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Indienen van de inschrijving  

Algemeen 

Bij inschrijving verklaart de inschrijver zich bekwaam tot de uitvoering van de werken volgens de bepalingen van het 

onderhavig bestek. Hij erkent hiermee dat hij de werf heeft bezocht, en op de hoogte is van alle voor de aanneming 

benodigde inlichtingen. Zijn inschrijving wordt geacht opgemaakt te zijn met volle kennis van zaken.  

 

 De inschrijver wordt geacht de aanbestedingsdocumenten, m.i.v. de meetstaten en opgegeven hoeveelheden, grondig 

te bestuderen. Immers, alle prestaties nodig voor het voltooien van de in de aanbestedingsdocumenten beschreven 

werken, zullen beschouwd worden als voorzien in de aanneming (zelfs als ze niet in de aanbestedingsdocumenten 

vermeld zijn) wanneer de goede techniek en/of het gezond verstand de uitvoering ervan vergen en/of wanneer de 

aanneming zonder die prestaties niet als volledig kan worden beschouwd. Door het handtekenen van zijn bieding 

erkent de inschrijver dat de aanbestedingsdocumenten duidelijk en volledig zijn. De inschrijver die vaststelt dat er 

posten ontbreken in de opmetingsstaat (welke louter geldt als inlichting), of dat er fouten of tegenstellingen geslopen 

zijn in de aanbestedingsdocumenten, voegt hieromtrent een verklarende nota bij zijn inschrijving. Bij afwezigheid van 

dergelijke nota wordt aangenomen dat alle ontbrekende elementen begrepen zijn in de (eenheids)prijzen en alle 

tegenstrijdige bepalingen worden uitgelegd in het voordeel van de bouwheer.  

 

 Zolang de inschrijver niet definitief weerhouden werd, kan de bouwheer of ontwerper eenzijdig wijzigingen of 

correcties aanbrengen aan de aanneming. De wijzigingen of correcties zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de 

inschrijver die alsdan de gelegenheid zal geboden worden om binnen de door de bouwheer vooropgestelde termijn 

mailto:%20info@casquo.be
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zijn inschrijving eraan aan te passen.  

 

 Door het feit zelf van zijn inschrijving erkent de inschrijver alle bepalingen van het bestek te aanvaarden en te 

verzaken aan zijn algemene verkoopsvoorwaarden.  

Wijze van inschrijving 

De inschrijving bevat een bijgevoegde samenvattende meetstaat met een lijst van de in te vullen eenheidsprijzen en/of 

globale prijzen. Zij worden door de inschrijver op elk blad ondertekend. Het origineel wordt vergezeld van één kopie.  

 

 Bij het invullen van de samenvattende meetstaat dienen onderstaande regels te worden gevolgd:  

•  Alle eenheidsprijzen worden in Euro uitgedrukt, tot 2 decimalen na de komma.  

•  Alle totaalprijzen, bekomen als product van de eenheidsprijzen en de hoeveelheden, worden tot op 2  

decimalen na de komma afgerond.  

• Alle in de samenvattende meetstaat opgenomen posten moeten van een eenheidsprijs worden voorzien.  

Het is de inschrijver derhalve niet toegestaan bepaalde posten te verzamelen om er een globale post van te maken.  

•  De inschrijver dient, naast het inschrijvingsformulier en de ingevulde samenvattende meetstaat verplichtend 

volgende documenten bij zijn inschrijving te voegen:  

  -  het attest van de RSZ van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal.  

  -  het rekeninguittreksel van de BTW.  

  -  het bewijs van registratie als aannemer.  

  -  het getuigschrift van erkenning als aannemer in de categorie en de klasse  

• een lijst met de posten die in onderaanneming zullen worden gegeven. De keuze van de onderaannemers is 

onderworpen aan de goedkeuring van de bouwheer 

• een uurtarief voor elke categorie van bediende en arbeider die tussenkomt in de uitvoering, evenals van de 

voornaamste werfmachines.  

 

• alle bijkomende documenten en gegevens (varianten, monsters, referenties, materiaallijsten, documentatie...), welke 

door of namens de bouwheer mochten worden opgevraagd voorafgaand aan het weerhouden van de inschrijving.  

 

•  Aanvullingen of wijzigingen in de inschrijving zijn verboden. De hoeveelheden worden (alhoewel met de grootste 

zorg bepaald) enkel ten titel van inlichting gegeven. 

De inschrijver die, rekening houdend met het bestek en/of zijn ervaring, vaststelt dat er posten ontbreken in de 

opmetingsstaat, of dat er fouten of tegenspraak geslopen zijn in het bestek, voegt hieromtrent een verklarende nota 

bij zijn inschrijving.  

 

• De plannen en de andere voorwaarden van het bestek vullen elkaar aan, d.w.z. wat aangeduid of voorgeschreven is 

in één document, is in zijn geheel uit te voeren alsof het overal was aangeduid of voorgeschreven. In geval van 

tegenstrijdigheid tussen de plannen en de technische bepalingen hebben de plannen voorrang. Tevens hebben de 

detailplannen voorrang op de algemene plannen.  
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Bij andere tegenstrijdigheden zal de bouwheer in overleg met de ontwerper de voorrang of de benodigde 

verduidelijking opgeven.  

 

• De inschrijving ingediend door een tijdelijke vereniging draagt de handtekeningen van alle vennoten. Tevens duidt 

ze de persoon aan, die de tijdelijke vereniging als enige zal vertegenwoordigen.  

 

•  Meetcode  

De meetstaten en opmetingen worden opgemaakt overeenkomstig NBN B06.001, Uitgave 1982.  

Afrondingen in de samenvattende meetstaat: 

- posten in lm gemeten: 0,1 m 

- posten in m2 gemeten: 0,1 m2 

- posten in m3 gemeten: 0,1 m3, 

• Afrondingen in de offerte:  

  -  eenheidsprijzen: tot twee decimalen na de komma: 1,00 EUR  

  -  totalen: tot twee decimalen na de komma: 1,00 EUR (het derde decimaal wordt vanaf   

 0,005 EUR afgerond naar boven)  

 

Aard van de overeenkomst  

De overeenkomst zal geschieden volgens een gemengde overeenkomst: 

De prijzen worden volgens verschillende wijzen (GP, PL, WU) vastgesteld. De in de samenvattende meetstaat 

aangegeven hoeveelheden zijn hetzij forfaitaire hoeveelheden, hetzij vermoedelijke hoeveelheden. 

Slechts de vermoedelijke hoeveelheden worden tegen prijslijst (PL) uitgevoerd en tegensprekelijk opgemeten in de 

loop van de periode van uitvoering of na voltooiing van bedoelde post. Deze opmetingen worden bij de 

eindafrekening gevoegd. De forfaitaire hoeveelheden worden uitgevoerd tegen globale prijs (GP), of op grond van 

werkelijke uitgaven (WU).  

Gelijktijdige opdrachten  

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er op of in de omgeving van de werf tezelfdertijd nog andere 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor rekening van de bouwheer.  

 

De aanbesteding van het project kan gebeuren in percelen. Indien een inschrijver geraadpleegd wordt voor meerdere 

percelen, doet hij biedingen voor elk perceel apart; hij kan zijn bieding vervolledigen door het vermelden van de 

korting die hij toestaat op elk perceel, bij het samenvoegen van bepaalde percelen.  

Varianten  

De inschrijver dient een aanbieding te maken volledig conform met de aanbestedingsdocumenten en zijn eventuele 

verplichte varianten. Het is daarnaast de inschrijver toegestaan gelijkwaardige materialen, methodes of suggesties 

voor te stellen voor één of meerdere posten. Deze varianten moeten duidelijk omschreven zijn bij de bieding: ze zijn 
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vergezeld van de nodige bewijzen van gelijkwaardigheid.  

 

Wanneer in de aanbestedingsdocumenten een uitvoeringsmethode is voorgeschreven, moet de inschrijver  

conform hiermee aanbieden. Indien gewenst mag de inschrijver hiervoor een variante aanbieden.  

 

Enkel de varianten die een verbetering van de verhouding prijs/kwaliteit beogen zullen in overweging worden 

genomen. De bouwheer beslist over het al dan niet in aanmerking komen van die varianten.  

 

Indien bij een merknaam "richtmerk" of "gelijkwaardig" staat vermeld, dan is dit enkel ter verduidelijking van de 

respectievelijke materiaalomschrijving. Eventuele opgave van adressen van firma's geschiedt enkel bij wijze van 

inlichting, met de bedoeling eventuele opzoekingen door de aannemer te vergemakkelijken. De aannemer mag dit 

richtmerk vervangen door andere uitvoeringen of leveringen, mits in acht name van de volgende voorwaarden:  

•  ze moeten gelijkwaardig zijn  

• ze moeten voldoen aan alle opgelegde technische specificaties, attesten, normen enz. ... Alle gegevens  

(stalen, modellen, attesten en technische specificaties) die dat staven zijn voor te leggen ter keuring aan de 

ontwerper, alvorens tot bestelling en/of uitvoering over te gaan.  
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Uitvoering van de aanneming  

Algemeen 

De aannemer waarborgt dat al zijn verplichtingen worden uitgevoerd overeenkomstig:  

•  alle bepalingen van de overeenkomst  

• de regels van de kunst en van het gezond verstand  

• de van kracht zijnde normen en reglementen, wetten, decreten en andere officiële bepalingen in België  

en/of in het gewest van de werf.  

Het werk omvat alle dienstprestaties (uitzetten van gebouwen, bepalen van het tracé der werken, ...), leveringen van 

grondstoffen en materialen, materieel en uitrustingen noodzakelijk voor deze verplichtingen, zelfs wanneer er geen 

expliciete vermelding wordt van gemaakt in de overeenkomst. 

 

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding of kabel enz.  mag ingewerkt worden, zonder 

uitdrukkelijke toelating van de ontwerper. De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door de aanwezige kabels, 

leidingen enz. ... kunnen in geen geval door de aannemer ingeroepen worden om prijsherziening of termijnverlenging 

te bedingen, ook niet indien de door de aannemer geplande uitvoeringsmethode daardoor onmogelijk wordt. De 

aannemer wordt verondersteld zich dienaangaande volledig te hebben ingelicht voor de aanbesteding  

 

Alle schade die zou veroorzaakt worden door de schuld van de aannemer, aan de langs het tracé van de werken 

opgerichte constructies en de aanwezige kabels en leidingen en toe te schrijven is aan de werken, kan niet ten laste 

van de bouwheer, noch van de ontwerper gelegd worden. De aannemer alleen zal dus aansprakelijk zijn voor zulke 

schade en moet dus alle werken uitvoeren ter voorkoming van grondverschuivingen en verzakkingen.  

Bij welkdanige beschadiging van installaties van de hiervoor genoemde concessiehouders of van particuliere 

eigendommen, zal de aannemer onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de veroorzaakte beschadigingen 

binnen de kortst mogelijke tijd te doen herstellen, op zijn kosten.  

 

De bouwheer zal, inzake schade aangericht jegens derden, geen enkele verantwoordelijkheid opnemen en op geen 

enkele wijze tussenkomen bij een eventueel rechtsgeding. 

De aannemer is, met uitsluiting van de bouwheer, uitsluitend en integraal aansprakelijk voor schade die door de 

uitvoering der werken wordt berokkend aan derden. De aannemer zal de bouwheer vrijwaren voor iedere vordering 

die dienaangaande door derden lastens de bouwheer mocht worden gesteld, zelfs wanneer zij gestoeld zou zijn op de 

foutloze aansprakelijkheid zoals voorzien in art. 544 BW.  

 

Het nazicht, de tussenkomsten en onderrichtingen van de ontwerper verminderen of vermeerderen  geenszins de 

verantwoordelijkheid van de aannemer, zelfs indien de hem overhandigde inlichtingen (zoals plannen, berekeningen 

of afmetingen) onvolledig of foutief zouden zijn; de aannemer controleert steeds de juistheid van de hem verschafte 

informatie, inzonderheid de gegevens over de inplanting, de referentiepeilen en de bestaande toestand.  

 

 De aannemer zal de ontwerper onmiddellijk en schriftelijk informeren van elke moeilijkheid die hij ondervindt of van 

elk feit of verwachting die de goede of tijdige uitvoering van zijn werken of van het project kan verhinderen.  
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Relatie aannemer bouwheer  

De bouwheer behoudt zich te allen tijde het recht voor te oordelen of de door de aannemer aangewende middelen 

voldoende zijn in kwaliteit en/of kwantiteit, en zulks te melden aan de aannemer.  

 

Indien de aannemer oordeelt dat de instructies van de bouwheer de grenzen van de overeenkomst overschrijden moet 

hij zulks op eigen initiatief schriftelijk en met de nodige bewijsvoering melden.  

 

De aannemer moet elke onderaannemer voorafgaandelijk ter aanvaarding aan de bouwheer voorstellen. 

Onderaannemers dienen geregistreerde aannemers te zijn, die over een passende erkenning beschikken in de klasse en 

categorie waarop hun aandeel in de werken betrekking heeft. De aannemer blijft steeds als enige verantwoordelijk 

voor de werken uitgevoerd door zijn onderaannemers.  

Werforganisatie 

Gedurende de werken verwijdert de aannemer minstens wekelijks alle afval van zijn aanneming, zonder daartoe een 

speciale opdracht te hebben gekregen. Hij vervoert zijn afval buiten de werf conform de van kracht zijnde wetgeving 

en reglementering inzake afvalverwijdering. 

Bij het niet regelmatig verwijderen van het afval zal de bouwheer - na een schriftelijke ingebrekestelling - het afval 

laten ontruimen en afvoeren op kosten van de aannemer. In geval van twijfel over de oorsprong van het afval worden 

de kosten aan de diverse aannemers doorgerekend pro rata het bedrag van hun opdracht.  

 

De aannemer zal steeds de hem eventueel ter beschikking gestelde werffaciliteiten (zoals toegangswegen, 

werfomheining, gemeenschappelijke lokalen, ...) met de nodige zorg gebruiken. Hij zal elke door hem aangebrachte 

beschadiging herstellen.  

 

Alle materialen die op de werf aangevoerd worden, moeten door de aannemer onmiddellijk beschermd worden tegen 

vocht, stof en mechanische beschadigingen. 

De aannemer blijft verantwoordelijk voor de beveiliging tegen diefstal, m.a.w. hij verzekert zich tegen risico's van 

diefstal en beschadiging van het materiaal en de installatie tot op de voorlopige oplevering. Hij volgt daarenboven alle 

richtlijnen van het toezicht ter plaatse tot het voorkomen van deze risico's. Beschadigd materiaal of materialen komen 

niet in aanmerking voor betaling en moeten vervangen worden. De aanvoer der materialen op de werf is alleen 

toegelaten tijdens de normale werkuren. Het laden en lossen gebeurt slechts op die plaatsen waar het nodig is. De 

transportvoertuigen blijven niet langer dan nodig stilstaan voor het op- en afladen.  

De materialen worden onmiddellijk naar het werfmagazijn of naar de daartoe bestemde plaatsen gebracht. Het is 

verboden ze onbeschermd achter te laten. Bij levering wordt een leveringsnota overgedragen aan de bouwheer.  

 

De aannemer zal ook zorgen dat zijn eigen installatiegedeelte beschermd wordt tegen onvrijwillige beschadiging of 

vervuiling door de andere aannemers. Hij zal zelf ook de nodige schikkingen treffen om de andere installaties niet te 

hinderen of te beschadigen. Indien dit toch gebeurt, zullen de kosten voor de herstellingen door hem betaald worden.  

De bouwheer kan deze herstellingen laten uitvoeren wanneer de aannemer hieromtrent zelf in gebreke blijft. De 
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eventuele herstellingskosten kunnen afgehouden worden van de eerstvolgende vorderingsstaat of van de waarborg. 

Alle klachten omtrent beschadiging enz. ... worden aan de bouwheer meegedeeld met de nodige bewijzen.  

Gelijktijdigheid van de werken  

Waar verschillende aannemers (technieken) dienen gebruik te maken van een beperkte gemeenschappelijke 

installatieruimte (bv. schachten, kokers, ...) dient in gemeenschappelijk overleg een coördinatieplan opgemaakt te 

worden. De aannemers dienen zich te houden aan dit coördinatieplan. Bij ontstentenis aan een coördinatieplan kunnen 

aannemers geen meerwerken inroepen indien een tracé dient verlegt te worden bij gebrek aan installatieruimte.  

Werken in meer of in min 

De aannemer verbindt er zich toe de eventueel bijkomende prestaties of meerwerken, door de bouwheer opgelegd in 

het belang van de werf (bvb. ter beschikking stellen van materieel) of werken niet voorzien in dit bestek maar die er 

een eenheid mee vormen, uit te voeren tegen dezelfde eenheidsprijzen als voorzien in het inschrijvingsformulier.  

Voor de uitvoering van bijkomende prestaties of meerwerken die niet voldoen aan voorgaande beschrijving, zal de 

bouwheer de aannemer een prijsofferte-aanvraag voorleggen. Deze aanvraag omvat een volledige door de ontwerper 

opgestelde beschrijving en opmeting van de bijkomend te leveren prestaties. Binnen de door de bouwheer gevraagde 

periode zal de aannemer hiervoor een offerte indienen, welke behoudens redelijke verrechtvaardiging de 

eenheidsprijzen van de aanneming zal hanteren.  

De aannemer kan geen wijziging van eenheidsprijzen en/of schadevergoeding vragen indien de bouwheer beslist 

bepaalde posten geheel uit de aanneming weg te laten. 

 

De door de bouwheer gevraagde regiewerken mogen slechts uitgevoerd worden indien er voor de  

uitvoering een schriftelijke overeenkomst ondertekend werd betreffende de uurlonen en/of het materiaal die in 

rekening gebracht zullen worden. 

De lijsten van de gepresteerde uren en verwerkte materialen, met een omschrijving van de prestaties, zullen dagelijks 

ter controle voorgelegd worden aan de ontwerper.  

 

Uitvoeringstermijnen en planning 

Een algemene planning wordt opgesteld door het bouwteam en vormt een contractueel tijdschema waarbinnen de 

werken dienen uitgevoerd te worden.  

 

De aannemer start de werken binnen de 15 dagen na opdracht van de bouwheer om de werken te beginnen. 

 

Uiterlijk 3 werkdagen voor de aanvang van de werken worden de nodige uitvoeringsplannen voorgelegd aan het 

bouwteam. Periodiek worden de uitvoeringsplannen bijgesteld en wijziging worden steeds voorgelegd aan het 

bouwteam.  

 

Indien belangrijke milestones niet bereikt worden, zal de bouwheer zonder formele ingebrekestelling een forfaitaire 

boete toepassen van …. per kalanderdag. 
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Deze boetes worden geacht alleen die schade te dekken die de bouwheer lijdt ten gevolge van de met deze vertraging 

gepaard gaande organisatorische moeilijkheden en bijkomende prestaties. De bouwheer behoudt zich het recht voor 

een vergoeding te vragen voor elke andere schade die hij opgelopen heeft als gevolg van het niet-naleven van de 

planning  

Verlening van de termijnen  

De aannemer heeft recht op verlengingen i.g.v. overmacht, vertraging van de start van de werken veroorzaakt door 

een formele beslissing of een tekortkoming van de bouwheer of ontwerper en bij de uitvoering van de door bouwheer 

opgedragen meerwerken, voorzover de totaliteit van de meerwerken de globale aannemingssom met min. 10% 

verhoogt.  

Bijkomende bepalingen 

Doorboringen en herstellingen  

Alle metselwerken en kapwerken, zonder enige uitzondering, en onder meer alle vloerplaat- en wanddoorboringen, 

uitsparingen, sleuven, groeven, verankeringen, voetstukken enz... die niet werden voorzien bij de ruwbouwwerken, 

zijn ten laste van de onderhavige aannemer. 

 

Vooraleer om het even welke uitsparing of doorboring te verwezenlijken, dient de aannemer de toelating te verkrijgen 

van het bouwteam en op plan de inplanting of het tracé van de sparingen en doorgangen voor te leggen.  

 

Alle definitieve herstellingen, als gevolg van onderhavige aanneming, in het bijzonder het opnieuw dichten van 

groeven, sleuven, doorvoeren enz... alsook de herstellingen van eventueel beschadigde bevloering- of 

plafonneringwerken, maken deel uit van deze aanneming. Al deze herstellingswerken worden uitgevoerd door 

gespecialiseerde onderaannemers en zijn laste van de huidige aanneming.  

TOEPASSING  

Op volledige installatie  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen  

Werfopkuis 

De aannemer verwijdert wekelijks het puin en andere onbruikbare materialen. Bij de niet uitvoering, kan het 

bouwteam opdracht geven aan een andere aannemer om de opruiming uit te voeren en dit op kosten van de in gebreke 

gebleven aannemer en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vermelding het werfverslag is voldoende.  

 

TOEPASSING  

Op volledige werken 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen 
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Brandwerende doorvoeren 

Brandwerende doorvoeren door structurele elementen die de stabiliteit van het geheel of van een 

gedeelte van het gebouw verzekeren zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte 

vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen dienen 

minstens een R 60 te hebben.  

 

Na het beëindigen van de werken moet de aannemer een schriftelijke en gehandtekende verklaring voorleggen waaruit 

blijkt dat alle brandwerende materialen zijn verwerkt cfr de plaatsingsvoorschriften van de fabrikanten en de 

bijhorende keuringsverslagen.  

 

TOEPASSING  

Leidingen, kanalen, kabelbanen, afvoeren, e.d... bij doorgang door een brandwand  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen 

Keuring  

De installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme aangeduid door de bouwheer. 

 

Een rapport van keuring wordt overhandigd aan het bouwteam 

 

De keuring gaat door in aanwezigheid van de Bouwheer of haar gemachtigde en onder leiding van een erkend 

keuringsorganisme (cfr. art. 12 § 1 administratieve bepalingen MB 10.08.77).  

 

Het keuringsverslag dient alle proeven te behandelen en dient te vermelden dat de veiligheids- en 

bedieningsinstructies (door de aannemer opgemaakt) voor veilig onderhoud en bediening en met inbegrip van 

inherente en aantoonbare risico's, door het keuringsorganisme zijn nagezien en goedgekeurd.  

 

De toestellen die wettelijk verplicht gekeurd moeten worden door een erkend organisme, vóór hun inbedrijfname 

dienen door toedoen en op kosten van de aannemer gekeurd te worden. Alle kosten met betrekking tot de 

inbedrijfname zijn een last van de aanneming.  

 

De wettelijk verplichte keuringen tijdens de waarborgperiode vormen een aannemingslast. 

Zolang er opmerkingen in het verslag vermeld blijven kan de installatie niet worden overgedragen voor gebruik door 

de opdrachtgever tenzij het gebruik door personeel van de aannemer.  

 

TOEPASSING  

Op alle elektrische installaties, ook deze van sanitair, hvac, liften,....  
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AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen. 

Uitvoerings-, as-built- en brandweerdossier  

Vooraleer met de werken aan te vangen zal de aannemer op eenvoudige vraag van de werfleiding zijn volledig 

uitvoeringsdossier ter nazicht voorleggen aan het bouwbestuur. 

Het dossier bevat uitvoeringsplans en materiaalvoorstellen. 

 

 Ten laatste bij de voorlopige oplevering overhandigt de aannemer een volledig asbuiltdossier aan het bouwteam . Dit 

bestaat uit:  

• Plannen en schema’s ‘ad built’ in DWG-format 

• Alle verslagen van keuringen 

• Alle verslagen van testen en proeven 

• Originele Waarborgcertificaten en/of garantie uitbreidingen van geplaatste toestellen, door  

leveranciers/fabrikanten opgesteld  

• Gebruiksaanwijzingen van de uitrusting en materiaal met onderhoudsvoorschriften en overzicht  

onderhoudsfrequentie  

• Alle originele CE-attesten van CE-gekeurde toestellen en machines welke in de installatie werden  

opgenomen.  

• Lijst met wisselstukken en reserve materialen 

• Technische fiches van de hoofdcomponenten 

 

Alle documenten worden in PDF format aangeleverd in het daarvoor voorzien ‘dropbox’ account. Papieren versie 

worden eerst gedigitaliseerd en vervolgens bewaard in een map aan te leveren aan de bouwheer.  

 

TOEPASSING  

Op alle elektrische installaties, ook deze van sanitair, HVAC, liften,....  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen. 

Opleiding  

De aannemer zal een opleiding voorzien naar de bouwheer toe betreffende de geïnstalleerde installaties. Hij zal zich 

hierbij voornamelijk baseren op het asbuiltdossier. 

Hij voorziet hiervoor minimum 2 halve dagen (niet noodzakelijk op dezelfde dag) om een uiteenzetting te verzorgen 

die goed voorbereid is en voorzien wordt van de nodige documentatie en cursusmateriaal.  

Indien de inschrijver meent dat deze twee halve dagen niet voldoende zullen zijn, dient hij dit reeds te voorzien in zijn 

inschrijving.  
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AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen.  

Onderhoud en herstellingen  

De aannemer is verantwoordelijk voor het volledig onderhoud van de installatie tot de definitieve oplevering. 

Gedurende de waarborgperiode zal de aannemer het geheel van zijn werken en leveringen in goede staat van 

onderhoud of werking houden, met inbegrip van het opnieuw in goede staat brengen.  

 

Gedurende de waarborgperiode moet de aannemer, op eigen kosten, binnen een termijn van 24 uur, de nodige 

schikkingen treffen om de installatie te herstellen, wanneer de bouwheer hierom verzoekt. 

Wordt aan dit verzoek geen gevolg gegeven, dan mag de bouwheer de herstellingen door een ander vakman laten 

uitvoeren op kosten van de aannemer. 

 

De aannemer zal gedurende de waarborgperiode periodiek een technicus sturen voor de controle en het op punt stellen 

van de installatie, en dit volgens noodzaak of naar rato van een minimum, één keer per maand. Bij elk bezoek wordt 

een rapport opgemaakt en aan het bouwteam overhandigd, met vermelding van de reparatie of vervanging.  

 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen. 

Uitvoeringsplannen Omschrijving :  

Voor er met de uitvoering wordt gestart zal de aannemer de uitvoerings- en detailplannen van de installatie ter 

goedkeuring voorleggen.  

De ontwerpplannen/aanbestedingsplannen zijn principeplannen en geven niet alle details weer van de installatie. Ze 

mogen dus niet als uitvoeringsplannen worden gebruikt. 

De weergegeven informatie is aan te vullen met gegevens af te leiden uit de voorwaarden vermeld in het bestek.  

Alle wijzigingen tijdens de uitvoering zullen door de aannemer onverwijld worden aangepast op de 

uitvoeringsplannen. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen. 
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D50 ELEKTRICITEIT 
 

ALGEMEEN 

In zover er tijdens realisatie van de werken niet wordt afgeweken van de beschrijving van de werken in dit bestek, zijn 

volgende normeringen en bepalingen van toepassing: 

 

• Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) 

• Het Algemeen Reglement betreffende Elektrische Installaties (AREI) 

• Basisnormen brandpreventie 

• Plaatsingsvoorschriften van de fabrikant 

• Plaatselijke reglementeringen 

• Bouwreglementen 

• Voorschriften brandweer  

• Statuten en voorschriften van distributiemaatschappijen  

• Installatie volgens normen, voorschriften en regels van het goede vakmanschap gepubliceerd door het    Belgisch 

Instituut voor Normalisatie (BIN) 

 

Alle elektrische artikelen dienen het merk CEBEC of een CE-markering te dragen. 

 

Specifieke normeringen van toepassing op de elektrische installatie: 

• IEC 62052-11 Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements 

• IEC 62053-21 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters     for 

active energy (classes 1 and 2) 

• EN 50470 Electricity metering equipment (a.c.). General requirements, tests and test conditions.     

Metering equipment (class indexes A, B and C) 

 

Risico-analyse 

Alle leidingen dienen nieuw te worden geïnstalleerd. Gebruikte leidingen zijn conform de risicoanalyse bepaalt 

volgens artikel 101 van het AREI: 

 

•  BE - Aard van de behandelde of opgeslagen goederen 

 De keuken in het feestzaal-gedeelte is van klasse BE4 - gevaar voor bezoedeling (aanwezigheid van  

 niet beschermde voedingswaren) 

 De overige ruimtes zijn van klasse BE1 - verwaarloosbaar 

•  CA - Bouwmaterialen 

 CA1 - niet brandbaar materiaal 

•  CB - Structuur van de gebouwen 
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 CB1 - verwaarloosbare risico’s (klassieke en stabiele constructie) 

 

•  BD - Ontruimingsmogelijkheden in noodgevallen 

 BD3 - Overbezet, grote bezettingsgraad, gemakkelijk te ontruimen.  

 

De BD3 classificatie betekend het gebruik van kabelbundels van het type SA - niet corrosieve verbrandingsgassen en 

SD - doorschijnende verbrandingsgassen. Deze halogeenvrije kabels zijn ook F2 en/of F1 (niet-brandverspreidend en 

zelf-dovend voor respectievelijk kabelbundels (F2) en enkelvoudig gelegde kabels (F1)). 

 

Overige bepalingen  

De aannemer zal de elektrische installatie laten keuren door een erkend keuringsorganisme en hiervan een 

gelijkvormigheidsattest overhandigen aan de opdrachtgever. 

 

De aannemer dient bij de installatie constructief rekening te houden met andere werken, in het bijzonder de plaatsing 

van andere technieken: HVAC, sanitair en algemeen bouwkundige afwerkingen. 

 

De aannemer bepaalt zelf de nodige tracés voor de elektrische leidingen. De plannen die worden meegestuurd zijn 

ontwerp plannen en geven principes van het ontwerp weer. Deze plannen mogen onder geen beding gebruikt worden 

als uitvoeringsplannen voor de realisatie van de werken. De uitvoeringsplannen dienen worden opgesteld door de 

aannemer na toezegging van de werken. De uitvoeringsplannen dienen tijdig voor de start van de werken aan het 

studiebureau worden overgemaakt ter controle. Indien de uitvoeringsplannen niet tijdig worden aangeleverd kan SF1 

niet instaan voor eventuele ontwerpfouten.  

 

De aannemer is verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken, de opdrachtgever 

en studiebureau moeten steeds op hoogte gebracht worden en zij dienen steeds de meest recente plannen te ontvangen. 

 

Alle geplaatste componenten dienen genummerd te worden volgens de aanwijzigingen van de opdrachtgever, De 

nummering dient aangebracht te worden op de As-Built schema’s en op iedere component. Deze nummering dient 

duurzaam aangebracht te worden, ook voor vochtige en buitenruimtes.  
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D5010 Netaansluiting 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Er zijn 2 elektrische aansluitingen in de zijvleugel van het gebouw. Het bestaande gebouw beschikt over een 3x230V-

aansluiting met 125A-aansluitvermogen. Verder is er ook een 3N400-toevoer (voor een koelinstallatie voorzien) in de 

zijvleugel, komende van de nabijgelegen TAK-toren. 

Op termijn is het de bedoeling dat er nieuwe hoofdvoeding vanuit de TAK-toren komt. In deze aanneming wordt er 

gevraagd de bestaande aansluitingen te behouden. 

Vanuit het hoofdbord in de zijvleugel dient er wel een nieuwe toevoerkabel naar het hoofdgebouw voorzien worden 

(voeding voor o.a. de nieuwe horeca-voorzieningen). Deze kabel volgt een traject vanuit de technische ruimte in de 

zijvleugel, langs een aan te leggen sleuf in de binnentuin, naar de kelderruimte in het hoofdgebouw. 

 

De aannemer dient de verbinding te maken tussen het hoofdbord in de technische ruimte en een nieuw ALSB in de 

kelderruimte met een minimum aansluitvermogen van 125A.   

 

Type kabel: XVB-F2 1kV 5G25 mm2 

 

TOEPASSING  

Volgens plannen en meetstaat  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 

 

MEETEENHEID  

Meeteenheid: meter (m), stuk (st)  

De eenheidsprijs bevat alle assemblage-, montage- en bevestigingstoebehoren, incl. bochten e.a. hulpstukken.  

 

D5020 Elektrische borden 

Alle elektrische borden worden gebouwd conform het AREI.  

De volgende borden worden geleverd en/of bijgewerkt naar de gevraagde toepassingen door de Aannemer: 

• hoofdbord Zijvleugel (bestaand) 

• ALSB Horeca (kelderruimte) (nieuw) 

• ALSB Hoofdgebouw gelijkvloers (bestaand) 

• Gebouwbeheersysteemkast Hoofdgebouw (nieuw)   

 

Het netsysteem is TT aangesloten. 

 

De gekozen beveiligingsschakelaars (zowel differentieel als overstroom-automaten) zijn selectief. De gekozen 

toestellen zijn geschikt voor het optredende kortsluitvermogen in het bord. De stroomsterkte van de automaten dient 

voor de uitvoering goed gekeurd te worden door de Opdrachtgever of het studiebureau. 
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D5020.1 Hoofdbord 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Onderstaande ALSB worden gevoed vanuit het hoofdbord: 

• ALSB Horeca (kelderruimte) (nieuw) 

• ALSB Hoofdgebouw gelijkvloers (bestaand) 

• Gebouwbeheersysteemkast Hoofdgebouw (nieuw)   

 

Het bestaande hoofdbord in de techniekenruimte wordt nagezien en up-to-date bijgewerkt met de voorziene 

toepassingen. De bord lay-out en nodige componenten worden voorgelegd aan het studiebureau. De uiteindelijke lay-

out moet voor constructie goed gekeurd worden door het studiebureau. 

 

De bekabeling, installatie en eventuele programmering van de componenten in het hoofdbord vallen onder de 

aannemer van dit lot. 

 

De automaten ter beveiliging van de stroomcircuits dienen gekozen te worden rekening houdende met de stroom die 

voorkomt ter hoogte van het verdeelbord, de afstanden tot de kringen kunnen meer dan 50 m bedragen. 

 

De KNX-componenten zijn allemaal monteerbaar op DIN-rail. 

Richtmerk voor componenten: ABB 

 

De schakelkasten worden in opbouw uitgevoerd, en ze voldoen aan volgende eisen: 

•  conform de normen NBN EN60439-1 en NBN EN 61439-2 (voorschriften voor bouw en ontwerp van veilige 

schakel- en verdeel-inrichtingen) 

•  voldoende sterk en brandwerend  

 

TOEPASSING  

Volgens plannen en meetstaat bijgevoegde bijlage 1. 

In techniekenruimte 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

 

MEETEENHEID  

Meeteenheid: stuk (st). De eenheidsprijs bevat alle assemblage-, montage- en bevestigingstoebehoren 

D5020.2 ALSB Horeca 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Onderstaande kringen worden gevoed vanuit het ALSB: 
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• Horeca voorzieningen zoals dampkap, inductiekookplaat, stoomoven, oven, microgolf koel- en diepvrieskast.  

• De exacte voorzieningen zullen bij uitvoering in overleg met de nog aan te stellen uitbater worden bepaald. 

 

 

Het Algemeen Laagspanningsbord wordt geplaatst in de kelderruimte. Voor de grootte van de kast dient rekening 

gehouden te worden met de locatie, de te plaatsten componenten en een reserve van 30%. De bord lay-out en nodige 

componenten worden in samenspraak met het bouwteam bepaalt. De uiteindelijke lay-out moet voor constructie goed 

gekeurd worden door het bouwteam. 

 

De automaten ter beveiliging van de stroomcircuits dienen gekozen te worden rekening houdende met de stroom die 

voorkomt ter hoogte van het verdeelbord, de afstanden tot de kringen zullen niet meer dan 50 m bedragen. 

 

Richtmerk voor componenten: ABB 

 

De schakelkasten worden in opbouw uitgevoerd, en ze voldoen aan volgende eisen: 

•  conform de normen NBN EN60439-1 en NBN EN 61439-2 (voorschriften voor bouw en ontwerp van veilige 

schakel- en verdeel-inrichtingen) 

•  voldoende sterk en brandwerend  

 

TOEPASSING  

Volgens plannen en meetstaat bijgevoegde bijlage 1. 

In kelderruimte 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

 

MEETEENHEID  

Meeteenheid: stuk (st)  

De eenheidsprijs bevat alle assemblage-, montage- en bevestigingstoebehoren 

 

 

 

 

 

D5020.3 ALSB Hoofdgebouw 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Vanuit dit bord worden de bestaande kringen in het hoofdgebouw gevoed. 

Het bord dit te worden nagezien en waar vereist bijgewerkt worden om conform met het AREI te zijn. 

 

Het Algemeen Laagspanningsbord bevindt zich in een doorgangshal op gelijkvloers hoofdgebouw. 
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Richtmerk voor componenten: ABB 

 

TOEPASSING  

Volgens plannen en meetstaat bijgevoegde bijlage 1. 

In doorgangsruimte 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

 

MEETEENHEID  

Meeteenheid: stuk (st)  

De eenheidsprijs bevat alle assemblage-, montage- en bevestigingstoebehoren 

 

 

D5020.4 Gebouwbeheersysteemkast Hoofdgebouw 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Onderstaande kringen worden gevoed vanuit deze kast: 

• Lichtkringen hoofdgebouw 

• Voeding componenten gebouwbeheerssysteem 

 

De gebouwbeheersysteemkast wordt geplaatst in de ontvangstruimte of bij voorkeur in de tecnhnische nis 

hoofdgebouw (verdieping +1) indien mogelijk met de bestaande elektrische bekabeling. Voor de grootte van de kast 

dient rekening gehouden te worden met de locatie, de te plaatsten componenten en een reserve van 30%. De nodige 

componenten staan beschreven in het onderdeel “D80 Automation | gebouwbeheersysteem" van dit lastenboek. 

 

Vanuit deze kast wordt de verlichting gestuurd, de verlichting zal geschakeld en/of gedimd kunnen worden via DALI 

sturing en via KNX relay-modules voor verlichtingskring zonder DALI. De bekabeling, installatie en programmering 

van deze actoren vallen onder de aannemer van dit lot. 

 

De automaten ter beveiliging van de stroomcircuits dienen gekozen te worden rekening houdende met de stroom die 

voorkomt ter hoogte van het verdeelbord, de afstanden tot de verlichtingskringen kunnen meer dan 50 m bedragen. 

 

Enkele van de verlichtingskringen worden gestuurd met bewegingsdetectie, deze sensoren dienen voorzien te zijn van 

daglicht-detectie. Deze kringen kunnen gestuurd worden met bewegingsdetectie als bediend worden via  het 

gebouwbeheersysteem. 

 

 De zones met bewegingsdetectie zijn aangeduid op plan. 

 

Richtmerk voor componenten: ABB 

De KNX-componenten zijn allemaal monteerbaar op DIN-rail. 
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De schakelkasten worden in opbouw uitgevoerd, en ze voldoen aan volgende eisen: 

•  conform de normen NBN EN60439-1 en NBN EN 61439-2 (voorschriften voor bouw en ontwerp van veilige 

schakel- en verdeel-inrichtingen) 

•  voldoende sterk en brandwerend  

 

TOEPASSING  

Volgens plannen en meetstaat bijgevoegde bijlage 1. 

In techniekenruimte 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

 

MEETEENHEID  

Meeteenheid: stuk (st)  

De eenheidsprijs bevat alle assemblage-, montage- en bevestigingstoebehoren 

 

D5030 Stroomverdeelkringen   

D5030.1 Stroomverdeelkringen binnen het gebouw 

MATERIAAL 

De gebruikte kabels zijn van het type XGB.  

  

De BD3 classificatie betekend het gebruik van kabelbundels van het type SA - niet corrosieve verbrandingsgassen en 

SD - doorschijnende verbrandingsgassen. Deze halogeenvrije kabels zijn ook F2 en/of F1 (niet brandverspreidend en 

zelf-dovend voor respectievelijk kabelbundels (F2) en enkelvoudig gelegde kabels (F1)). 

 

De buizen waarin kabels geplaatst worden, zijn van het stijve of soepele (geribd of glad) thermoplastische type. Voor 

de in het zicht geplaatste buizen gebruikt men uitsluitend het stijve versterkt thermoplastische type. 

Indien deze buizen als "wachtbuizen" worden voorzien, zijn ze uitgerust met een gegalvaniseerde stalen trekdraad, 

over hun volledige lengte, en hebben een minimale diameter 25 mm.  

 

UITVOERING 

Vooraleer tot plaatsing over te gaan, dient het volledig tracé der leidingen, kabelberekeningen en de 

opstellingsplaatsen der toestellen goedgekeurd te worden door het bouwteam.   

De montage van de leidingen dient zo opgevat te worden, dat een perfect uitzicht verzekerd wordt, waar mogelijk in 

lagen verzameld en parallel aan elkaar verlopend, met regelmatige tussenafstanden. 

De opbouwleidingen zullen een weg volgen uitsluitend bestaande uit verticale en horizontale gedeelten, haaks op 

elkaar.  
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Alle kabels, zowel deze op de kabelgangen, als deze in buis worden gemerkt aan hun uiteinden, bij doorgang door 

muren en vloerplaten en over hun ganse lengte van hun tracé in de kabelgangen om de 10m. Dit merken geschiedt met 

gegraveerde merkplaatjes of een andere gelijkwaardige, onuitwisbare manier, voor te leggen aan het bouwteam ter 

goedkeuring. Het bouwteam bepaalt welke identificatie dient aangebracht te worden op deze merkplaatjes.  

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) en globale prijs (GP) 

 

MEETEENHEID  

 

Meeteenheid: alle kabels en buiswerk, inclusief alle toebehoren voor verlichting, contactdozen en kleine voedingen 

t.e.m. 4mm2 is Globale Prijs (GP), alle kabels boven de 4mm2 worden per meter weergegeven.  

Meetcode: de eenheidsprijs per lopende meter leidingen omvat het leveren, plaatsen en aansluiten en :  

• voor de kabels : alle bijhorigheden zoals eindtullen, aftak- en trekdozen, pakkingsbussen,  

kabelschoenen, verbindingen en koppelstukken, klemmen, lasdoppen merkplaatjes, bevestigingsmiddelen, de 

muur- en plafonddoorgangshulzen, alle boor- en kapwerken voor het maken van de kabeldoorgangen in muren en 

vloeren met bijhorende herstellingen.  

• voor de ingewerkte leidingen : de aftak- en trekdozen, de klemmen, het maken en dichten van de sleuven in de 

muren, het maken van mortelbruggen voor de leidingen in de chape, alle bijhorende hulpmaterieel en 

bevestigingsmiddelen.  

• voor de buizen : houvasten, trek- en aftakdozen, doorbrekingen van muren, beschotten en plafonds, enz...  

 

D5030.2 Stroomverdeelkringen  buiten het gebouw 

MATERIAAL 

De gebruikte kabels zijn van het type :  

  -  EXVB en XVB in buis.  

   

UITVOERING  

De minimale diepte van de ingraving der ondergrondse kabels bedraagt 60 cm. 

De krommingsstraal van ondergrondse kabels bedraagt nooit minder dan 15 x de buitendiameter van de kabel.  

 

De kabels worden door buizen beschermd volgens een zo kort mogelijke weg. Kruisingen met bestaande of nog aan te 

leggen riolerings- of andere buizen worden met de grootste zorg uitgevoerd en geven geen aanleiding tot een 

meerprijs.  
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Indien deze buizen als "wachtbuizen" worden voorzien, zijn ze uitgerust met een gegalvaniseerde stalen trekdraad, 

over hun volledige lengte, en hebben een minimale diameter 50  mm.  

 

De ondergrondse kabels worden aan hun uiteinden voorzien van merkbanden, met aanduiding van de kabeldoorsnede 

en een onvergankelijke aanduiding van aard en functie van de kabel.  

 

TOEPASSING 

Bekabeling buitenverlichting, energieputten, poort en hekken, regenwaterpomp, stroomversneller,  

(Opmerking camerabewaking wordt gevoed via PoE)  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 

MEETEENHEID  

 

Meeteenheid: meter (m) 

Meetcode: De sleuven zijn opgemeten volgens hun lengte, in meter, welke ook hun breedte mag zijn. De kabels per 

meter, geleverd en geplaatst in voormelde sleuf, op kabelgangen... Doorvoer- en/of beschermbuizen: per meter.  
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D5030.3 Sleuf- en beschermbuizen  

MATERIAAL EN UITVOERING  

De minimale diepte van de ingraving der ondergrondse laagspanningskabels bedraagt 80 cm. 

De krommingsstraal van ondergrondse kabels bedraagt nooit minder dan 15 x de buitendiameter van de kabel.  

 

De kabels worden in buis geplaatst met een  minimum diameter van 50 mm 

 

TOEPASSING  

Sleuf voorzien voor tuinverlichting, camerabewaking, energieputten, regenwateropomp (in put),  hekken, poort, 

stroomversneller en laagspanningskabels MS naar ALSB.  

 
AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Globale prijs (GP) 

 

MEETWIJZE 

Meeteenheid: meter (m)  

Meetcode: uitvoeren van de nodige graaf- en aanvullingswerken, leveren en plaatsen van beschermbuizen.  

 

D5030.4 Kabelgoten  

MATERIAAL  

De kabelgoten hebben een geperforeerde bodem en zijwanden. Ze zullen geen snijdende randen vertonen. De hoogte 

van de kabelgoot bedraagt minstens 6 cm.  

 

Alle bocht-, T- en kruisstukken hebben een krommingsstraal aangepast aan de toegelaten kromming van dikste kabel 

in de goot. De binnenkanten van bocht-, T- en kruisstukken zijn steeds afgeschuind of afgerond.  

Alle kabelgoten kunnen over hun volledige lengte voorzien worden van verplaatsbare, verzinkt stalen, volle 

scheidingsschotten van minstens 6 cm hoogte, zodat aparte compartimenten ontstaan (De verticale stijggoten zijn 

identiek aan de kabelgoten, maar zijn bijkomend voorzien van gootdeksels.  

 

UITVOERING  

De kabelgoten dienen te voldoen aan functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12 voor de tracés waar kabels FR2 op 

liggen, dit zijn oa kabels van sirenes en alarmdrukknoppen etc..., tenzij de kabels op een andere manier opgehangen 

zijn dat ze voldoen aan deze eis.  

 

TOEPASSING  

De kabelgoten zijn voorzien van scheidingsschot voor zwak en sterkstroom.  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 
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Globale Prijs (GP) 

 

MEETWIJZE 

Meeteenheid: meter (m)  

Meetcode: leveren en plaatsen van kabelgoten.  
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D5040 Bedieningstoestellen en contactdozen  

OMSCHRIJVING  

 

De onderhavige  aannemer staat in voor de levering en plaatsing van bedieningstoestellen en contactdozen, alsook de 

integratie en programmatie van de bedieningstoestellen.  

D5040.1 Bedieningstoestellen 

Bedieningstoestellen zijn de verzamelnaam voor o.a. bedieningspanelen,  bewegingsschakelaars, zowel voor inbouw- 

als voor opbouwmontage.  

D5040.1.2  KNX RF wall-mounted transmitter, 1 channel 

Enkelvoudige KNX drukknop. Deze wordt gekoppeld op een KNX RF Gateway. Bereik max. 30m in normale 

bouwstructuur (matig metaal aanwezig in muren en 

vloeren). In kleur antraciet. 

 

 

 

    +   

 

 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten Inplantingsplan bedienelementen (positie 1,3,6,7,8,21,22,23) 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

RICHTMERK 

Gira Afwerking enkelvoudige wip (art.:2181 28) of gelijkwaardig. 

Gira KNX RF Enkevoudige wip (art.:5101 00) of gelijkwaardig. 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D5040.1.3  KNX RF wall-mounted transmitter, 3 channel  

Drievoudige KNX drukknop. Deze wordt gekoppeld op een KNX RF Gateway. Bereik max. 30m in normale 

bouwstructuur (matig metaal aanwezig in muren en 

vloeren. In kleur antraciet. 

 

 

 

    +   

 

 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten Inplantingsplan bedienelementen (positie 1(entreehal) , 24,25) 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

RICHTMERK 

Gira Afwerking drievoudige wip (art.:2183 28) of gelijkwaardig 

Gira KNX RF Enkevoudige wip (art.:5103 00) of gelijkwaardig 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D5040.1.4  KNX wall-mounted switch, 2-fold 

Drievoudige 

KNX drukknop. In kleur 

antraciet. 

 

 

 

     +         +           

 

 

  

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten Inplantingsplan bedienelementen (positie 10,11,26, 27,28) 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

RICHTMERK 

Gira Buskoppelaar 3 Series (art.:2008 00) of gelijkwaardig 

Gira KNX drievoudige wip (art.:5113 00) of gelijkwaardig 

Gira Afwerking drievoudige wip (art.:2183 28) of gelijkwaardig 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D5040.1.5  Bedieningsscherm  

Alle componenten van de tablet, inclusief accessoires (zoals bv. de batterij, stroomadapter, …), maken integraal deel 

uit van het apparaat en dienen dezelfde voorwaarden te genieten als het toestel zelf. De tablet wordt gepositioneerd in 

overleg met het bouwteam. Het is een inbouwmodel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten 

 

RICHTMERK  

Apple Ipad Air 2 of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5040.1.6  Bevestiging smart tablet (bedieningsscherm) 
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Sokkel te plaatsen op een tafel of balie in het onthaal. Deze bevat een geïntegreerd laadsysteem dat compatibel is met 

de smart tablet. via wireless charging is het mogelijk de smart tablet snel en eenvoudig mee te nemen naar een andere 

ruimte indien nodig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten 

 

RICHTMERK  

Iport LauchPort Basestation 70158 - Black of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D5040.2 Contactdozen van het huishoudelijke type  

De contactdozen zijn zowel van het inbouw- als van het opbouwtype.  

 

D5040.2.1  Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ 

Stopcontact 

 

 

 

      

 

 

 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

RICHTMERK 

Gira Stopcontact (art.:0485 28) of gelijkwaardig. 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief toebehoren. 
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D5040.20.2  Blinde Afwerking Wandcontactdoos 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten Inplantingsplan  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

RICHTMERK 

Gira Blinde afwerking (art.:0268 28) of gelijkwaardig. 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief toebehoren. 
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D5040.3 Industriële contactdozen   

De industriële contactdozen worden in hoofdzaak toegepast voor drijfkrachtverdeling, binnen en buiten de gebouwen. 

Ze zijn gebouwd volgens NBN C63-309-1 en NBN C63-309-2 alsook volgens EN 60309-1 en EN 60-309-2 en 

CEE17-publicatie. 

Ze zijn minimaal voorzien van het CEBEC-keurmerk.  

 

MATERIAAL EN UITVOERING  

De behuizing en het inzetstuk in kunststof zijn vervaardigd in polyamide of polycarbonaat, die dus volstaan aan hoge 

en lage bedrijfstemperaturen. De contactdozen bestaan in een volledige opbouwuitvoering of in een half 

inbouwuitvoering. 

De aangewende kunststoffen zijn zelfdovend en onbreekbaar.  

 

TOEPASSING  

De contactdozen hebben een beschermingsgraad IP X4 Alle contactdozen zijn van het opbouwtype.  

Ze worden voorzien zoals aangeduid op plan.  

Type en positie van contactdozen voor machines en sectionaalpoorten dienen op de werf in uitvoering gecoördineerd 

of geverifieerd te worden.  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: stuk (st) 

Meetcode: de eenheidsprijs omvat levering, plaatsing en aansluiting, incl. de bevestigingstoebehoren en de 

contactstop (los te leveren).  
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D60 COMMUNICATIE  

D6010 Data 

Met data-infrastructuur wordt een gestructureerde bekabeling, inclusief de componenten als outlets, patch-panels, 

patch kabels, ... bedoeld. 

 

De gestructureerde bekabeling is in wezen een stervormige bekabeling die de overdracht van spraak, data, video en 

controlesignalen mogelijk maakt op een transparante manier.  

 

De bekabeling bestaat uit vaste horizontale of verticale bekabeling voor data uitgevoerd met twisted pair bekabeling 

voor zover de lengte zich beperkt tot 90 meter. Indien de lengte de 90 meter overschrijdt zal glasvezel voor data 

worden toegepast. 

 

De installatie dient zodanig uitgevoerd te worden dat geen problemen kunnen ontstaan m.b.t. EMI (Elektro 

magnetische interferentie).  

 

Een certificaat geleverd door een Europees, onafhankelijke, niet-fabrikant gerelateerd testlabo 3P, Delta, GHMT , … 

is noodzakelijk en wordt ingediend samen met de materiaalsteekkaarten voor volgende zaken:  

• Kabel  

• Patch panel  

• Patchsnoeren  

 

MATERIAAL  

Om een certifiëring te kunnen bekomen van het ganse systeem, dienen al deze componenten van éénzelfde 

fabrikant afkomstig zijn. 

 

Het bekabelingssysteem zal ten allen tijde minimaal voldoen aan de laatste versies inclusief alle addenda van de 

volgende specificaties:  

• SO/IEC 11801: 2002 / A1:2008 Information technology – Generic cabling for customer premises  

• EN 50173:2002 Information technology – Generic cabling systems 

• ANSI/TIA-EIA-568B Commercial building telecommunications cabling standard, inclusief de laatste addenda  

• EN 50174 Information technology – Planning and installation of cabling 

• ANSI/TIA EIA-569 Commercial building standard for telecommunications – pathways and spaces 

• IEC 61935-1 Generic cabling system specification for testing of balanced commercial cabling in accordance with 

ISO/IEC 11801 

• ANSI/TIA EIA-606 Administration standard for the telecommunications infrastructure of commercial buildings 

• ANSI/TIA EIA-607 Commercial building grounding and bounding requirements for the telecommunications 

• TIA/TSB – 67 Field testing of generic cabling 
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• EN 50346 Testing of installed cabling  

En verder de van toepassing zijnde lokale voorschriften van het AREI, ARAB, NBN en NEN.  

 

GARANTIES 

De fabrikant dient de werking van het bekabelingssysteem conform de ISO/IEC 11801:2008 te garanderen voor een 

periode van minimaal 25 jaar op materialen inclusief arbeid en een levenslange protocolgarantie. 

D6010.1 Kabel - en buiswerk  

De horizontale en verticale bekabeling is van het type CAT6A S/FTP, F/FTP 

Opgelet: Alle kabels dienen te voldoen aan EN 60332-3 (F2) en LSZH  

 

RICHTSPECIFICATIES DATABEKABELING 

Manufacture

r  
3M  Leviton  

MultimediaConne

ct  
Nexans  Nexans  

Type  CAT 6A F/FTP  CAT 6A S/FTP  CAT 6A F/FTP  CAT 6A F/FTP  CAT 6A S/FTP  

Model  
3M Volition F/FTP 

CAT 6A LSZH 4p  

eXtreme® CAT 

6A S/FTP 

Cable, LSZH  

F/FTP CAT6A 

AWG23 SOLID 

CORE CABLE  

LANmark-6A 

F/FTP Cat 6A 

500MHz LSZH-

FRT  

LANmark 

Industry S/FTP 

Cat 6A AWG23 

LSZH + PE  

Ordernr.  V0L-6AFFL4-1000  
160-SFTAZ-

5WS  
F5554SH10  N100.692G-O5  N10i.005  

Colour  green  white  purple  orange  black  

Speed  10 Gigabit  10 Gigabit  10 Gigabit  10 Gigabit  10 Gigabit  

Installation  indoor  indoor  indoor  indoor  outdoor  

Standard(s)  

EN 50173-1 EN 

50288-4-1 IEC 

60332-1 IEC 60332-

3-24 IEC 61034-2 

IEC 60754-1 IEC 

60754-2 IEC 61156-

5 ISO/IEC 11801  

EN 50173-1 IEC 

60332-1 IEC 

60754  

IEC 61034 IEC 

61156-5 

ISO/IEC 11801  

IEC 60332-1  

IEC 61156-5 

ISO/IEC 11801  

EN 50173-1 EN 

50288 IEC 

60332-3 IEC 

61156-5 

ISO/IEC 11801  

EN 50173 EN 

50288-4 -1 IEC 

61156-5 

ISO/IEC 11801 

ISO/ IEC 24702  
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Smoke  Low smoke  Low smoke  Low smoke  Low smoke  Low smoke  

Halogen  Zero Halogen  Zero Halogen  Zero Halogen  Zero Halogen  Zero Haloge  

 

 

UITVOERING  

De bekabeling wordt geplaatst in TTh-R buis voor in het zicht geplaatste leidingen en in stijve of soepele (geribd of 

glad) buis voor ingewerkte leidingen. Indien aanwezig worden de bekabelingen op de daarvoor voorziene kabelgoten 

of kabelgootcompartimenten voorzien. 

De bekabelingen worden in basis geplaatst volgens de regels van de sterkstroombekabelingen en voldoen bovendien 

aan de volgende voorwaarden:  

 

Installatie conform de richtlijnen van EN 50174-2 en –3, ISO/IEC 11801: 2008 en ANSI/TIA/EIA 607 en 569-B en de 

richtlijnen van de fabrikant, aangaande trekkrachten, buigstraal, bundeling, kabelgeleiding, ...  

 

De kabelgoten waarop de datakabels voorzien zijn dienen op een degelijke manier geaard worden, in een continue 

uitvoering. De binnenzijdes van de kabelgoten mogen geen scherpe randen vertonen. In principe dienen er enkel 

kabeldeksels voorzien te worden als er niet voldaan kan worden aan de minimale afstanden tot storingsbronnen. 

 

De kabels in draadgoten op horizontale trajecten moeten minimaal om de 1,5 meter zijn gebundeld met klittenband en 

om de 3 m zijn vastgezet aan de draadgoot. In verticale trajecten (trajecten met een hellingshoek van meer dan 30 

graden) is de maximale afstand voor het bundelen van kabels en het vastzetten aan de draadgoot 0,5 meter. Insnoering 

van een kabel of kabelbundel mag niet optreden  

 

Bij verandering van richting van een bundel kabels in een draadgoot, dient de kabelbundel die van richting verandert, 

gemarkeerd te worden ter identificatie van deze bundel.  

De minimum buigradius van de kabel dient ten allen tijde gerespecteerd te worden en in rekening gebracht bij het 

dimensioneren van de draadgoten  

 

Om een snellere en eenvoudigere installatie mogelijk te maken is een gebundeld kabelconcept mogelijk. Daarom is de 

levering van kabelbundels van telkens 4, 6 of 8 kabels met een identificatie van elke kabel in de bindel toegelaten. Het 

effect van de kabelbundeling mag geen afbreuk doen aan de systeemprestatie  

 

Indien data- en voedingskabels in één ruimte, goot of buis geplaatst worden dient er een fysieke scheiding van beide 

kabeltypes plaats te vinden zoals beschreven is in de Europese richtlijn EN 50174-2:2007 Information Technology – 

Cabling installation’, te berekenen volgens de onderstaande formule en tabellen  

 

IDENTIFICATIE  

Men dient een duidelijk, onuitwisbaar en logisch coderingssysteem te gebruiken, welke een gemakkelijke verwerking 

toelaat. Volgend schema dient gerespecteerd te worden:  
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• AA = nummer van de verdieping  

• BB = nummer van de ruimte  

• XX = nummer van het datarack 

• YY = nummer van het patchpaneel  

• ZZ = nummer van de poort op het patchpaneel 

 

 

TOEPASSING  

De bekabeling type CAT6A S/FTP / F/FTP wordt toegepast voor de volgende verbindingen: bekabeling tot 90m 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) – voor de patch-panelen en -kabels  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per meter (m), per stuk (st) – voor de patchkabels 

Meetcode: de prijs van de kabels en buizen omvat het leveren en plaatsen, incl. alle plaatsingstoebehoren en 

materialen. De kabels worden, waar mogelijk, geplaatst in de zwakstroomcompartimenten van de kabelgoten, tenzij er 

specifieke kabelgoten voorzien zijn voor deze bekabelingen. Waar de kabelgoten verlaten worden, verloopt de 

bekabeling in buis.  

Voor de patchkabels, incl. de connectoren aan beide zijden.  

D6010.2 datacontactdozen  

De datacontactdozen zullen steeds compatibel zijn met het toegepaste type bekabeling. D.w.z. ze zijn van dusdanig 

type dat het geheel van connectoren en kabel nog steeds voldoet aan de gestelde eisen voor de gekozen performantie, 

CAT6A S/FTP F/FTP. 

 

MATERIAAL  

RJ45-connector volgens T568B-standaard 

 

UITVOERING  

De afdekplaten zijn van hetzelfde merk en type als deze voor de contactdozen en het schakelmateriaal, bijkomend 

voorzien van de nummering overeenkomstig met de outlets in het datarack. 

 

Daar waar mogelijk worden de datacontactdozen onder een gemeenschappelijke afdekplaat met ander 

schakelmateriaal opgesteld.  

 

De toekomende bedrading in de datacontactdozen mag geen knikken vertonen.  
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Bij de aansluiting van de bekabeling worden steeds alle paren in de kabel aangesloten, zelfs indien deze voor telefonie 

gebruikt worden.  

Alle aansluitpunten worden op een éénduidige manier gemerkt, analoog aan de merking op het patch panel.  

 

TOEPASSING 

De RJ45 –datacontactdozen van het schuin opgestelde type worden toegepast. Ze voldoen samen met de bekabeling 

aan de voorwaarden van cat6.  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: De datacontactdozen worden geleverd en bedrijfsklaar geplaatst en aangesloten. Een éénduidige merking 

van datapunt wordt voorzien.  

 

D6010.3 Patchpanel 

MATERIAAL 

Patch panelen voor data – RJ45  

Het patch panel is conform aan de ISO 11801 (laatste editie), EIA/TIA 568B2.10. en geschikt voor montage in een 

19” rack en is gemoduleerd op de 19” standaard. Het bestaat uit een volledig gesloten zwart metalen chassis. 

 

Hierin zijn in principe 24 RJ45 connectoren verwerkt, analoog aan deze toegepast in de datacontactdozen. 

Bij toepassing voor afgeschermde bekabeling is voor de aarding een faston op de achterzijde van het paneel aanwezig  

Dit paneel beslaat 1 hoogte-eenheid (1HE) van het 19” rack. 

 

Het modulaire vlakke Snap-In patchpaneel bestaat uit een vlak zwart metalen chassis, waarin 24 RJ45 connectoren op 

1 HE (hoogte eenheid) gemonteerd worden. 

 

De metalen patchpanelen zijn voorzien van 3 aardingspunten waardoor er een perfecte aardingsverbinding kan 

gemaakt worden. 

 

Aan de voorzijde van het paneel is iedere aansluiting voorzien van een oplopend poortnummer en van een 

voorgedrukt beschrijfbaar coderingsveld. 
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Dit paneel is voorzien om er (indien gewenst) gekleurde inserts te kunnen in vastklikken; op deze manier kan men een 

kleurcodering voorzien om bv verschillende applicaties aan te duiden. 

 

Het patchen van de RJ45-connectoren op het patchpaneel naar de actieve apparatuur zal gebeuren d.m.v. RJ45- RJ45 

patchsnoeren CAT6A S/FTP F/FTP. 

 

UITVOERING  

De patch panels zullen ingebouwd dienen te worden in een 19” data-rack.  

 

TOEPASSING 

De patch-panels worden toegepast, aantal volgens meetstaat van RJ45 voor de data-infrastructuur  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: De datacontactdozen worden geleverd en bedrijfsklaar geplaatst en aangesloten. Een éénduidige merking 

van datapunt wordt voorzien. 

 

D6010.4 Datarack  

OMSCHRIJVING  
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Het datarack verzamelt de databekabeling via ondermeer patch-panelen voor een deel of de ganse installatie. Verder 

zal dit rack eveneens de actieve componenten van de data-installatie bevatten.  

 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Het datarack is opgebouwd rond een gegalvaniseerd stalen frame en panelen, afgewerkt met een polyester 

poedercoating in RAL-kleur, voor te leggen aan het bouwteam. 

De kast is voorzien van gechromateerde profielen, gemoduleerd op 19” en voorzien van het nodige gatenpatroon ter 

bevestiging van de 19” componenten.  

De kast is leverbaar in de volgende afmetingen: 800x 1000X2000 (mm)  

Datarack 800x1000x2000 

Systeemconfiguratie Aantal 

Base/top 800x1000mm WxD ABB EK8010KN 1 

19” rack frames for cabinet ABB EG2005 1 

19” Fixing Kit ABB EB8000 1 

Side covers ABB EL2012K  1 

Front/Back Plinth Kit ABB ZN8000  1 

Side Plinth Kit ABB ZN1000  1 

Uprights for structure ABB EM2000  4 

Aerated door for server cabinet ABB EC2082  2 
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De kasten zijn uitgerust met een bodemplaat. waarin naar wens: roosters, 

ventilatoren, kabeldoorvoerborstels ingewerkt kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTMERK 

Datarack volgens configuratie of gelijkwaardig. 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten 

Een datarack wordt voorzien zowel in het hoofdgebouw als zijvleugel. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: data-rack geleverd, bedrijfsklaar geplaatst en volledig aangesloten en gemerkt m.i.v. alle toebehoren en 

bijwerken.  
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D6010.5 UPS - Uninterruptable Power Supply 

De UPS zorgt voor de voeding van het datarack bij stroomtuitval, het gebouwbeheer kan op die manier tijdig een 

melding uitsturen. De UPS is voorzien van netwerkkaart met SNMP zodat integratie en monitoring van UPS in 

gebouwbeheersysteem mogelijk is. 

Specificaties: 

• VFI 

• 2000VA/1800W RT 

• 230V 

• 50/60Hz   

  

TOEPASSING  

In datarack (19” Mounted) 

 

RICHTMERK 

ABB Powervalue RT11 (2kVA uitvoering) of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen en aansluiten inclusief toebehoren samen met programmatie en commissioning van de UPS met 

SNMP-kaart. 
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D6010.5 Actieve IT-componenten (Switches en Wifi antennes)  

OMSCHRIJVING  

De actieve IT-componenten van de data-installatie, gebouwbeheer, … komen in de dataracks van het hoofdgebouw en 

zijvleugel. 

De componenten worden aangeleverd en voorzien via de lopende raamcontracten van de Stad Kortrijk. De aannemer 

hoeft deze post niet in te calculeren in de onderhavige aanneming. 

 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Switches 

Volgens specificaties raamcontracten Stad Kortrijk 

 

WIFI access points 

Volgens specificaties raamcontracten Stad Kortrijk 

 

TOEPASSING 

Switches worden voorzien in de dataracks (hoofdgebouw en zijvleugel). 

WIFI antennes te voorzien volgens site survey (ontvangst metingen ter plaatse)  

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

Globale Prijs (GP) en Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: geleverd, bedrijfsklaar geplaatst, volledig aangesloten, in dienst gesteld en gemerkt m.i.v. alle toebehoren 

en bijwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D70 ELEKTRONISCHE VEILIGHEID EN BEVEILIGING 

D7010 Toegangscontrole 
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De toegangscontrole en inbraakdetectie en hun functionaliteiten worden voorzien volgens de lopende raamcontracten 

van de Stad Kortrijk. Bij voorkeur zijn deze geïntegreerd in één systeem met integratiemogelijkheid op IP-niveau 

(voor uitbreidingen en integraties achteraf).  

 

OMSCHRIJVING  

Er wordt toegangscontrole voorzien via badgelezers (hoofdgebouw/zijvelugel) alsook parlefonie/videofonie 

(zijvleugel). 

De componenten worden aangeleverd via de raamcontracten Stad Kortrijk. De aannemer hoeft deze post niet in te 

calculeren in de onderhavige aanneming. 

 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Badgelezers 

Volgens specificaties raamcontracten Stad Kortrijk 

 

Parlefonie/Videofonie 

Volgens specificaties raamcontracten Stad Kortrijk 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

Globale Prijs (GP) en Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: geleverd, bedrijfsklaar geplaatst, volledig aangesloten, in dienst gesteld en gemerkt m.i.v. alle toebehoren 

en bijwerken.  
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D7020  INBRAAKDETECTIE 

D7020.1 Inbraakdetectiesysteem 

OMSCHRIJVING  

 

De bestaande inbraakdetectie wordt nagezien en geüpgraded volgens de lopende raamcontracten van de Stad Kortrijk. 

Bij voorkeur worden de bestaande componenten zoveel als mogelijk behouden en wordt enkel de centrale zelf waar 

vereist hardware-/software-matig geüpgraded. 

Een koppeling met de bestaande branddetectiecentrale is gewenst.  

De aannemer hoeft deze post niet in te calculeren in de onderhavige aanneming. 

 

MATERIAAL EN UITVOERING  

Het gebruikte materiaal heeft een INCERT certificaat. 

 

Getuigschriften en attesten zijn vóór de uitvoering aan het bouwteam voor te leggen.  

Bij de voorlopige oplevering bezorgt de aannemer eveneens:  

• een gebruikershandleiding in het Nederlands,  

• een gebruikersboekje,  

• de nodige opleiding van het bevoegde personeel,  

• een voorstel wettelijk onderhoudscontract.  

 

TOEPASSING  

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: geleverd, bedrijfsklaar geplaatst, volledig aangesloten, in dienst gesteld en gemerkt m.i.v. alle toebehoren 

en bijwerken.  
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D7020.2 Onderhoudscontract  

OMSCHRIJVING  

De aannemer voegt bij zijn technische fiche een prijsvoorstel voor jaarlijks onderhoudscontract uit te voeren door een 

(BVVO erkende) geregistreerde en erkende installateur.  

  

UITVOERING EN TOEPASSING  

Dit jaarlijkse onderhoudscontract omvat:  

Jaarlijks nazicht van de installatie  

•  het preventief onderhoud van de installatie,  

•  een globale test van het systeem,  

• nazicht van de toestand van de bekabeling en de bevestigingen,  

• controle van de batterijen,  

• levering van het kleine materiaal dat nodig is voor de goede werking (lampjes, zekeringen, enz...),  

• opstellen van een onderhoudsverslag,  

• invullen van het gebruikersboekje.  

 

24H dienst, bereikbaar op elk ogenblik 

• telefonische bijstand 

• dienst voor uitvoering van herstelling of dringende aanpassingen 

 

Het kabelwerk van de verschillende componeneten en de verbinding met de inbraakdetectiecentrale wordt uitgevoerd 

met afgeschermde alarm-kabel (aantal aders i.f.v. de toepassing) geplaatst in TTh-R buis voor in het zicht geplaatste 

leidingen en in stijve of soepele (geribd of glad) buis voor ingewerkte leidingen. Indien aanwezig worden de 

bekabelingen op de daarvoor voorziene kabelgoten of kabelgootcompartimenten voorzien.  
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D7050 BRANDDETECTIE 

D7050.1 Algemeen 

OMSCHRIJVING  

De bestaande installatie wordt nagezien en moet conform zijn aan de voorschriften van de norm NBN S 21-100-

1(2015) en zijn addenda en de hierna vermelde voorschriften. Ze wordt geüpgraded volgens de lopende 

raamcontracten van de Stad Kortrijk. Bij voorkeur worden de bestaande componenten zoveel als mogelijk behouden 

en wordt enkel de centrale zelf waar vereist hardware-/software-matig geüpgraded. 

Een integratie met de bestaande inbraakcentrale is gewenst.  

De aannemer hoeft deze post niet in te calculeren in de onderhavige aanneming. 

 

MATERIAAL  

De componenten van de automatische branddetectie zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Europese 

normen EN 54. De verenigbaarheid van deze componenten dient gecertificeerd te zijn door een certificatieorganisme 

dat branddetectie in zijn toepassingsgebied heeft.  

 

De detailstudie, uitvoering en in bedrijfstelling conform NBN S21-100-1 valt onder de verantwoordelijkheid van de 

gespecialiseerde aannemer, vervat in onderhavige aanneming. De gespecialiseerde aannemer dient gecertificeerd te 

zijn voor de gedetailleerde studie (art 6), plaatsing (art 7) en in bedrijfstelling (art 8) volgens de NBN S21-100-1. Dit 

certificatieorganisme dient NBN ISO 17065 geaccrediteerd te zijn door een geaccrediteerd organisme op Europees 

niveau.  

 

De installatie moet gekeurd worden door een geaccrediteerd (type A volgens de NBN EN ISO 17020) 

controleorganisatie, dat branddetectie volgens NBN S21-100 in haar toepassingsdomein heeft.  

Al het aangeboden materiaal en in het bijzonder de detectors en de centrale, zullen afkomstig zijn van één en dezelfde 

fabrikant. 

 

UITVOERING EN TOEPASSING 

De installatie zal tot de klasse “totale bewaking” horen conform NBN S21-100-1 en NBN S21 -100-2. 

 

De op de plannen aangeduide componenten zijn enkel ten titel van inlichting en geven enkel een indicatie van 

het vermoedelijke aantal in de meetstaat van de basisstudie, gemaakt door de ontwerper. Onderhavige 

aannemer zal de juiste aantallen van zijn componenten opgeven in zijn prijsopgave.   
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AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: geleverd, bedrijfsklaar geplaatst, volledig aangesloten, in dienst gesteld en gemerkt m.i.v. alle toebehoren 

en bijwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D80 AUTOMATION | GEBOUWBEHEERSYSTEEM  
ALGEMEEN 
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De onderhavige aannemer staat in voor de levering, plaatsing, integratie en programmatie van de verschillende 

onderdelen van het gebouwbeheersysteem 

 

TOEPASSING 

De integratie van de technieken verlichting en HVAC in 1 centraal  gebouwbeheersysteem zoals hierna beschreven.  

 

D8010 Building automation server 

ALGEMEEN 

Het gebouwbeheersysteem integreert de volgende verschillende technieken:  

• Verlichting 

• HVAC 

• … 

 

De building automation server laat toe het gebouw vanuit één centrale plaats aan te sturen zodat het gebouw op een 

efficiënte wijze kan beheert worden.  

 
Controle vanop afstand 

De aansturing en monitoring van de verschillende technieken gebeurt vanop afstand via één applicatie  

 
Site-management - efficiënte controle over verschillende sites 

Verschillende gebouwen kunnen vanuit 1 centraal beheersysteem worden aangestuurd, dit laat toe vanop afstand de 

controle over het gebouw te kunnen behouden.  Foutmeldingen worden via notificaties verstuurd wanneer er defecten 

zijn zodat een snelle en efficiënte oplossing mogelijk is. 

 
Continue monitoring door service-partners 

De informatie kan worden gedeeld met de service partners. De gedeelde informatie zorgt ervoor dat de service 

partners op de hoogte zijn van de geïnstalleerde systemen zodat ze tijdig een foutmelding ontvangen bij mogelijke 

defecten en tijdig kunnen ingrijpen wanneer nodig.  
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D8010.1 Verlichting 

Binnenverlichting zal aangestuurd worden door het gebouwbeheersysteem via DALI, de kringen van de 

buitenverlichting worden via schakelactoren aangestuurd. De twee verlichtingssystemen zijn centraal aanstuurbaar via 

een app. 

 
 

BINNENVERLICHTING USE CASES 

Functies 

Overzicht van gevraagde (KNX) functies voor de verschillende geschakelde lichtkringen en gestuurde DALI 

toestellen: zie bijlage 1 BLKI Lighting control overzichtslijst. 

 

Presents 

Verschillende verlichtingsscènes kunnen gekozen worden door presents die toepasselijk zijn bij het gebruik van de 

ruimtes. Gepaste sferen kunnen gecreëerd worden.  

 

Herconfigureerbaar 

DALI laat toe om ieder lichtarmatuur apart aan te regelen, zo kan ervoor gezorgd worden dat verschillende 

verlichtingszones eenvoudig herconfigureerbaar zijn (Mogelijk in burelen zijvleugel).  

De verlichting is steeds voorzien van een aan/uit functie.  

 
Energie- en kostenefficiënt 

Het gebruik van aan- en afwezigheidsdetectie in de bepaalde ruimtes zorgt voor een energie- en kosten besparing. 

Volgende ruimtes bevatten aanwezigheidsdetectie:  

• Hall(s) gelijkvloers + verdieping hoofdgebouw 

• Sanitaire blokken hoofdgebouw 

• Traphal zijvleugel 

• Wachtruimte hoofdgebouw 

 

DALI-armaturen kunnen signaal geven wanneer het lichtarmatuur stuk is, zo hoeven er geen controles naar defecte 

verlichting meer worden uitgevoerd, de verlichting kan zo snel en eenvoudig vervangen worden. 

 
Relighting Premie 

 
In kader van aanvraag relighting premie bij distributienetbeheerder, dient onderhavige aannemer volgende info in 

tabel aan te leveren: 

 

• het oorspronkelijk geïnstalleerd vermogen, inclusief de gerelateerde randapparatuur (uitgedrukt in Watt) 

• het streefvermogen inclusief de gerelateerde randapparatuur zoals berekend in het ingevulde excelbestand 

‘rekenblad 2017’ (uitgedrukt in Watt) 

• het jaarlijks aantal branduren (totaal: op vol of gereduceerd vermogen) 



SF1 BVBA  Versienummer: 20171016SF1 

  Pagina 53 van 68 

• een afdruk van het volledig ingevulde excelbestand 'rekenblad 2017’ 

• een technische fiche van de gebruikte verlichtingstoestellen (inclusief randapparatuur indien aanwezig), 

daglichtsturing en afwezigheidsdetectie 

• een lichtberekening van de nieuwe installatie die minstens volgende elementen bevat:   

• een beschrijving van elk type ruimte (oppervlakteberekening van muren, plafond en vloer én gekozen 

reflec- tiecoëfficiënten) alsook een beschrijving van alle taak- oppervlaktes (type, oppervlakte en 

reflectiecoëfficiënt) en de gebruikte maintenance factor;  

• de gemiddelde verlichtingssterkte (uitgedrukt in Lux) op de gekozen taakoppervlakken;  

• het ingevuld excelbestand ‘rekenblad 2017’. 

• een gedateerde foto van de nieuwe verlichtingsinstallatie 

• een grondplan van het gebouw waar de oude verlichtingsinstallatie werd vervangen, met aanduiding van de 

betrokken oppervlaktes. 

• het merk, het type en het vermogen van de gebruikte verlichtingstoestellen 

• het merk en het type van de daglichtsturing 

• het merk en het type van de gebruikte afwezigheidsdetectie 

• de kostprijs van het materiaal, de plaatsing en de datum van de werken  

 
In bijlage kan onderhavige aannemer het rekenblad 2017 terugvinden.” 
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D8010.2 HVAC  

Verwarming, koeling en ventilatie wordt gestuurd via het BACNet/IP protocol. In het systeem worden volgende zaken 

voorzien:  

• Eenvoudig schakelen tussen verschillende HVAC-modi: Comfort, Eco, Stand-by… 

• Keuze van gewenste temperatuur in verschillende zones 

• Synchronisatie van HVAC met kalender 

• Aan/afwezigheidsregeling: ventilatie detecteert stijgende CO2-niveau’s en past ventilatie daarop automatisch aan. 

• continue monitoring van HVAC-systeem: constante controle over performantie van het systeem voorzien van 

upgrades 

• Remote-service: systeemgegevens staan ter beschikking van service partner.   
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D8010.2.1 Luchtbehandelingsinstallatie Hoofdgebouw 

De luchtgroep is een mechanisch gecontroleerde ventilatiegroep met warmterecuperatie met een hoog rendement. De 

groepen zijn samengesteld uit WTW-unit (warmtewiel of platenwisselaar), compactfilters F7/G4, condensbak, een 

100% bypass (indien platenwisselaar als WTW) en twee direct aangedreven radiaalventilatoren. Bij het toestel is 

controller geïntegreerd waarmee alle bedrijfsstatussen, systeemwaarden, werkingsmodus en temperaturen kunnen 

worden uitgelezen via KNX of BACNET. 

 

DE LUCHTGROEP OMVAT VOLGENDE FUNCTIES: 

 

Warmtewiel 

Warmteterugwinning met een warmtewiel is gebaseerd op het principe dat een warmte-accumulerend element in de 

vorm van een wiel, opgebouwd uit kleine aluminium buisjes, afwisselend door de in- en de uitgaande luchtstroom 

wordt gevoerd. Door het toerental van het warmtewiel te regelen kan de temperatuur van de toevoerlucht constant 

worden gehouden. 

 

Bypass 

De luchtgroepen beschikken over een automatische bypass module. Deze zorgt ervoor dat in de zomer de koude 

buitenlucht zonder warmte uitwisseling rechtstreeks binnen wordt geblazen. De bypass wordt automatisch geactiveerd 

indien de temperatuur van de extractielucht 2°C hoger is dan de ingestelde ruimtetemperatuur en  de 

buitentemperatuur lager is dan de extractietemperatuur. 

 

Filters 

Filterbewaking gebeurt via druksensoren. 

 

Vorstbeveiliging 

Het intelligent controlesysteem zorgt ervoor dat de warmtewisselaar niet dicht vriest. De vriesbeveiliging treedt in 

werking indien de afblaaslucht beneden een bepaald setpunt zakt.  

 

Regeling luchtgroep 

De luchtgroep wordt voorzien van de nodige temperatuurvoelers, waarvan de regeling (zie D8020.9) gebruik kan 

maken. De ventilatoren moeten de mogelijkheid hebben op een hoog en laag regime te werken. 

 

TOEPASSING  

Integratie en programmatie van de verschillende HVAC functies in het gebouwbeheersysteem 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 

 

 

MEETWIJZE  
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Meeteenheid:  

Per uur (h) 

Meetcode:  

Programmatie en commissioning van de gevraagde HVAC functies, ventilatie, hoofdgebouw 

 

D8010.2.2 Luchtbehandelingsinstallatie Zijvleugel 

De luchtgroep is reeds uitgerust met een vernieuwde regeling die kan geïntegreerd worden op het KNX systeem. 

 

Voorzieningen voor uitbreidingen functies luchtgroep: 

 

-  Koelleidingen van te verwijderen airco-units doorvoeren tot aan luchtgroep zodat er de mogelijkheid is 

 een direct expansiebatterij in de luchtgroep te plaatsen (actieve koeling). Koelleidingen worden met  

 einddop afgewerkt zodat de koelleidingen van koelgas kunnen worden voorzien en de resterende  

 units blijven functioneren. 

-  Momenteel is er geen WTW-systeem geplaatst op de luchtgroep. Dit is alsnog mogelijk ten voordele  

 van energiewinsten in het gebouw.  

 

TOEPASSING  

Integratie en programmatie van de verschillende HVAC functies in het gebouwbeheersysteem 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST  

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per uur (h) 

Meetcode:  

Programmatie en commissioning van de gevraagde HVAC functies, ventilatie, zijvleugel 
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D8020 Componenten GBS 

D8020.1 Gateway en webdashboard 

De gebouwbeheerserver is een multiprotocol gateway (KNX,BACNet/IP, Modbus, M-bus) die zorgt voor eenvoudige 

integratie van verschillende protocollen in het gebouwbeheersysteem. Alsook trendlogging van verschillende 

datapunten is mogelijk. 

Voor de bediening van de technieken is er een webdashboard voorzien. 

 

TOEPASSING  

In datarack    

RICHTMERK 

ABB Newron DOGATE of gelijkwaardig. 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D8020.2 KNX voeding  
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KNX voeding - 640mA met diagnose-functionaliteit (1 per 64 KNX modules): 

Voeding met 2 aparte kanalen en voorzien van volgende diagnose objecten: Bus current, status, overload, telegram 

and communication. 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord 

RICHTMERK 

ABB SV/S 30.640.5.1 of gelijkwaardig. 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D8020.3 KNX IP router  
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Connecteert de KNX-bus met Ethernet netwerk. Apparaat werkt volgens KNXnet/IP protocol voor communicatie. 

Wordt gebruikt om een logische structuur te krijgen tussen verschillende KNX-netwerken en het ethernet 

hoofdnetwerk. Er zijn 2 KNX-netten: hoofdgebouw en zijvleugel. 

Via KNXnet/IP is een latere uitbereiding mogelijk. 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord 

RICHTMERK 

ABB IPR/S 3.1.1 of gelijkwaardig. 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D8020.4 KNX DALI gateway 

De KNX DALI gateway laat toe om de DALI-armaturen via KNX aan te sturen, stuurt maximaal 64 armaturen of 

lichtkringen aan. Via DALI kunnen verlichtingsarmaturen aan/uit worden gestuurd alsook gedimd (indien driver en 

lamp van de armatuur hiervoor zijn geschikt). 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord, zie bijlage 1 BLKI Lighting control overzichtslijst voor aan te sluiten DALI toestellen en gevraagde 

bedieningsfuncties. 

 

RICHTMERK 

ABB DG/S 1.64.1.1 of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D8020.5 KNX Switch actuator 4/8/12-voudig: 

Deze 4/8/12-voudige schakelactuator laat toe kringen te schakelen vanuit het gebouwbeheersysteem, deze component 

wordt gebruikt voor het aan/uit schakelen van de buitenverlichtingskringen of binnenverlichting die niet integreerbaar 

is op een DALI gateway. 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord, zie bijlage 1 BLKI Lighting control overzichtslijst voor aan te sluiten DALI toestellen en gevraagde 

bedieningsfuncties. 

 

RICHTMERK 

ABB SA/S (4)(8)(12).16.5.1 of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren.  
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D8020.6  KNX Aanwezigheidsdetector/Temperatuurcontroller indoor 

De KNX Presence Detector 8m met constant licht controller, laat toe de verlichting te dimmen aan de hand van de 

hoeveelheid invallend daglicht. Via ingebouwde Temperatuursensor kan er een zoneregeling worden opgesteld. 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten Inplantingsplan bedienelementen  

(positie 1h, 1s, 12(2x), 20, 20h, 20s) (enkel in ruimtes waar temperatuursmeting vereist is) 

 

RICHTMERK 

ABB Busch-Presence detector premium KNX 6131/21-183-500 of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (VH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D8020.7  KNX Aanwezigheidsdetector 

De KNX Presence Detector 8m met constant licht controller, laat toe de verlichting te dimmen aan de hand van de 

hoeveelheid invallend daglicht. 

 

TOEPASSING 

Volgens plannen en meetstaat TAIL Architecten Inplantingsplan bedienelementen  

(positie 1h, 1s, 12(2x), 20, 20h, 20s) 

 

RICHTMERK 

ABB Busch-Presence detector premium KNX 6131/20-183 of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (VH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren.  
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D8020.8  KNX User Interface App server  

Via het bedieningsscherm (met bijhorende app) worden de bedieningscommando’s verstuurd naar de 

bedieningsserver. Deze stuurt op zijn beurt de gegevens door op KNX. Er kunnen scènes, timers en triggers worden 

gedefinieerd. Bij uitbereiding kan de bediening van IP-camera’s en IP-audio systemen (ref. SONOS) worden 

toegevoegd aan de user interface via deze server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord 

 

RICHTMERK 

ABB Control-Touch of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D8020.9  KNX Verwarmingsregelaar Primaire Installatie 

Modulaire verwarmingsregelaar voor middelgrote tot grote gebouwen met eigen warmteopwekking of met 

stadsverwarmingaansluiting. Toe te passen als verwarmingsgroepregelaar en/of als voorregelaar resp. ketelregelaar 

alsmede als boilerregelaar. De regelaar bezit 41 voorgeprogrammeerde installatietypen. 

Menugestuurde bediening met een afzonderlijk bedienapparaat, naar keuze opgeklikt of extern gemonteerd. De 

regelaar heeft een KNX-busaansluiting voor bedienings- en procescommunicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord 

 

RICHTMERK 

Siemens RMH760B of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D8020.10  KNX Regeling voor luchtbehandelingsinstallatie 

Bedrijfswijze: In-/uitschakelen volgens ruimtebedrijfswijze 

De installatie wordt via een eigen, interne schakelklok in- en uitgeschakeld. 

De regeling werkt met de ruimtebedrijfswijzen Comfort, Precomfort, Economy en Nachtbewakingsbedrijf. 

Gebruik van functieblok Regelaar 1: Op ruimtetemperatuur 

Regelaar 1 kan als cascade- of constante temperatuurregelaar worden gebruikt. 

De regelaar is eveneens van een KNX-bus voorzien en kan gegevens uitwisselen met de warmteproductie van het 

gebouw. 

 

Volgende extra functies zijn mogelijk: 

• Luchtkwaliteitsregeling werkend op de mengluchtklep of het ventilatortoerental  

• Vorstbewaking 

•  Voorverwarmfunctie 

•  Nachtbewakingsbedrijf 

•  Zomernachtventilatie 

•  Rookafzuiging / Brand-Uit-Ingang 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord 

 

RICHTMERK 

Siemens RMU710B of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren. 
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D8020.11  KNX Ketelvolgorderegelaar 

Modulaire regelaar voor de volgorderegeling van max. 6 ketels en de ketel- temperaturen alsmede voor 

verwarmingsgroepregeling en voorregeling.18 vooraf geprogrammeerde installatietypen waaruit kan worden gekozen 

als basis. Menugestuurde bediening met aparte bedienunit, naar keuze insteekbare montage of frontopbouw. KNX-

busaansluiting voor bedienings- en procesinformatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING 

Elektrisch bord 

 

RICHTMERK 

Siemens RMK770B of gelijkwaardig. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST    

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

 

MEETWIJZE  

Meeteenheid:  

Per stuk (st) 

Meetcode:  

Leveren, plaatsen, aansluiten met programmatie en commissioning inclusief toebehoren.  
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: BLKI_2_perceel 2_bijlage 1_Lightning Components_171018 

 

Bijlage 2: BLKI_2_perceel 2_bijlage 2_rekenblad_2017 relighting premie_171018 

 

Bijlage 3: BLKI_2_perceel 2_bijlage 3_overzicht elektrische punten_171018 

 

Bijlage 4: BLKI_2_perceel 2_bijlage 4_samenvatting elektrische punten_171018 

 

Bijlage 5: BLKI_2_perceel 2_bijlage 5_armaturen_171018 

 

Bijlage 6: BLKI_2_perceel 2_bijlage 6_technische fiches_171024 


