x1500 mm 
• Dikte: minimum 60 mm 
• Randafwerking: rechtlijnig 
• Oppervlak: effen 
• Kleur: licht grijs  
• Zelfverdichtend beton, druksterkte op 28d “kubus”>60 N/mm² gemiddeld. 
• Waterabsorptie (na 6 dagen onderdompeling) 3,5% gemiddeld. 
• Volumieke massa 2300 kg/m³. 

 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De betontegels beschikken over het Benor-merk of gelijkwaardig. 

Uitvoering 

• De uitvoering gebeurt volgens SB 250 hoofdstuk 6-3.6 en hoofdstuk 3-23.3.1. 
• Bestratingsbed en voegvulling: 

⇒ De nominale dikte van de onderliggende straatlaag bedraagt na verdichting van de 
betontegels 10 cm.  

⇒ De betontegels worden geplaatst volgens SB 250 hoofdstuk 6-3.6 in een  
    zandcementbed (volgens SB 250 hoofdstuk 6-3.6.1.3.B) samengesteld uit minimum 

100 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 zand voor keibestrating. Het zand 
beantwoordt aan SB 250 hoofdstuk 3-6.2.2: zand voor onderfundering.  
Het materiaal voor de voegvulling is mortel (volgens SB 250 hoofdstuk 6-3.6.1.3.B.6). 

• Voegbreedte: circa 5 mm 
• Legpatroon: volgens legplan(nen)  
• De nodige uitzetvoegen worden voorzien om het verhardingsoppervlak uit één geheel te beperken 

tot 100 m2 en de lengte tot 20 m. 
• De verharding mag niet geplaatst worden wanneer vastgesteld wordt dat de temperatuur ’s 

morgens lager is dan 1°C of ’s nachts lager was dan -3°C en/of wanneer zoveel neerslag valt dat 
er gevaar bestaat voor uitspoeling. 

• Alle verkeer is verboden gedurende de eerste 7 dagen na het aanbrengen van de verharding. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• De uitzetvoegen worden verwezenlijkt met een veerkrachtige plaat die tot op de fundering wordt 
geplaatst en die tot 2 cm onder het oppervlak van de verharding reikt. Verder wordt de voeg 
gedicht met een elastische kit  

Toepassing 

Ter hoogte van zijgevel (tuin) achtergebouw 
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90.26. blauwe hardsteen - hellingen 

Omschrijving 

Levering, plaatsing en afwerking van blauwe hardsteen, met inbegrip van: 
• de controle van de juiste afmetingen na uitvoering van de ruwbouw in samenspraak met de 

fabrikant van het buitenschrijnwerk om na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de 
vormen, afmetingen en modellen getekend en voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten; 

• het leveren van de blauwe hardsteen;  
• het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit; 
• het schoonmaken voor de voorlopige oplevering. 

Materialen 

• De aannemer legt vóór de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect: 
⇒ een kleurenkaart en stalen voor de prefabdorpels, … 
⇒ contractuele monster(s) per voorzien dorpeltype, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en 

oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen 
⇒ de nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen 
⇒ de gevraagde garantiebewijzen, attesten 

• De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het 
bovenvlak van de dorpel een voldoende helling hebben naar buiten toe. 

Uitvoering 

• Bij grote dorpellengtes, die in meerdere stukken worden voorzien moeten de  tussenliggende 
voegen opgekit worden. Het aantal voegen wordt beperkt, dorpelverdeling ter goedkeuring 
voorleggen aan architect. 

• Binnen en buitenhoeken worden uitgevoerd in verstek. 

90.26.10 blauwe hardsteen – helling aan achtergevel |SOG| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Materiaal 

• Volgens artikel 90.26 
• De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd 

worden. 

Specificaties 

• Afwerking bovenvlakken:  gefrijnd (volgens TV 228.3.) 
• Afwerking zichtbare zijkanten: gefrijnd à rato van 10 slagen per dm (volgens TV 228.3.2.2) 
• Helling: volgens detailtekening in bijlage 
• Lengte van dorpelstukken: volgens opmeting, uit één stuk tot 150 cm. 
• Onvolkomenheden worden geweigerd. 

Uitvoering 

• Helling langer dan 200 cm mogen in twee gelijke delen worden geplaatst, nog langere worden 
verdeeld in gelijke veelvouden van maximum 200 cm, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 
8 mm over de totale diepte van de dorpel. In de open voeg wordt tussen de elementen een 
aangepaste voegbodem geplaatst.  

• Alle voegen worden perfect afgewerkt met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan 
de kleurtint van de steen. 

Toepassing 

Zie detail in bijlage. 
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93. GROENAANLEG EN -ONDERHOUD 

93.00. groenaanleg en –onderhoud - algemeen 

Algemeen 

• Voor de uitvoering van de groenaanleg wordt het Standaard Bestek 250 voor de wegenbouw van 
het agentschap Wegen en Verkeer als referentiedocument genomen, in het bijzonder hoofdstuk 3 
Materialen, hoofdstuk  4 Voorbereidende werken en grondwerken en hoofdstuk 11 Groenaanleg 
en groenonderhoud.  

• De voorbereidingen van het terrein (zuiveren, maaien) gebeuren volgens de bepalingen van SB 
250 4-1.1.4.2 en 4-1.1.4.3. 

• Het grondverzet gebeurt volgens artikel 10.40. en volgende. 
• Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is gebonden aan het decreet van 21/12/2001 dat een 

vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse 
Gewest vooropstelt. 

93.10. grondbewerkingen - algemeen  

Omschrijving 

De grondbewerkingen omvatten de profielbewerkingen en werkzaamheden nodig voor aanleg van 
beplantingen en grasmatten. Eventuele zuiveringswerken die moeten uitgevoerd worden voor en 
gedurende iedere grondbewerking gebeuren volgens SB 250 4-1.1.4.2. en 4-1.1.4.3. De kostprijs 
hiervan is inbegrepen in dit artikel.  
Op machinaal niet bereikbare plaatsen wordt met de hand bijgewerkt. In de bewortelingszone van 
bomen en struiken wordt er minder diep gewerkt zodat de wortels niet beschadigd worden. 

VERMIJDEN VAN BODEMVERDICHTING 
Bij werkzaamheden voor groenaanleg of onderhoud moet iedere ongewenste bodemverdichting 
worden vermeden. De nodige maatregelen worden genomen, ondermeer om het draagvlak van 
machines zoveel mogelijk te verruimen (beschermplaten, …). Ook de rijroute van machines en 
voertuigen mag de verdichting van de grond niet in de hand werken. Er mag niet gewerkt worden in 
perioden met hevige neerslag of in en op een natte bodem. 

93.12. grondbewerkingen – egaliseren |PM| 

Omschrijving 

Het egaliseren of effenen van de grond met een egalisatiemachine tot een vlak grondoppervlak 
verkregen wordt. De bewerking wordt desnoods herhaald in alle richtingen om een vlak 
grondoppervlak te verkrijgen. 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de beplantingen. 

Toepassing 

Ter hoogte van zijgevel (tuin) achtergebouw. 

93.20. verwerking teelaarde - algemeen  

93.22. verwerking teelaarde – te leveren door de aannemer |VH|m3 

Omschrijving 

Levering en verwerking van teelaarde. De verwerking omvat het spreiden, het profileren en het licht 
verdichten van de teelaarde, met inbegrip van het wegnemen van alle aangetroffen stenen met een 
afmeting van meer dan 50 mm, afval en grove plantaardige resten.  

Meting 

• meeteenheid: per m3 
• meetcode: netto te leveren volume 
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• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

Materiaal 

• De teelaarde voldoet aan de bepalingen van SB 250 3-4.2. 

Uitvoering 

• Overeenkomstig SB 250, 11-1.3. Het uitspreiden van de teelaarde mag slechts gebeuren na 
voltooiing van de uitgravingen, ophogingen en het uitvoeren van de profileringswerken. De 
teelaarde verbindt de tuin met de opgehoogde betontegels dmv een helling. 

93.40. aanleg grasmatten - algemeen   

93.41. aanleg grasmatten - door bezaaiing |FH|m2 

Omschrijving 

De aanleg van grasmatten door bezaaiing omvat: 
• het verdelen van het graszaad en het inwerken ervan; 
• nazicht na 30 kalenderdagen; 
• bijzaaien van plekken met slechte opkomst; 
• herstel van kale plekken; 
• het uitvoeren van de eerste twee maaibeurten en het afranden van de grasmat. 

Meting 

• meeteenheid: per m2 
• meetcode netto aan te leggen oppervlakte van de grasmat 
• aard van de overeenkomst Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De soorten graszaden volgens SB 250 3-63, worden bij de zaadleverancier gemengd. Bij elke 
levering van graszaad is een certificaat van herkomst en echtheid gevoegd. 

Uitvoering 

• De bepalingen van het SB 250 11-8.4.1.2 en 11-8.4.1.3 zijn integraal van toepassing.  

Keuring 

• De keuring omvat: 
⇒ de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
⇒ de controle na 30 dagen, na de tweede maaibeurt en bij de definitieve oplevering 

overeenkomstig de kenmerken van de uitvoering volgens SB250 11-8.4.1.2. 
• Herstellingswerken 

Om te voldoen aan de kenmerken van de uitvoering volgens SB 250 11-8.4.1.2 moet de aannemer 
de plekken waar 30 dagen na het zaaien geen normale opkomst merkbaar is, opnieuw inzaaien 
met hetzelfde zaadmengsel. Daarenboven herstelt de aannemer vóór de definitieve oplevering de 
kale plekken en de plekken met enkel ongewenste gewassen. 

Toepassing 

Ter hoogte van zijgevel (tuin) achtergebouw. 
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DEEL C BIJLAGES 
 
• Bijlage 1: BLKI_5_perceel 5_bijlage 1 technische fiches_171024 
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DEEL D MEETSTAAT 
 



architecten    T A I L 24/10/2017

dossier BLKI_16.460

ontwerp Reconversie van Broelkaai 6 tot dienstencentrum

onderdeel Lot water & winddicht

bouwheer AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - SOK

03 Afbraakwerken

03.00 Afbraakwerken - algemeen

03.02 Afbraakwerken - schoring

03.20 Afbraakwerken ruwbouwelementen - algemeen

03.21 Afbraakwerken ruwbouwelementen - muren

03.21.20 Afbraakwerken ruwbouwelementen - muren/metselwerk & massieven

lengte breedte dikte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.8 naar ruimte 0.9 1,04 2,75 0,25 x 1 x 1,0 0,72

Ruimte 0.7 naar ruimte 0.9 1,00 2,15 0,25 x 1 x 1,0 0,54

muurbalk Ruimte 0.11 3,90 2,67 0,15 x 1 x 1,0 1,56

Aftrok 3,15 2,50 0,15 x 1 x -1,0 -1,18 

schouw Ruimte 0.11 2,00 1,50 2,67 x 1 x 1,0 8,01

Ruimte 0.10 naar ruimte 0.11 1,20 2,67 0,15 x 1 x 1,0 0,48

Aftrok 0,90 2,12 0,15 x 1 x -1,0 -0,29 

Totaal FH m³ 9,84

03.30 Afbraakwerken dakelementen - algemeen

03.31 Afbraakwerken dakelementen - hellend dak

03.31.20 Afbraakwerken dakelementen - hellend dak/volledige dakopbouw

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb.

Totaal SOG 1,00

03.40 Afbraak gevelelementen - algemeen

03.44 Afbraak gevelelementen - buitenschrijnwerk

03.44.20A Afbraak gevelelementen - buitenschrijnwerk/ramen, deuren en poorten

lengte breedte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. D 0.2 sanitair A 1,00 2,61 x 1 x 1,0 2,61

R 0.9 sanitair A 3,20 1,50 x 1 x 1,0 4,80

R 0.10 sanitair A 0,90 1,50 x 1 x 1,0 1,35

D 0.3 balie 1,50 3,70 x 1 x 1,0 5,55

Verdieping

Achtergeb. R 1.20 1,20 2,10 x 3 x 1,0 7,56

Totaal FH m² 21,87
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03.44.20B Afbraak gevelelementen - erker

lengte breedte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb.

Totaal SOG 1,00

03.50 Afbraak binnenafwerking - algemeen

03.51 Afbraak binnenafwerking - volledige ontmanteling

lengte hoogte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.11

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.11

Ruimte 1.12

Achtergeb. Ruimte 1.14 erker

Totaal SOG 1,00

03.52 Afbraak binnenafwerking - afkappen pleisterwerk

lengte hoogte hoogte aantal totaal

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.11

Ruimte 1.12

Totaal SOG 1,00

03.54 Afbraak binnenafwerking - dekvloer

03.54.20A Afbraak binnenafwerking - dekvloer/tot op draagstructuur

lengte hoogte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.9 3,10 1,50 x 1 x 1,0 4,65

4,20 5,00 x 1 x 1,0 21,00

Ruimte 0.10 0,90 0,40 x 1 x 1,0 0,36

3,10 1,20 x 1 x 1,0 3,72

Ruimte 0.11 6,60 4,00 x 1 x 1,0 26,40

Totaal FH m² 56,13

03.54.20B Afbraak binnenafwerking - dekvloer/tot op draagstructuur inkom

lengte hoogte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.3

Totaal SOG 1,00

03.55 Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking
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03.55.30 Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ tegels

03.55.31A Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ tegels - op dekvloer

lengte breedte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.9 3,10 1,50 x 1 x 1,0 4,65

4,20 5,00 x 1 x 1,0 21,00

Ruimte 0.10 0,90 0,40 x 1 x 1,0 0,36

3,10 1,20 x 1 x 1,0 3,72

Ruimte 0.11 6,60 4,00 x 1 x 1,0 26,40

Totaal FH m² 56,13

03.55.31B Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ tegels - op dekvloer inkom

lengte breedte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb.  

Totaal SOG 1,00

03.55.40A Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ houten vloer

lengte breedte aantal totaal

Zolder 23,30 12,40 x 1 x 1,0 288,92

Totaal FH m² 288,92

03.55.40B Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ houten planken (plaatselijk)

lengte hoogte hoogte aantal totaal

Verdieping

Voorgeb.

Totaal SOG 1,00

03.55.40C Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ houten planken (volledig)

lengte hoogte hoogte aantal totaal

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.7 1,30 6,00 1,00 7,80

Ruimte 1.6 5,50 5,20 1,00 28,60

1,50 2,40 1,00 3,60

Totaal FH m² 40,00

03.55.40D Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ laminaat

lengte breedte aantal totaal

Verdieping Ruimte 1.11 & 1.12 6,50 3,70 x 1 x 1,0 24,05

Totaal FH m² 24,05

03.56 Afbraak binnenafwerking - binnendeuren

lengte 3,78 aantal totaal

Kelder tussen sas & ruimte -1.5 0,80 2,20 x 1 x 1,0 1,76
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Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.9 naar ruimte 0.8 1,30 3,44 x 1 x 1,0 4,47

Ruimte 0.9 naar ruimte 0.10 0,90 2,09 x 1 x 1,0 1,88

Ruimte 0.10 naar ruimte 0.11 0,80 2,12 x 1 x 1,0 1,70

Achtergeb. Ruimte 0.13 naar ruimte 0.14 1,00 2,65 x 1 x 1,0 2,65

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.10 naar ruimte sas 0,80 1,94 x 1 x 1,0 1,55

Ruimte 1.11 naar ruimte sas 0,80 2,10 x 1 x 1,0 1,68

Ruimte 1.12 naar ruimte sas 0,80 2,02 x 1 x 1,0 1,62

Ruimte 1.12 naar berging 0,80 2,06 x 1 x 1,0 1,65

Achtergeb. Ruimte 1.14 naar ruimte 1.13 1,10 2,02 x 1 x 1,0 2,22

Zolder Ruimte 2.1 naar ruimte 2.4 0,90 2,01 x 1 x 1,0 1,81

Ruimte 2.2 naar ruimte 2.4 0,90 2,29 x 2 x 1,0 4,12

Ruimte 2.3 naar ruimte 2.4 0,90 2,00 x 1 x 1,0 1,80

Ruimte 2.5 naar ruimte 2.4 0,90 2,46 x 1 x 1,0 2,21

Totaal FH m² 31,12

03.58 Afbraak binnenafwerking - vast meubilair

03.58.10 Afbraak binnenafwerking - vast meubilair/keukenmeubilair

aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.6 Balie x 1 x 1,0 1,00

Ruimte 0.11 Keukengeheel x 1 x 1,0 1,00

Totaal FH st 2,00

03.59 Verwijderen binnenafwerking - los meubilair

03.59.10 Afbraak binnenafwerking - los meubilair

aantal totaal

Alle verdiepingen

Over gans het gebouw 

Totaal SOG 1,00

03.60 Afbraak technieken fluïda - algemeen

03.61 Afbraak technieken fluïda - leidingen

03.61.20 Afbraak technieken fluïda - leidingen/toevoer en afvoerleidingen

aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.10

Ruimte 0.11

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.11

Ruimte 1.12

Totaal PM
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03.62 Afbraak technieken fluïda - sanitaire toestellen

aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.11

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.11

Totaal PM

03.63 Afbraak technieken fluïda - radiatoren & toebehoren

aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.1 x 1 x 1,0 1,00

Ruimte 0.10 x 1 x 1,0 1,00

Ruimte 0.11 x 1 x 1,0 1,00

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.11 x 1 x 1,0 1,00

Ruimte 1.12 x 1 x 1,0 1,00

Totaal FH st 5,00

03.70 Afbraak technieken elektro - algemeen

03.71 Afbraak technieken elektro - leidingnet

aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Ruimte 0.9

Ruimte 0.10

Ruimte 0.11

Verdieping

Voorgeb. Ruimte 1.11

Ruimte 1.12

Totaal PM

10 Grondwerken

10.00 Grondwerken - algemeen

10.20 Uitgraving - algemeen

10.21 Uitgraving - onder afgebroken betonplaat

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Sanitair A 6,60 4,00 0,17 x 1 x 1,0 4,49

Totaal VH m³ 4,49

10.30 Uitgraven sleuven - algemeen

10.33 Uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

BLKI_1_perceel 1 water en winddicht_171024 (Exemplaar met conflict van TAIL-Simon 2017-10-24)Detail_meetstaat 99



architecten    T A I L 24/10/2017

Voorgeb. Sanitair A

Gelijkvloers

Achtergeb. pad zijgevel (tuin)

Totaal PM

10.40 Grondverzet - algemeen

10.41 Grondverzet - projectopvolging

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Sanitair A

Totaal SOG

10.43 Grondverzet - afvoer uitgegraven bodem

10.43.40 Grondverzet - afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats

10.43.41 Grondverzet - afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Sanitair A 6,60 4,00 0,17 x 1 x 1,0 4,49

Totaal VH m³ 4,49

10.70 Aanvullingen - algemeen

10.71 Aanvullingen - wederaanvulingen

10.71.30 Aanvullingen - wederaanvulingen/gestabiliseerd zand

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Sanitair A 6,60 4,00 0,05 x 1 x 1,0 1,32

Gelijkvloers

Achtergeb. pad zijgevel (tuin) 37,50 0,50 0,60 x 1 x 1,0 11,25

Totaal VH m³ 12,57

15 Vloerlagen onderbouw

15.00 Vloerlagen onderbouw - algemeen

15.20 Draagvloeren op volle grond - algemeen

15.21 Draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton

lengte breedte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Sanitair A 6,60 4,00 x 1 x 1,0 26,40

Totaal FH m² 26,40

15.30 Vochtwerende lagen - algemeen
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15.31 Vochtwerende lagen - folies

15.31.10 Vochtwerende lagen - folies/PE

lengte breedte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Sanitair A 6,60 4,00 x 1 x 1,0 26,40

Totaal FH m² 26,40

17 Ondergrondse leidingen 

17.00 Ondergrondse leidingen - algemeen

17.10 Rioolbuizen - algemeen

17.12 Rioolbuizen - kunststof

17.12.10 Rioolbuizen - kunststof/PVC

17.12.11 Rioolbuizen - kunststof/PVC - diam 110

lengte aantal totaal

Kelder

Voorgeb. Sanitair A Huishoudwater 0,40 x 1 x 1,0 0,40

0,80 x 1 x 1,0 0,80

2,00 x 1 x 1,0 2,00

0,40 x 1 x 1,0 0,40

WC 1,15 x 1 x 1,0 1,15

1,75 x 1 x 1,0 1,75

1,15 x 1 x 1,0 1,15

0,60 x 1 x 1,0 0,60

0,40 x 1 x 1,0 0,40

0,40 x 1 x 1,0 0,40

0,80 x 1 x 1,0 0,80

0,60 x 1 x 1,0 0,60

6,85 x 1 x 1,0 6,85

Gelijkvloers

Achtergeb. pad zijgevel (tuin) 2,00 x 2 x 1,0 4,00

30,00 x 2 x 1,0 60,00

4,00 x 2 x 1,0 8,00

1,50 x 2 x 1,0 3,00

Totaal FH m 92,30

17.12.12 Rioolbuizen - kunststof/PVC - diam 40

lengte aantal totaal

Gelijkvloers

Achtergeb. pad zijgevel (tuin) 2,00 x 1 x 1,0 2,00

30,00 x 1 x 1,0 30,00

4,00 x 1 x 1,0 4,00

1,50 x 1 x 1,0 1,50

Totaal FH m 37,50

17.80 Aansluitingen - algemeen
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17.82 Aansluitingen - doorvoer en wachtbuizen

lengte aantal totaal

Kelder

Voorgeb. tussen kelder & sanitair 0,70 x 1 x 1,0 0,70

Gelijkvloers

Achtergeb. pad zijgevel (tuin) 0,70 x 6 x 1,0 4,20

Totaal FH m 4,90

20 Metselwerk

20.00 Metselwerken - algemeen

20.01 Metselwerken - ter plaatse gemetst

20.10 Materialen - algemeen

20.11 Materialen - metselmortel

20.11.10 Materialen - metselmortel/voor algemene toepassing (G)

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Hal C

Totaal PM

20.20 Opvulmetselwerk - algemeen

20.21 Opvulmetselwerk - volle baksteen

20.21.20 Opvulmetselwerk - volle baksteen/dikte 19 cm

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. Hal C 2,50 0,70 0,20 1,00 x 1,0 0,35

Totaal FH m³ 0,35

23 Dorpels, plinten & dekstenen

23.00 Dorpels, plinten & dekstenen - algemeen

23.60 Schoorsteendekplaten - algemeen

23.62 Schoorsteendekplaten - beton

lengte breedte hoogte aantal totaal

Bovendaks

Voorgeb. x 2 x 1,0 2,00

Totaal FH st 2,00

25 Structuurelementen hout

25.00 Structuurelementen hout - algemeen
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25.01 Algemeen - stabiliteitsstudie

lengte breedte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb.

Totaal PM

25.02 Algemeen - opleg en bevestigingsmaterialen

25.02.20 Algemeen - opleg en bevestigingsmaterialen/schroeven, nagels & nieten

lengte breedte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb.

Totaal PM

25.10 Balken - algemeen

25.11 Balken - massief hout

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb. 4,70 0,035 0,12 x 2 x 62,0 2,45

aftrok dakvlakvenster 1,18 0,035 0,12 x 3 x -2,0 -0,03

stempelingen 17,00 0,035 0,12 x 2 x 6,0 0,86

Totaal FH m³ 3,27

25.30 Vloeren - algemeen

25.31 Vloeren - roostering met beplating

25.31.20 Vloeren - roostering met beplating/beplating

25.31.21 Vloeren - roostering met beplating/beplating - OSB

lengte breedte aantal totaal

Zolder

Voorgeb. 23,20 12,40 x 1 x 1,0 287,68

aftrok trap 2,10 1,00 x -1 x 1,0 -2,10

Totaal FH m² 285,58

27 Structuurelementen staal

27.00 Structuurelementen staal - algemeen

27.01 Algemeen - verbindingen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb.

Totaal PM
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27.02 Algemeen - stabiliteitsstudie

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb.

Totaal PM

27.10 Balken - algemeen

27.11 Balken - blank profielstaal

lengte kg aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. HEA 100 1,50 17,10 x 1 x 1,0 25,65

0,50 17,10 x 2 x 1,0 17,10

Totaal FH kg 42,75

31 Thermische isolatie hellend dak

31.00 Thermische isolatie hellend dak - algemeen

31.30 Ingeblazen isolatie - algemeen

31.31 Ingeblazen isolatie - cellulose

31.31.10A Ingeblazen isolatie - cellulose/18 cm - dak achtergebouw

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb. 24,53 4,70 x 2 x 1,0 230,58

aftrok dakvlakvensters 1,18 1,14 x 3 x -1,0 -4,04

Totaal FH m² 226,55

31.31.10B Ingeblazen isolatie - cellulose/27 cm - zoldervloer voorgebouw

lengte breedte hoogte aantal totaal

Zolder

Voorgeb. 23,20 12,40 x 1 x 1,0 287,68

aftrok trap 2,10 1,00 x 1 x -1,0 -2,10

Totaal FH m² 285,58

31.31.10C Ingeblazen isolatie - cellulose/18 cm - verdiepingsvloer voorgebouw

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping

Voorgeb. 23,20 12,40 x 1 x 1,0 287,68

aftrok trap 2,10 1,20 x 1 x -1,0 -2,52

Totaal FH m² 285,16

31.40 Binnenfolie - algemeen

31.41 Binnenfolie - openingen in bestaand dampscherm

lengte breedte hoogte aantal totaal
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Verdieping

Achtergeb.

Totaal SOG 1,00

31.42 Binnenfolie - dampscherm

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb. 24,53 4,70 x 2 x 1,0 230,58

aftrok dakvlakvensters 1,18 1,14 x 3 x -1,0 -4,04

Totaal FH m² 226,55

36 Daklichtopeningen

36.00 Daklichtopeningen - algemeen

36.10 Dakvlakramen - algemeen

36.11 Dakvlakramen - hout

36.11.10 Dakvlakramen - hout/wentel

lengte breedte aantal totaal

Verdieping 

Achtergeb. x 3 x 1,0 3,00

Totaal FH st 3,00

40 Buitenschrijnwerk

40.00 Buitenschrijnwerk - algemeen

40.01 Buitenschrijnwerk - prestaties

40.02 Buitenschrijnwerk - proeven

40.02.20 Buitenschrijnwerk - proeven/op kosten aannemer

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. voor -of achtergevel x 1 1,00

Totaal VH st 1,00

40.03 Buitenschrijnwerk - montage

40.03.50 Buitenschrijnwerk - montage/vervanging schrijnwerk

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.04 Buitenschrijnwerk - borderel
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1. Vervangen van bestaande beglazing naar super-isolerende beglazing

* Thermische eigenschappen

* Uw (U-waarde volledige raamgeheel) maximaal 1,50 W/m²K

* Beglazing

* U-waarde = 1,0 ;

* verbeterde afstandshouders voor het glas

* zwarte afstandshouders

* klare beglazing

* opbouw van glasbladen per raam op te geven in offerte

* g-waarde 0,65

* alle beglazing voldoet aan NBN S23-002

* Opmerkingen

* Aannemer geeft U-waarde volledig raamgeheel op voor ramen worden geproduceerd;

* zonnewerende beglazing - gelaagd glas indien vereist volgens de norm;

* De opgegeven afmetingen zijn de ruwbouwafmetingen van de venster/deuropeningen

Gelijkvloers

Voorgeb. voorgevel

opendraaiend & verdunde beglazing

in 2 delen met bovenstuk

R 0.01 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.02 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.03 1,32 2,94 x 1 x 1,0 3,88

R 0.04 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.05 1,31 2,94 x 1 x 1,0 3,85

R 0.06 1,33 2,96 x 1 x 1,0 3,94

R 0.07 1,36 2,96 x 1 x 1,0 4,03

R 0.08 1,33 2,96 x 1 x 1,0 3,94

Voorgeb. achtergevel

opendraaiend & niet verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 0.11 1,30 2,90 x 1 x 1,0 3,77

R 0.12 1,31 2,90 x 1 x 1,0 3,80

R 0.13 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.14 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.15 1,31 2,93 x 1 x 1,0 3,84

R 0.16 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.17 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

Verdieping

Voorgeb. voorgevel

opendraaiend & verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 1.01 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.02 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.03 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.04 1,27 2,64 x 1 x 1,0 3,35

R 1.05 1,29 3,39 x 1 x 1,0 4,37

R 1.06 1,27 2,64 x 1 x 1,0 3,35

R 1.07 1,30 2,64 x 1 x 1,0 3,43

R 1.08 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.09 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

Voorgeb. achtergevel

opendraaiend & niet verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 1.12 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.13 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

BLKI_1_perceel 1 water en winddicht_171024 (Exemplaar met conflict van TAIL-Simon 2017-10-24)Detail_meetstaat 106



architecten    T A I L 24/10/2017

R 1.14 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.15 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.16 1,28 2,48 x 1 x 1,0 3,17

R 1.17 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.18 1,18 2,48 x 1 x 1,0 2,93

R 1.19 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

2. Plaatsen van nieuw houten buitenschrijnwerken achterbouw & deur achtergevel voorgebouw

* Thermische eigenschappen

* Uw (U-waarde volledige raamgeheel) maximaal 1,50 W/m²K

* Raam- en deurprofielen

* Hout raam- en deurkaders (houtsoort voor te leggen aan het bestuur)

* verdoken vleugels

* verdoken scharnieren

* verborgen afwatering

* Type profiel ter goedkeuring voor te leggen ;

* Beglazing

* U-waarde = 1,0 ;

* verbeterde afstandshouders voor het glas

* zwarte afstandshouders

* klare beglazing

* opbouw van glasbladen per raam op te geven in offerte

* g-waarde 0,65

* alle beglazing voldoet aan NBN S23-002

* Oppervlaktebehandeling

* coatingsysteen conform richtlijnen van de Aluminium Painters Association (APA)

* voorzien van QUALICAOT kwaliteitslabel.

* Coating met 5 jaar waarborg op kleurechtheid 

* Coating met 10 jaar waarborg op de hechting

* Kleur

* Kleur volgens bestaande houten ramen

* Unicolor (buiten en binnen tint gelijk)

* Bicolor (buiten en binnen tint verschillend)

* Raam- en deurkrukken

* Inox binnenkruk - model ter goedkeuring voor te leggen

* kruk gelakt in zelfde kleur als het buitenschrijnwerk- model ter goedkeuring voor te leggen

* Opmerkingen

* Aannemer geeft U-waarde volledig raamgeheel op voor ramen worden geproduceerd;

* Raamgehelen beschikken over een Butgb-keuring (met certificaat)

* Type fabrikant & profiel ter goedkeuring voor te leggen 

* Aansluiting met ruwbouwelementen inclusief

* Inclusief overschilderbare plastische voegen tussen buitenschrijnwerk en parament

* Inclusief opspuiten tussen ramen en binnenmuur met brandwerende PU schuim

* gelaagde beglazing cf. norm NBN S23.002 - gelaagd glas indien vereist volgens de norm;

* De opgegeven afmetingen zijn de ruwbouwafmetingen van de venster/deuropeningen

Gelijkvloers

Voorgeb.

opendraaiend & niet verdund

in 1 stuk met onderzijde in vert. planken

D 0.02 0,98 2,08 x 1 x 1,0 2,04

opendraaiend & niet verdund

volgens bestaand model op te meten

D 0.03 1,45 3,71 x 1 x 1,0 5,38
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opendraaiend & niet verdund

in 4 gelijke delen

R 0.09 3,26 1,50 x 1 x 1,0 4,89

opendraaiend & niet verdund

in 1 stuk

R 0.10 0,91 1,50 x 1 x 1,0 1,37

Verdieping

Achtergeb.

opendraaiend & niet verdund

in 2 gelijke delen

R 1.20 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

R 1.21 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

R 1.22 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

3. Plaatsen van nieuw alu-buitenschrijnwerken achtergebouw

* Thermische eigenschappen

* Uw (U-waarde volledige raamgeheel) maximaal 1,50 W/m²K

* Raam- en deurprofielen

* Aluminium raam- en deurkaders

* Thermisch onderbroken met 3 kamerprofielen

* vlakke vormgeving

* verdoken vleugels

* verdoken scharnieren

* verborgen afwatering

* Type profiel ter goedkeuring voor te leggen ;

* Beglazing

* U-waarde = 1,0 ;

* verbeterde afstandshouders voor het glas

* zwarte afstandshouders

* klare beglazing

* opbouw van glasbladen per raam op te geven in offerte

* g-waarde 0,65

* alle beglazing voldoet aan NBN S23-002

* Oppervlaktebehandeling

* coatingsysteen conform richtlijnen van de Aluminium Painters Association (APA)

* voorzien van QUALICAOT kwaliteitslabel.

* Coating met 5 jaar waarborg op kleurechtheid 

* Coating met 10 jaar waarborg op de hechting

* Kleur

* Kleur volgens bestaande ramen

* Unicolor (buiten en binnen tint gelijk)

* Bicolor (buiten en binnen tint verschillend)

* Raam- en deurkrukken

* Inox binnenkruk - model ter goedkeuring voor te leggen

* kruk gelakt in zelfde kleur als het buitenschrijnwerk- model ter goedkeuring voor te leggen

* Opmerkingen

* Aannemer geeft U-waarde volledig raamgeheel op voor ramen worden geproduceerd;

* Raamgehelen beschikken over een Butgb-keuring (met certificaat)

* Type fabrikant & profiel ter goedkeuring voor te leggen 

* Aansluiting met ruwbouwelementen inclusief

* Inclusief overschilderbare plastische voegen tussen buitenschrijnwerk en parament

* Inclusief opspuiten tussen ramen en binnenmuur met brandwerende PU schuim

* gelaagde beglazing cf. norm NBN S23.002 - gelaagd glas indien vereist volgens de norm;

* De opgegeven afmetingen zijn de ruwbouwafmetingen van de venster/deuropeningen
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Verdieping

Achterbouw

vast raam

in 1 stuk met aluminium vinnen rondom

R 1.23 2,18 2,77 x 1 x 1,0 6,04

40.10 Profielsystemen - algemeen

40.11 Profielsysteem - hout

40.11.20 Profielsysteem - hout/draairamen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb.

opendraaiend & niet verdund

in 4 gelijke delen

R 0.09 3,26 1,50 x 1 x 1,0 4,89

opendraaiend & niet verdund

in 1 stuk

R 0.10 0,91 1,50 x 1 x 1,0 1,37

Verdieping

Achtergeb.

opendraaiend & niet verdund

in 2 gelijke delen

R 1.20 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

R 1.21 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

R 1.22 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

Totaal FH m² 13,58

40.11.40 Profielsysteem - hout/buitendeuren

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb.

opendraaiend & niet verdund

in 1 stuk met onderzijde in vert. planken

D 0.02 0,98 2,08 x 1 x 1,0 2,04

opendraaiend & niet verdund

volgens bestaand model op te meten

D 0.03 1,45 3,71 x 1 x 1,0 5,38

Totaal FH m² 7,42

40.11.50 Profielsysteem - hout/buitendeuren (bestaande te controleren) 

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping

Voorgeb. D1.05

R1.16

Totaal SOG 1,00
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40.12 Profielsysteem - aluminium

40.12.10 Profielsysteem - aluminium/vaste ramen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping

Achtergeb.

vast raam

in 1 stuk met aluminium vinnen rondom

R 1.23 2,18 2,77 x 1 x 1,0 6,04

Totaal FH m² 6,04

40.20 Hang -en sluitwerk - algemeen

40.21 Hang -en sluitwerk - standaard beslag

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.22 Hang -en sluitwerk - scharnieren en paumellen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.23 Hang -en sluitwerk - sloten

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.23.10 Hang -en sluitwerk - sloten/manueel

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.23.20 Hang -en sluitwerk - sloten/elektromagnetisch

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.24 Hang -en sluitwerk - deurdrangers

lengte breedte hoogte aantal totaal
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Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.24.10 Hang -en sluitwerk - deurdrangers/manueel

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.25 Hang -en sluitwerk - panieksluitingen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers 

Voorgeb. Sanitair A

Totaal PM

40.26 Hang -en sluitwerk - raamkrukken

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.27 Hang -en sluitwerk - deurkrukken

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers & verdieping

Voorgeb. & achtergeb.

Totaal PM

40.40 Beglazing - algemeen

40.40.10 Beglazing - prestaties

40.42 Beglazing - dubbele beglazing

40.42.10A Beglazing - dubbele beglazing (voor nieuwe ramen achtergevel)

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers hout

Voorgeb.

opendraaiend & niet verdund

in 4 gelijke delen

R 0.09 3,26 1,50 x 1 x 1,0 4,89

opendraaiend & niet verdund

in 1 stuk

R 0.10 0,91 1,50 x 1 x 1,0 1,37

Verdieping hout

Achtergeb.
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opendraaiend & niet verdund

in 2 gelijke delen

R 1.20 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

R 1.21 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

R 1.22 1,18 2,07 x 1 x 1,0 2,44

 Gelijkvloers hout deur

Voorgeb.

opendraaiend & niet verdund

in 1 stuk met onderzijde in vert. planken

D 0.02 0,98 2,08 x 1 x 1,0 2,04

opendraaiend & niet verdund

volgens bestaand model op te meten

D 0.03 1,45 3,71 x 1 x 1,0 5,38

Totaal FH m² 21,00

40.42.10B Beglazing - zonwerende dubbele beglazing (voor nieuwe ramen achterbouw)

lengte breedte hoogte aantal totaal

Verdieping aluminum

Achtergeb.

vast raam

in 1 stuk met aluminium vinnen rondom

R 1.23 2,18 2,77 x 1 x 1,0 6,04

Totaal FH m² 6,04

40.42.10C Beglazing - dubbele beglazing (voor bestaande ramen achtergevel)

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. achtergevel

opendraaiend & niet verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 0.11 1,30 2,90 x 1 x 1,0 3,77

R 0.12 1,31 2,90 x 1 x 1,0 3,80

R 0.13 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.14 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.15 1,31 2,93 x 1 x 1,0 3,84

R 0.16 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.17 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

Verdieping

Voorgeb. achtergevel

opendraaiend & niet verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 1.12 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.13 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.14 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.15 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.16 1,28 2,48 x 1 x 1,0 3,17

R 1.17 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.18 1,18 2,48 x 1 x 1,0 2,93

R 1.19 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

Totaal FH m² 51,12
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40.42.20 Beglazing - verdunde zonwerende beglazing (bestaande ramen voorgevel)

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. voorgevel

opendraaiend & verdunde beglazing

in 2 delen met bovenstuk

R 0.01 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.02 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.03 1,32 2,94 x 1 x 1,0 3,88

R 0.04 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.05 1,31 2,94 x 1 x 1,0 3,85

R 0.06 1,33 2,96 x 1 x 1,0 3,94

R 0.07 1,36 2,96 x 1 x 1,0 4,03

R 0.08 1,33 2,96 x 1 x 1,0 3,94

Verdieping

Voorgeb. voorgevel

opendraaiend & verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 1.01 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.02 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.03 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.04 1,27 2,64 x 1 x 1,0 3,35

R 1.05 1,29 3,39 x 1 x 1,0 4,37

R 1.06 1,27 2,64 x 1 x 1,0 3,35

R 1.07 1,30 2,64 x 1 x 1,0 3,43

R 1.08 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.09 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

Totaal FH m² 62,64

40.42.30 Luchtdichting van bestaande ramen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb. voorgevel

opendraaiend & verdunde beglazing

in 2 delen met bovenstuk

R 0.01 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.02 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.03 1,32 2,94 x 1 x 1,0 3,88

R 0.04 1,30 2,94 x 1 x 1,0 3,82

R 0.05 1,31 2,94 x 1 x 1,0 3,85

R 0.06 1,33 2,96 x 1 x 1,0 3,94

R 0.07 1,36 2,96 x 1 x 1,0 4,03

R 0.08 1,33 2,96 x 1 x 1,0 3,94

Voorgeb. achtergevel

opendraaiend & niet verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 0.11 1,30 2,90 x 1 x 1,0 3,77

R 0.12 1,31 2,90 x 1 x 1,0 3,80

R 0.13 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.14 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.15 1,31 2,93 x 1 x 1,0 3,84

R 0.16 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

R 0.17 1,31 2,95 x 1 x 1,0 3,86

Verdieping

Voorgeb. voorgevel
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opendraaiend & verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 1.01 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.02 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.03 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.04 1,27 2,64 x 1 x 1,0 3,35

R 1.05 1,29 3,39 x 1 x 1,0 4,37

R 1.06 1,27 2,64 x 1 x 1,0 3,35

R 1.07 1,30 2,64 x 1 x 1,0 3,43

R 1.08 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

R 1.09 1,29 2,64 x 1 x 1,0 3,41

Voorgeb. achtergevel

opendraaiend & niet verdund

in 2 delen met bovenstuk

R 1.12 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.13 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.14 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.15 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.16 1,28 2,48 x 1 x 1,0 3,17

R 1.17 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

R 1.18 1,18 2,48 x 1 x 1,0 2,93

R 1.19 1,22 2,48 x 1 x 1,0 3,03

Totaal FH m² 113,76

90 Buitenverhardingen

90.00 Buitenverhardingen - algemeen

90.10 Funderingen - algemeen

90.13 Funderingen - zandcement

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Achtergeb. 28,00 1,50 x 1 30,50

2,72 0,91 x 1 4,63

4,85 0,95 x 1 6,80

Totaal VH m² 41,93

90.20 Verhardingen - algemeen

90.21 Verhardingen - te reinigen bestaande kasseien & terug opvoegen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Voorgeb.

Totaal FH m² 171,12

90.25 Verhardingen - betontegels

90.25.10 Verhardingen - betontegels/kleurvast

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Achtergeb. 28,00 1,50 x 1 30,50
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2,72 0,91 x 1 4,63

4,85 0,95 x 1 6,80

Totaal VH m² 41,93

90.26 Blauwe hardsteen - hellingen

90.26.10 Blauwe hardsteen - helling aan achtergevel

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Achtergeb.

Totaal SOG 1,00

93 Groenaanleg en - onderhoud

93.00 Groenaanleg en - onderhoud - algemeen

93.10 Grondbewerkingen - algemeen

93.12 Grondbewerkingen - egaliseren

lengte breedte hoogte aantal totaal

Totaal PM

93.20 Verwerking teelaarde - algemeen

93.22 Verwerking teelaarde - te leveren door aannemer

lengte breedte hoogte aantal totaal

Gelijkvloers

Thv achtergebouw

28,00 1,80 0,15 x 1 x 0,5 3,78

Totaal VH m³ 3,78

93.40 Aanleg grasmatten - algemeen

93.41 Aanleg grasmatten - door bezaaiing

lengte breedte aantal totaal

Gelijkvloers

Thv achtergebouw

28,00 1,80 x 1 50,40

Totaal FH m² 50,40
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OPDRACHTGEVER: AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - SOK REF NR.: BLKI_17.460

BETREFT: Reconversie van Broelkaai 6 tot dienstencentrum

ONTWERPER: Tail mav bvba Perceel.: 1

DD

Gedeeltelijke som

(afgerond op de cent)

ontwerper inschrijver

1 2 3 4 5 6 7 8

03 Afbraakwerken - - -

03.00 Afbraakwerken - algemeen - - -

03.02 Afbraakwerken - schoring - - -

03.20 Afbraakwerken ruwbouwelementen - algemeen - - -

03.21 Afbraakwerken ruwbouwelementen - muren - - -

03.21.20 Afbraakwerken ruwbouwelementen - muren/metselwerk & massieven FH 9,84 m³

03.30 Afbraakwerken dakelementen - algemeen - - -

03.31 Afbraakwerken dakelementen - hellend dak - - -

03.31.20 Afbraakwerken dakelementen - hellend dak/volledige dakopbouw - 1,00 SOG

03.40 Afbraak gevelelementen - algemeen - - -

03.44 Afbraak gevelelementen - buitenschrijnwerk - - -

03.44.20A Afbraak gevelelementen - buitenschrijnwerk/ramen, deuren en poorten FH 21,87 m²

03.44.20B Afbraak gevelelementen - erker - 1,00 SOG

03.50 Afbraak binnenafwerking - algemeen - - -

03.51 Afbraak binnenafwerking - volledige ontmanteling - 1,00 SOG

03.52 Afbraak binnenafwerking - afkappen pleisterwerk - 1,00 SOG

03.54 Afbraak binnenafwerking - dekvloer - - -

03.54.20A Afbraak binnenafwerking - dekvloer/tot op draagstructuur FH 56,13 m²

03.54.20B Afbraak binnenafwerking - dekvloer/tot op draagstructuur inkom - 1,00 SOG

03.55 Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking - - -

03.55.30 Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ tegels - - -

03.55.31A Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ tegels - op dekvloer FH 56,13 m²

03.55.31B Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ tegels - op dekvloer inkom - 1,00 SOG

03.55.40A Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ houten vloer FH 288,92 m²

03.55.40B Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ houten planken (plaatselijk) - 1,00 SOG

03.55.40C Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ houten planken (volledig) FH 40,00 m²

03.55.40D Afbraak binnenafwerking - vloerafwerking/ laminaat FH 24,05 m²

03.56 Afbraak binnenafwerking - binnendeuren FH 31,12 m²

03.58 Afbraak binnenafwerking - vast meubilair - - -

03.58.10 Afbraak binnenafwerking - vast meubilair/keukenmeubilair FH 2,00 st

03.59 Verwijderen binnenafwerking - los meubilair - - -

03.59.10 Afbraak binnenafwerking - los meubilair - 1,00 SOG

03.60 Afbraak technieken fluïda - algemeen - - -

03.61 Afbraak technieken fluïda - leidingen - - -

03.61.20 Afbraak technieken fluïda - leidingen/toevoer en afvoerleidingen - - PM

03.62 Afbraak technieken fluïda - sanitaire toestellen - - PM

03.63 Afbraak technieken fluïda - radiatoren & toebehoren FH 5,00 st

03.70 Afbraak technieken elektro - algemeen - - -

03.71 Afbraak technieken elektro - leidingnet - - PM

Meeteenheid

Hoeveelheid berekend door 

de 
Beknopte aanduiding van de werken en prestatiesartikel Eenheidsprijs in letters

SAMENVATTENDE OPMETING

SO 2017

GEVOEGD BIJ MIJN INSCHRIJVING

Eenheid
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10 Grondwerken - - -

10.00 Grondwerken - algemeen - - -

10.20 Uitgraving - algemeen - - -

10.21 Uitgraving - onder afgebroken betonplaat VH 4,49 m³

10.30 Uitgraven sleuven - algemeen - - -

10.33 Uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen - - PM

10.40 Grondverzet - algemeen - - -

10.41 Grondverzet - projectopvolging - - SOG

10.43 Grondverzet - afvoer uitgegraven bodem - - -

10.43.40 Grondverzet - afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats - - -

10.43.41 Grondverzet - afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats VH 4,49 m³

10.70 Aanvullingen - algemeen - - -

10.71 Aanvullingen - wederaanvulingen - - -

10.71.30 Aanvullingen - wederaanvulingen/gestabiliseerd zand VH 12,57 m³

15 Vloerlagen onderbouw - - -

15.00 Vloerlagen onderbouw - algemeen - - -

15.20 Draagvloeren op volle grond - algemeen - - -

15.21 Draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton FH 26,40 m²

15.30 Vochtwerende lagen - algemeen - - -

15.31 Vochtwerende lagen - folies - - -

15.31.10 Vochtwerende lagen - folies/PE FH 26,40 m²

17 Ondergrondse leidingen - - -

17.00 Ondergrondse leidingen - algemeen - - -

17.10 Rioolbuizen - algemeen - - -

17.12 Rioolbuizen - kunststof - - -

17.12.10 Rioolbuizen - kunststof/PVC - - -

17.12.11 Rioolbuizen - kunststof/PVC - diam 110 FH 92,30 m

17.12.12 Rioolbuizen - kunststof/PVC - diam 40 FH 37,50 m

17.80 Aansluitingen - algemeen - - -

17.82 Aansluitingen - doorvoer en wachtbuizen FH 4,90 m

20 Metselwerk - - -

20.00 Metselwerken - algemeen - - -

20.01 Metselwerken - ter plaatse gemetst - - -

20.10 Materialen - algemeen - - -

20.11 Materialen - metselmortel - - -

20.11.10 Materialen - metselmortel/voor algemene toepassing (G) - - PM

20.20 Opvulmetselwerk - algemeen - - -

20.21 Opvulmetselwerk - volle baksteen - - -

20.21.20 Opvulmetselwerk - volle baksteen/dikte 19 cm FH 0,35 m³

23 Dorpels, plinten & dekstenen - - -

23.00 Dorpels, plinten & dekstenen - algemeen - - -

23.60 Schoorsteendekplaten - algemeen - - -

23.62 Schoorsteendekplaten - beton FH 2,00 st

25 Structuurelementen hout - - -

25.00 Structuurelementen hout - algemeen - - -

25.01 Algemeen - stabiliteitsstudie - - PM

25.02 Algemeen - opleg en bevestigingsmaterialen - - -

25.02.20 Algemeen - opleg en bevestigingsmaterialen/schroeven, nagels & nieten - - PM

25.10 Balken - algemeen - - -

25.11 Balken - massief hout FH 3,27 m³

25.30 Vloeren - algemeen - - -

25.31 Vloeren - roostering met beplating - - -
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25.31.20 Vloeren - roostering met beplating/beplating - - -

25.31.21 Vloeren - roostering met beplating/beplating - OSB FH 285,58 m²

27 Structuurelementen staal - - -

27.00 Structuurelementen staal - algemeen - - -

27.01 Algemeen - verbindingen - - PM

27.02 Algemeen - stabiliteitsstudie - - PM

27.10 Balken - algemeen - -

27.11 Balken - blank profielstaal FH 42,75 kg

31 Thermische isolatie hellend dak - - -

31.00 Thermische isolatie hellend dak - algemeen - - -

31.30 Ingeblazen isolatie - algemeen - - -

31.31 Ingeblazen isolatie - cellulose - - -

31.31.10A Ingeblazen isolatie - cellulose/18 cm - dak achtergebouw FH 226,55 m²

31.31.10B Ingeblazen isolatie - cellulose/27 cm - zoldervloer voorgebouw FH 285,58 m²

31.31.10C Ingeblazen isolatie - cellulose/18 cm - verdiepingsvloer voorgebouw FH 285,16 m²

31.40 Binnenfolie - algemeen - - -

31.41 Binnenfolie - openingen in bestaand dampscherm - 1,00 SOG

31.42 Binnenfolie - dampscherm FH 226,55 m²

36 Daklichtopeningen - - -

36.00 Daklichtopeningen - algemeen - - -

36.10 Dakvlakramen - algemeen - - -

36.11 Dakvlakramen - hout - - -

36.11.10 Dakvlakramen - hout/wentel FH 3,00 st

40 Buitenschrijnwerk - - -

40.00 Buitenschrijnwerk - algemeen - - -

40.01 Buitenschrijnwerk - prestaties - - -

40.02 Buitenschrijnwerk - proeven - - -

40.02.20 Buitenschrijnwerk - proeven/op kosten aannemer VH 1,00 st

40.03 Buitenschrijnwerk - montage - - -

40.03.50 Buitenschrijnwerk - montage/vervanging schrijnwerk - - PM

40.04 Buitenschrijnwerk - borderel - - -

40.10 Profielsystemen - algemeen - - -

40.11 Profielsysteem - hout - - -

40.11.20 Profielsysteem - hout/draairamen FH 7,33 m²

40.11.40 Profielsysteem - hout/buitendeuren FH 7,42 m²

40.11.50 Profielsysteem - hout/buitendeuren (bestaande te controleren) - 1,00 SOG

40.12 Profielsysteem - aluminium - - -

40.12.10 Profielsysteem - aluminium/vaste ramen FH 6,04 m²

40.20 Hang -en sluitwerk - algemeen - - -

40.21 Hang -en sluitwerk - standaard beslag - - PM

40.22 Hang -en sluitwerk - scharnieren en paumellen - - PM

40.23 Hang -en sluitwerk - sloten - - PM

40.23.10 Hang -en sluitwerk - sloten/manueel - - PM

40.23.20 Hang -en sluitwerk - sloten/elektromagnetisch - - PM

40.24 Hang -en sluitwerk - deurdrangers - - PM

40.24.10 Hang -en sluitwerk - deurdrangers/manueel - - PM

40.25 Hang -en sluitwerk - panieksluitingen - - PM

40.26 Hang -en sluitwerk - raamkrukken - - PM

40.27 Hang -en sluitwerk - deurkrukken - - PM

40.40 Beglazing - algemeen - - -

40.40.10 Beglazing - prestaties - - -

40.42 Beglazing - dubbele beglazing - - -
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40.42.10A Beglazing - dubbele beglazing (voor nieuwe ramen achtergevel) FH 21,00 m²

40.42.10B Beglazing - zonwerende dubbele beglazing (voor nieuwe ramen achterbouw) FH 6,04 m²

40.42.10C Beglazing - dubbele beglazing (voor bestaande ramen achtergevel) FH 51,12 m²

40.42.20 Beglazing - verdunde zonwerende beglazing (bestaande ramen voorgevel) FH 62,64 m²

40.42.30 Luchtdichting van bestaande ramen FH 113,76 m²

90 Buitenverhardingen - - -

90.00 Buitenverhardingen - algemeen - - -

90.10 Funderingen - algemeen - - -

90.13 Funderingen - zandcement VH 41,93 m²

90.20 Verhardingen - algemeen - - -

90.21 Verhardingen - te reinigen bestaande kasseien & terug opvoegen FH 171,12 m²

90.25 Verhardingen - betontegels - - -

90.25.10 Verhardingen - betontegels/kleurvast VH 41,93 m²

90.26 Blauwe hardsteen - hellingen - - -

90.26.10 Blauwe hardsteen - helling aan achtergevel - SOG 1,00

93 Groenaanleg en - onderhoud - - -

93.00 Groenaanleg en - onderhoud - algemeen - - -

93.10 Grondbewerkingen - algemeen - - -

93.12 Grondbewerkingen - egaliseren - - PM

93.20 Verwerking teelaarde - algemeen - - -

93.22 Verwerking teelaarde - te leveren door aannemer VH 3,78 m³

93.40 Aanleg grasmatten - algemeen - - -

93.41 Aanleg grasmatten - door bezaaiing FH 50,40 m²

Totaal:

Totaal gesigneerde leemten:

GLOBALE SOM:

Opgemaakt te , op

De Inschrijver,
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