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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. 



11 
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          

 

 

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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50. BINNENPLEISTERWERKEN 

50.00. binnenpleisterwerken - algemeen 

Omschrijving 

• De werken omvatten: 
• de plaatsing van de nodige stellingen en het afdoende beschermen van reeds uitgevoerde werken 
• de controle en voorbereiding van de ondergrond (ontstoffen door borstelen of stofzuigen); 
• het opruwen en/of aanbrengen van de nodige voorstrijk- of gronderingslagen volgens de aard van 

de ondergrond en conform de voorschriften van de fabrikant; 
• de bescherming tegen corrosie van in te pleisteren metalen componenten; 
• het leveren en plaatsen van rand-, hoek- en stopprofielen, versterkingsnetten, zettingsvoegen; 
• de luchtdichte aansluiting van het pleisterwerk op ramen en deuren, in coördinatie met hoofdstuk 

40; 
• de uitvoering van de voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen; 
• het vlak en glad zetten van het oppervlak, het zuiver afwerken van rand-, hoek- en stopprofielen, 

het bijwerken van alle onvolkomenheden volgens de vereiste afwerkingsgraad, …; 
• het zorgvuldig aanwerken ter hoogte van venstertabletten, plinten, deurlijsten, valse plafonds, 

doorvoeren van elektrische, sanitaire, ventilatie en cv-installaties, e.d., …; 
• het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte pleisterwerk. 

Materialen 

• De bepalingen van TV 199 - Binnenbepleisteringen - Deel 1 en TV 201 - Binnenbepleisteringen - 
Deel 2 (WTCB) zijn van toepassing. Alle materialen, pleistersamenstellingen en toebehoren 
worden onderling en in functie van de ondergrond op elkaar afgestemd, zodat een optimale 
hechting en stabiliteit van de lagen onderling en op de ondergrond verzekerd is. 

• De pleistermortels dragen een CE-markering, volgens:   
⇒ NBN EN 13279-1 Gipsbindmiddelen en gipspleister - Deel 1 
⇒ NBN EN 998–1 Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 1: Pleistermortel voor binnen- 

en buitentoepassingen.  
• In overeenstemming met TV 211 - Voorkomen en bestrijden van radon in woningen (WTCB), 

bevatten de gipspleisters geen fosforgips, en zijn uitsluitend samengesteld uit natuurgips en/of 
ro-gips. Radon exhalatie van het product < 10 microBq/kg/s. Attest van de fabrikant voor te 
leggen. 

• Tenzij anders vermeld heeft de aannemer de keuze tussen éénlagige spuitpleisters, mengklare 
manuele pleisters, of hechtpleisters met eindlaagpleisters.  De aannemer legt het pleisterprocédé 
dat hem het meest geschikt lijkt voor het uit te voeren werk ter goedkeuring voor aan het Bestuur.  

• Droge voorgemengde fabriekspleisters worden geleverd in zakken met vermelding van de uiterste 
houdbaarheidsdatum en opgeslagen in een droge ruimte. 

• De aannemer pleisterwerken gebruikt de gepaste voorbehandelingsproducten volgens de 
voorschriften van de fabrikant van de pleistermortel.  

• Het aanmaakwater moet zuiver en vrij zijn van organische stoffen (leidingwater of drinkbaar 
putwater), gebruik van regenwater, verkleurd en/of slecht ruikend water wordt niet toegestaan. 

• Hoek- en stopprofielen beantwoorden aan NBN EN 13658-1 Metalen regelwerk en hoekprofielen - 
Definities, eisen en beproevingsmethoden - Deel 1: Binnenpleisterwerk. Zij zijn drager van een 
CE-markering. De materialen zijn conform het bestek, respectievelijk aangepast voor dik of 
dunpleisters; type en bevestigingswijze zijn ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Uitvoering 

• Volgens TV 199, TV 201 en de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. De voorbereidende 
werken t.a.v. de ondergrond stemmen overeen met TV 201 § 3, de uitvoering met  TV 201 § 4. 

ALGEMEEN 

• Het pleisterwerk wordt uitsluitend door ervaren vaklui uitgevoerd. 
• Vooraf vergewist de uitvoerder zich  van de uitvoeringsomstandigheden en het type ondergrond. 

Indien bepaalde aspecten aanleiding  kunnen geven tot een verminderde uitvoeringskwaliteit, 
wordt de architect hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. 
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COÖRDINATIE 

• De uitvoering van de pleisterwerken wordt aangevat na voltooiing van alle ruwbouwelementen 
die in aanraking komen met de bepleisteringen: d.w.z. na plaatsing van het buitenschrijnwerk en 
beglazing, na het het dichten van sleuven van ingewerkte leidingen met een cementmortel, 
kokers, doorgangsbuizen, …  en vóór plaatsing van het binnenschrijnwerk (binnendeuren, keukens, 
inbouwkasten, …), vóór het leggen van vloertegels of bekledingen, vóór de montage van eventuele 
opbouwleidingen. 

OMGEVINGSINVLOEDEN 

• De uitvoering van de pleisterwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. De door de 
fabrikant voorgeschreven uitvoeringsomstandigheden m.b.t. temperatuur (min 5°C en max 30°C) 
en vochtigheidsgraad van de ruimte en de ondergrond moeten worden nageleefd.   

• Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas gebeuren nadat de krimp ten gevolge van het 
opdrogen gebeurd is (minstens 6 weken oud). Bepleistering op bevroren of ontdooiende 
ondergronden is verboden, evenals pleisterwerken bij vorstrisico’s (tot vier weken na de werken). 

BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN 

• Alle delen die niet gepleisterd worden worden zorgvuldig beschermd tegen vervuiling en 
beschadiging (d.m.v. afplakken met bouwfolie, beschermende tape en/of papier). 

• Er wordt strikt op toegezien om geen stellingen te plaatsten op watervoerende of elektrische 
leidingen. Bij vastgestelde beschadigingen moeten deze worden vervangen! Gaten in de 
steunwanden mogen enkel worden gemaakt na voorafgaandelijke toelating van de architect.  

• Alle materialen en bouwelementen bevuild door de aannemer pleisterwerken zullen door hem 
met geschikte middelen worden gereinigd, zonder ze te beschadigen. Beschadigingen aangebracht 
door de aannemer pleisterwerken worden op zijn kosten hersteld. Ook indien de pleisterwerken 
door derden zouden beschadigd worden, zal de aannemer de beschadigingen herstellen. 

PROFIELEN EN VERSTERKINGEN 

• Er worden hoekprofielen voorzien op alle uitspringende hoeken en randen zowel horizontaal als 
verticaal, met het oog op een stootvaste en strakke afwerking. Stopprofielen worden voorzien bij 
alle aansluitingen op andere bouwelementen (buitenschrijnwerk) en/of de beëindiging van het 
pleisterwerk. De profielen worden steeds aangebracht over hun volledige lengte en/of hoogte. Zij 
worden volledig in het lood hetzij evenwijdig gesteld met de aanpalende vlakken. 

• Versterkingsnetten worden voorzien bij aansluitingen tussen verschillende ondergronden en waar 
hechtingsproblemen te verwachten zijn. De netten worden ingebed in de pleisterspecie en kunnen 
afgestemd op de toepassing bestaan uit een gaasvormig nylonnet, een glasvezelweefsel en/of te 
nagelen stroken corrosievrij metaalgaas. Ze mogen geen nadelige invloed hebben op het 
pleisterwerk, noch op het uitzicht.  

• Uitzettingsvoegen in de ondergrond moeten ook worden doorgetrokken in de afwerking.  Hiervoor 
worden uitzettingsprofielen voorzien en aangepaste voegen volgens TV 201 § 3.6. 

AANBRENGEN PLEISTERLAGEN 

• Het pleisterwerk wordt in principe tot ongeveer 3 à 5 cm boven het afgewerkt vloerpeil voorzien. 
Het pleisterwerk mag daarbij op geen enkele plaats onder de voetloden (vochtscherm) 
doorgetrokken worden.  Gebeurlijke uitlopers van de bepleistering dienen net boven de 
vochtschermen of tot op de vereiste hoogte achter de plint te worden afgesneden. 

• De kopse kanten van binnendeuropeningen in muren dwars op een buitenmuur en minder dan 2m 
van de buitenmuur worden mee bepleisterd voor een betere luchtdichtheid. 

Keuring 

• De uitvoeringstoleranties en beoordeling van de in het bestek opgegeven afwerkingsgraad zijn 
volgens TV 199 § 4.3  Toleranties op de bepleistering. Deze zijn o.a. voor de afwerkingsgraad 
‘normaal’: maximaal 5 mm op een regel van 2 meter en 2 mm op een regel van 20 cm voor de 
vlakheid en maximaal 8 mm afwijking op de vertikale stand per 2,5 m hoogte. 

• Het maximaal aantal toegestane onregelmatigheden per 4 m2 (gebrek aan gepolijste oppervlakte 
over max 0,5 dm2) bedraagt 4 voor de afwerking ‘normaal’ en 2 voor de afwerking ‘speciaal’. 

• De uitvoering omvat steeds een afwerkingsronde, na de uitvoering van de technieken en 
binnenafwerkingen, voor het plaatselijk bijwerken rond leiding- en ventilatiekanalen, 
aansluitingen, ... 
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50.10. wandbepleistering - algemeen 

50.11. wandbepleistering - gipspleisters 

50.11.10. wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk  

Materiaal 

• Wandbepleistering met gipshoudende pleisters volgens TV 201 § 4.3. Er wordt gebruik gemaakt 
van voorgemengde fabriekspleisters op gipsbasis bestemd voor dikpleisters op metselwerk uit 
baksteen, betonsteen of silicaatsteen. 

Specificaties 

• Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1 op voorstel aannemer rekening houdend met tabellen 9 en 
10 van TV 201 § 4.3. 

• Stopprofielen: keuze aannemer  
• Hoekprofielen: keuze aannemer 
• Aansluiting buitenschrijnwerk: stopprofiel 
• Dagkanten zwaluwstaart kunststofplaten:  toegestaan; 

Uitvoering 

• Na voorbereiding van de ondergrond volgens TV 201 § 3 en tabel 11, worden de pleisterlagen 
gespoten of handmatig aangebracht.  

• De aansluitingen op het buitenschrijnwerk gebeuren overeenkomstig TV 199 § 3.2.3, de 
detailtekeningen en in coördinatie met de luchtdichtheidsvoorzieningen opgenomen in hoofdstuk 
40.   

• Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: dikte gelijk met omliggende muren; 
• Afwerkinggraad volgens TV 199 § 4.3.3: normaal 
• Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
• Uitzettingsvoegen volgens TV 201 §3.6:  

• ter plaatse van de voeg wordt uitzettingsprofiel geplaatst, de profielen worden om de 60 cm 
aan de ondergrond bevestigd met roestvaste nagels of schroeven of worden ingebed.  

• Dichtingsvoegen: na het drogen van het pleisterwerk worden de voegen van het schrijnwerk met 
het buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg: … 

• Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp 
van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een 
overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 

• Binnendeuren zonder deklijsten: vlak uitpleisteren van geprefabriceerde aluminiumkaders  
• Het pleisterwerk wordt schilderklaar afgewerkt voor de bewoner en voorbehandeld met een 

watergedragen primer met hoog penetratievermogen op basis van kunstharsen.  

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
• Nivo 0: hal c – pleisterwerk op dichtgemetselde raamopeningen; 
• Nivo 1: hal e – pleisterwerk op dichtgemetselde raamopeningen 
• Nivo 1: buro 4 – dagkanten nieuwe ramen 

50.11.11. Wandbepleistering – gipspleisters/dikpleisters op metselwerk wandvlakken |FH|m2 

Meting  

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De 

pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

50.11.12. wandbepleistering – gipspleisters/dikpleisters op metselwerk – dagkanten |FH|m 

Meting  

• meeteenheid: per lopende m 
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• meetcode: netto lengte van de dagkanten en het lijstwerk waarvan de breedte kleiner is dan 30 
cm. De pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 
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51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 

51.00. binnenplaatafwerkingen - algemeen 

Omschrijving 

• Alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van lichte binnenconstructies en 
uitbekledingen met plaatmaterialen tot een volledig afgewerkt geheel.  

Materialen 

• Alle gebruikte materialen  zijn bestand of worden beschermd tegen schade door corrosie, 
schimmelvorming of insecten. Alle hout gebruikt voor regelstructuren moet het FSC- of PEFC-label 
dragen en de leverancier moet FSC of PEFC CoC gecertificeerd zijn. 

• De platen worden droog, horizontaal en op een vlakke ondergrond opgeslagen, goed beschermd 
tegen beschadiging. De voegproducten worden droog en vorstvrij opgeslagen. 

Uitvoering 

• De plaatafwerkingen moeten uitgevoerd worden door een hierin gespecialiseerd 
(onder)aannemer. 

• De uitvoering zal gebeuren in regen- en winddichte ruimten en bij risico’s op vervormingen als 
gevolg van vocht enkel in een droog gebouw (relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%). 

• De aannemer gaat na of de ondergrond voldoende vlak, haaks, droog, net, stabiel en coherent is 
en maakt deze waar nodig geschikt. Indien zichtbare gebreken aanleiding kunnen geven tot een 
slechte uitvoeringskwaliteit, wordt de ontwerper hiervan op de hoogte gesteld. 

• Er wordt hierbij rekening gehouden met de voorschriften van de fabrikant van de platen, lijmen, 
bevestigingsmiddelen en/of de achterliggende draagstructuur. 

• De bevestiging van het geheel aan de dragende structuren gebeurt volgens voorstel van de 
aannemer.  Op aanvraag van het Bestuur zal de aannemer de nodige werktekeningen voorleggen. 

• De afwerkingen en hun bevestigingen moeten weerstaan aan de verschillende belastingen die 
zullen aangrijpen op het geheel. Er wordt rekening gehouden met aan de afwerking opgehangen 
en bevestigde structuren. Waar vereist worden aangepaste bevestigings- of ophangversterkingen 
geïntegreerd. Dit wordt vooraf besproken met de architect. 

• Er moet een goede uitvoeringscoördinatie met de andere onderaannemers gegarandeerd zijn. De 
nodige uitsparingen, versterkingen, …, worden in overleg met de respectievelijke onderaannemer 
voorzien, rekening houdend met de vereiste afwerking. 

• Onvolkomenheden, zoals rond doorvoeren voor technische installaties, worden bijgewerkt. 
• De aannemer is verantwoordelijk voor een scheurvrije uitvoering van de wand- en 

plafondafwerkingen en zal dilatatievoegen aanbrengen volgens aanduiding op de plannen, de 
voorschriften van de fabrikant en/of volgens zijn ondervinding. Als er bijkomende 
bewegingsvoegen tengevolge van scheurvorming in de ondergrond moeten voorzien worden, zal 
dit aan de architect voorgelegd worden. 

51.10. lichte scheidingswanden - algemeen 

Omschrijving 

• Levering en plaatsing van vrijstaande, niet-dragende lichte scheidingswanden, met inbegrip 
van het raamwerk, de voorgeschreven isolatiematerialen, de plaatmaterialen, de 
bevestigingsmiddelen en afwerking volgens de voorgeschreven afwerkingsgraad. 

51.11. lichte scheidingswanden - gipskartonplaten |FH|m2 

Omschrijving 

Lichte scheidingswanden uitbekleed met gipskartonplaten. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
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• De lichte scheidingswanden voldoen aan de voorschriften van TV 233 – Lichte binnenwanden 
(WTCB), aangevuld met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

• De platen beantwoorden aan NBN EN 520 + A1 en zijn voorzien van een CE-markering. 
• De platen bevatten geen radonhoudend fosforgips.   

Specificaties 

• Wanddikte: volgens aanduiding op plan 
• Materiaal draagstructuur volgens keuze aannemer tussen: 

o hout (voldoet aan STS 04.1, is geschaafd aan de zijden waarop de beplating wordt 
aangebracht en is beschermd met een procédé A volgens STS 04.31) 

o metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte van 
profiel 0,6 mm; in de verticale profielen zijn de nodige openingen voorzien voor de 
doorgang van elektriciteitsleidingen) 

• Opvatting draagstructuur afgestemd op de voorziene wanddikte 
• Staanderafstand: maximaal 40 cm 

• isolatiemateriaal: halfstijve platen uit minerale wol volgens NBN EN 13162. De fabrikant heeft 
een ATG, ETA of gelijkwaardig voor de platen. Volledige vulling van de wand vereist. 

• Beplating langs elke zijde enkelvoudige beplating inclusief nodige verstevigingen voor 
ophanging van kasten, toestellen volgens aanduidingen op plan; 

• Afmetingen van de platen: plaatdikte: min. 12,5 mm / breedte: keuze aannemer / lengte: 
afgestemd op de wandhoogte  

• Type platen (volgens NBN EN 520):  A (standaard) & F (verhoogde brandwerendheid) volgens 
aanduidingen op plan; 

• Plaatafwerking 
o langskanten: afgeschuind; 
o kopse kanten afgeschuind; 

• Hoekbeschermingsprofielen: keuze aannemer 
• Stopprofielen: keuze aannemer 
• Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 

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

• Belastingsklasse (volgens TV 233): a (de wand kan zware objecten zoals wastafels en kleine rekken 
dragen)  

• Brandweerstand wandgeheel (volgens NBN EN 13501-2): klasse EI 60. Een attest van een erkend 
Belgisch laboratorium moet afgeleverd worden. De plaatsing van de wand gebeurt volledig 
conform met de plaatsingsvoorwaarden vermeld in het testverslag. 

• Brandstabiliteit wandgeheel (conform KB basisnormen voor de preventie van brand): minimum 60 
minuten, aangetoond door een classificatierapport, EI 60 (a↔b) overeenkomstig de normen EN 
13501-2 en EN 1364-2, hetzij een brandstabiliteit hebben van 1 uur overeenkomstig de norm NBN 
713.020 artikel 7.1.1. 

• In ruimten met verhoogd vochtrisico worden gipskartonplaten type H2 (max. 10%) voorzien, 
conform NBN EN 520. Deze platen worden voorzien voor de sanitarie ruimtes en keuken; 

• Op de plannen wordt aangeduid welke ruimten voorzien moeten worden van type H-platen. 
• In ruimten waar een verhoogde brandweerstand gevraagd wordt, worden gipskartonplaten type F 

voorzien, conform NBN EN 520. Deze platen worden voorzien voor de wanden in de keuken; 

Uitvoering 

• De scheidingswanden worden uitgevoerd conform TV 233 en de voorschriften van de fabrikant. 
• De scheidingswanden worden geplaatst op de dekvloer. De platen eindigen 10 mm  boven de vloer. 

De voegen worden opgekit met een elastisch blijvende watervaste kit. 
• De scheidingswanden worden uitgevoerd van vloerniveau tot plafondplaat tegen ruwbouw plafond 
• Aansluitingen:op de vloer: d.m.v. plint zoals voorzien in hoofdstuk 53 / tegen plafond met recht 

hoek / deuropeningen in verstek als een buitenhoek; 
• Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
• De schroefkoppen moeten in het kartonvlak liggen en niet te diep in de plaat dringen. 
• Dimensionele toleranties volgens TV 233 tabel 28 en TV 233 § 4.3: klasse normaal; 
• Afwerkingsgraad volgens TV 233 tabel 30: F2a (te schilderen-standaardopvoeging). Er mogen geen 

onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 
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Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

• Waar houten deuromlijstingen voorzien zijn, wordt een houten lat (min. 24 mm  dik) aangebracht 
in het metalen profiel.  

• Brandwerende doorvoeren overeenkomstig TV 233 § 3.3.2, aangevuld met infofiches nr. 39.4.1-3 
WTCB - Afdichting van doorvoeringen in brandwerende lichte scheidingswanden. 

• Nutsleidingen: in te werken volgens plannen sanitair en elektriciteit 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen: 
• Nivo 0 hoofdgebouw: wand keuken > type F brandwerende platen klasse EI 60 + type H2 

vochtweerstand;  
• Nivo 0 hoofdgebouw: wanden sanitair A + + type H2 vochtweerstand; 
• Nivo 1 hoofdgebouw: wanden sanitair B + type H2 vochtweerstand; 
• Nivo 1wanden bergingruimtes in buro 4 > type A standaard platen; 

51.50. plafondafwerking – algemeen 

51.51. plafondafwerking – uitbekleding plafond 

Omschrijving 

Levering en plaatsing van de uitbekleding van plafonds, (schuine) dakvlakken met daklichtopeningen 
of luifelconstructies, met inbegrip van het latwerk, de plaatmaterialen, de hoekprofielen, de 
bevestigingsmiddelen en de afwerking volgens de voorgeschreven afwerkingsgraad. 

Materialen 

• De plafonduitbekledingen beantwoorden aan TV 232 - Verlaagde plafonds (WTCB), aangevuld met 
de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.  

Uitvoering 

• Het lat- of regelwerk wordt vlak uitgelijnd en rechtstreeks tegen de draagstructuur (dakgebinte 
of plafond) bevestigd met aangepaste roestbestendige bevestigingsmiddelen, afhankelijk van de 
ondergrond. Hierbij wordt er nauwgezet op toegezien dat aanwezige isolatie en het dampscherm 
niet beschadigd worden.  Iedere doorboring van het dampscherm moet hersteld worden met een 
daartoe bestemde tape.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan de luchtdichte afwerking ter 
hoogte van aansluitingen met wanden, dakvlakramen en nokbalken. 

Toepassing 

51.51.10. plafondafwerking – uitbekleding plafond/gipskartonplaten |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto plafondoppervlakte. Openingen van daklichtopeningen worden niet afgetrokken 

ter compensatie van de uitbekleding van de daglichtopeningen, inbegrepen in deze post. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De platen beantwoorden aan NBN EN 520 + A1 en zijn voorzien van een CE-markering. 
• De platen bevatten geen radonhoudend fosforgips.   

Specificaties 

• Materiaal regelwerk: keuze aannemer tussen: 
o hout (voldoet aan STS 04.1, is geschaafd aan de zijden waarop de beplating wordt 

aangebracht en is beschermd met een procédé A1 volgens STS 04.31; de secties zijn 
aangepast aan de te overbruggen tussenafstanden en het gewicht van de bekleding, 
ze bedragen min. 40x32 mm) 

o metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte van 
profiel 0,6 mm; de secties en afmetingen zijn afgestemd op de te overbruggen 
tussenafstanden en het gewicht van de bekleding) 

• Opvatting regelwerk: enkelvoudig; 
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• Tussenafstand: maximaal 40 cm  
• Isolatiemateriaal en dampscherm: voorzien in hoofdstuk …  
• Beplating:  enkel  
• Afmetingen van de platen: 

⇒ plaatdikte: min. 12,5 mm 
⇒ breedte: keuze aannemer 
⇒ lengte: afgestemd op de maatvoering met een minimum aan dwarsvoegen  

• Type platen (volgens NBN EN 520): A (standaard) 
• Plaatafwerking 

⇒ langskanten: afgeschuind. 
⇒ kopse kanten: afgeschuind. 

• Hoekbeschermingsprofielen: keuze aannemer 
• Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 

Uitvoering 

• Alle binnenhoeken aansluitend op verschillende materialen (wandbepleistering - 
gipskartonplaten), worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen 
wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit. 

• Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
• De schroefkoppen moeten in het kartonvlak liggen en niet te diep in de plaat dringen. 
• Dimensionele toleranties volgens TV 232 tabel 28: klasse normaal; 
• Afwerkingsgraad volgens TV 233 tabel 30: F3 (volvlakkig plamuren). Er mogen geen 

onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 

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

• Daklichtopeningen: dagkanten uit te werken in gipskartonplaten; 
• Kantlijsten: randaansluitingen met wanden worden uitgevoerd met aangepaste (sier)profielen, en 

gedicht met een overschilderbare acrylaatkit. Model voor te leggen aan het Bestuur. 
• Uitzetvoegen: speciale uitzetprofielen, standaard te voorzien bij lengte of breedte > 15 m; 
• Er worden volgens de uitvoeringsplannen, de nodige uitsparingen voorzien voor de inbouw van 

verlichtingsarmaturen & ventilatiemonden; 
• Coördinatie in te werken elektriciteitsleidigen in leidingspouw tussen dampscherm en beplating 
• Grondlaag: de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer 

zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht. 

Toepassing 

• Uitwerken van binnenzijde hellend dak in landschapwbureau op de bovenste verdieping 

51.51.20. VARIANT: plafondafwerking – uitbekleding plafond/houtwolcementpanelen |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto plafondoppervlakte. Openingen van daklichtopeningen worden niet afgetrokken 

ter compensatie van de uitbekleding van de daglichtopeningen, inbegrepen in deze post. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De platen beantwoorden aan NBN EN 1365-2 en zijn voorzien van een CE-markering. 
• De platen beantwoorden aan A2 brandklasse en hebben een brandwerendheid van 60 minuten. 

Specificaties 

• De panelen zijn geproduceerd met PEFC gecertificeerd hout; 
• Vezelbreedte: 2 mm; 
• Kleur: wit; 
• Randafwerking: facet rondom; 
• De platen hebben akoestisch + thermisch isolerende eigenschappen; 
• Afmetingen van de platen: 

⇒ plaatdikte: min. 15 mm 
⇒ breedte: keuze aannemer 
⇒ lengte: afgestemd op de maatvoering met een minimum aan dwarsvoegen  
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• Type platen (volgens NBN EN 1365): A2  
• Hoekbeschermingsprofielen: keuze aannemer 
• Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 

Uitvoering 

• Alle binnenhoeken aansluitend op verschillende materialen (wandbepleistering - 
gipskartonplaten), worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen 
wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit. 

• Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
• Aannemer legt verdeling van de afbouwpanelen ter goedkeuring voor aan de architect; 

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

• Daklichtopeningen: dagkanten uit te werken in gipskartonplaten; 
• Er worden volgens de uitvoeringsplannen, de nodige uitsparingen voorzien voor de inbouw van 

verlichtingsarmaturen & ventilatiemonden; 
• Coördinatie in te werken elektriciteitsleidigen in leidingspouw tussen dampscherm en beplating 

Toepassing 

• Uitwerken van binnenzijde hellend dak in landschapwbureau op de bovenste verdieping 

51.53. plafondafwerking – verlaagd plafond 

Omschrijving 

• Levering en plaatsing van verlaagde plafonds, met inbegrip van het raamwerk, de ophanging, 
de voorgeschreven isolatiematerialen, de plaatmaterialen, de bevestigingsmiddelen en de 
afwerking volgens de voorgeschreven afwerkingsgraad. 

Materialen 

• De verlaagde plafonds beantwoorden beantwoorden aan TV 232 - Verlaagde plafonds (WTCB), NBN 
EN 13964, aangevuld met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.  

• De verlaagde plafonds worden d.m.v. een regelbare ophanging vlak geplaatst. De afmetingen en 
secties van de profielen, het aantal ophangingen en tussenafstand van de dragers worden bepaald 
in functie van het gewicht van de voorziene plaatbekleding, de vereiste overspanning en de 
maximale doorbuiging, die ten hoogtse 1/500 van de overspanning mag bedragen. 

• De randprofielen van de opgehangen roostering worden na tussenvoeging van een soepele 
dichtingsband (type PE) minimum om de 600 mm aan de omgevende wanden bevestigd  d.m.v. 
roestbestendige schroeven en pluggen. Om het uitknikken van vooral hoge profielen tegen te 
gaan, moeten de regels op gepaste tussenafstanden worden verbonden door een profiel of lat 
dwars over de regels te plaatsen en te bevestigen aan elke regel. 

Uitvoering 

• De verlaagde plafonds worden geplaatst conform de voorschriften van de fabrikant en TV 232. 
• Verlaagde plafonds moeten aangebracht worden in dezelfde atmosferische omstandigheden als 

zullen gelden bij het later in functie zijnde gebouw. Het aanbrengen van leidingen en 
muurbepleisteringen moet al beëindigd zijn. Het gebouw moet wind- en regendicht zijn. 

• De montage van verlaagde plafonds gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens 
de aanduidingen op de plannen en/of detailtekeningen, of de aanwijzingen van de architect. De 
aannemer legt de plafondplans voor, rekening houdende met de uitvoering van de speciale 
technieken volgens de hem verstrekte gegevens. 

• Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen en 
doorsneden. De plafonds worden vlak geplaatst, wat ook de oneffenheden mogen zijn van de 
bovenliggende constructie.  

• De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. De richting van de platen 
verloopt haaks op één van de muren. De zijkanten van het plafond worden afgewerkt zonder 
kantlijsten. 

• Uitzettingsvoegen in het plafond moeten voorzien worden: 
⇒ ter hoogte van een in de ruwbouwconstructie aanwezige uitzettingsvoeg; 
⇒ in geval de draagconstructie aan verschillende ruwbouwstructuren wordt bevestigd; 
⇒ volgens de richtlijnen van de ontwerper wanneer de plafondlengte of -breedte groter is dan 

15 m. 
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• Ter bevestiging van voorwerpen aan het verlaagde plafond moet rekening gehouden worden met 
de te verwachten belastingen:  
⇒ Voorwerpen met een gewicht tot 5 kg kunnen worden bevestigd d.m.v. holle wandpluggen; 
⇒ Voorwerpen met een gewicht tussen 5 en 15 kg, kunnen op een verstevigende hulpconstructie 

(bv. extra profiel, 18mm dikke multiplex, …) bevestigd worden; 
⇒ Voorwerpen zwaarder dan 15 kg (lusterarmaturen, …) moeten steeds aan de bovenliggende 

draagconstructie bevestigd worden. 
• Inbouwverlichting: rekening houdend met de eisen inzake brandveiligheid en de eventuele 

voorziening van een dampscherm 
• Ventilatiemonden: rekening houdend met de eisen inzake brandveiligheid en de eventuele 

voorziening van een dampscherm 

Keuring 

• Dimensionele uitvoeringstoleranties toleranties en beoordeling van het uitzicht overeenkomstig 
TV  232 § 4.1.2. en § 4.3 Controle van de toleranties. 

• Bescherming uitgevoerde werken overeenkomstig TV  233 § 3.5. 
 

51.53.10. plafondafwerking – verlaagd plafond/gipskartonplaten |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto plafondoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.  
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De platen beantwoorden aan NBN EN 520 + A1 en zijn voorzien van een CE-markering. 
• De platen bevatten geen radonhoudend fosforgips.   

Specificaties 

• Verlagingshoogte: volgens aanduiding op doorsnede of aanduiding vrije hoogte op grondplan; 
• Doorbuigingsklasse volgens TV 232 tabel 7: klasse 1 (1/500 en max. 4 mm) 
• Materiaal regelwerk: keuze aannemer tussen: 

o hout (voldoet aan STS 04.1, is geschaafd aan de zijden waarop de beplating wordt 
aangebracht en is beschermd met een procédé A1 volgens STS 04.31; de secties zijn 
aangepast aan de te overbruggen afstanden en het gewicht van de bekleding) 

o metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte van 
profiel 0,6 mm; de secties en afmetingen zijn afgestemd op de te overbruggen 
afstanden en het gewicht van de bekleding) 

• Regelafstand: maximaal 40 cm  
• Isolatiemateriaal: keuze aannemer met gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λd 

maximaal 0,04 /… W/m2K 
• Beplating:   enkel 
• Afmetingen van de platen: 

⇒ plaatdikte: min. 12,5  mm 
⇒ breedte: keuze aannemer; 
⇒ lengte: keuze aannemer 

• Type platen (volgens NBN EN 520):  A (standaard) & F (verhoogde brandwerendheid) & H 
(vertraagde wateropname): H3 (max. 25%) volgens gevraagde brandweerstand eisen (zie 
aanvullende specificaties) 

• Plaatafwerking 
⇒ langskanten: afgeschuind. 
⇒ kopse kanten: afgeschuind. 

• Hoekbeschermingsprofielen: keuze aannemer 
• Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 

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

• In ruimten met verhoogd vochtrisico worden gipskartonplaten H3 (max. 25%) voorzien, conform 
NBN EN 520.  Deze platen worden voorzien voor de keuken. 

• In ruimten waar een verhoogde brandweerstand gevraagd wordt, worden gipskartonplaten type F 
voorzien, conform NBN EN 520. Deze platen worden voorzien voor de plafonds keuken. 
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• Brandweerstand plafondgeheel (volgens NBN EN 13501-2): klasse EI 60. Een attest van een erkend 
Belgisch laboratorium moet afgeleverd worden. De uitvoering gebeurt volledig conform met de 
plaatsingsvoorwaarden vermeld in het testverslag. 

• Brandstabiliteit plafondgeheel (conform KB basisnormen voor de preventie van brand): minimum 
30 minuten, aangetoond door een classificatierapport, hetzij EI 30 (a→b), EI 30 (a←b), EI 30 
(a↔b) overeenkomstig de normen EN 13501-2 en EN 1364-2, hetzij een brandstabiliteit hebben 
van ½ uur overeenkomstig de norm NBN 713.020 artikel 7.1.1. 

• Thermische isolatie: geen eisen; 
• Akoestische verbetering Rw (C,Ctr) volgens NBN EN 717-1: minimum 41(-3,-9) / … dB 

Uitvoering 

• Aansluiting met omgevende wanden: uitbepleisterd en ingesneden. 
• Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
• De schroefkoppen moeten in het kartonvlak liggen en niet te diep in de plaat dringen. 
• Dimensionele toleranties volgens TV 232 tabel 28: klasse normaal 
• Afwerkingsgraad volgens TV 233 tabel 30: F2a (te schilderen-standaardopvoeging) Er mogen geen 

onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 

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

• Nutsleidingen: coördinatie in te werken elektriciteitsleidingen volgens elektriciteitsplan. 
• Grondlaag: de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer 

zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht. 

Toepassing 

Type F & H: keuken 
Tyoe A:  hal b 
Nivo 1: buro 4 – gang , berging C & D 

51.53.50. Plafondafwerking verlaagd plafond/opgehangen tegelplafond |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto plafondoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.  
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Omschrijving: 

• Plafondconcept met plafondpanelen (ca.  6,0 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije 
rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De plafondpanelen met afgeschuinde 
boorden zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een wit mineraalvlies voorzien van een witte 
akoestische coating (gewicht afwerklaag ca.  190  g/m²). De rugzijde is afgewerkt met  een naturel 
mineraalvlies.  

• Het plafondsysteem bestaat uit de plafondpanelen van 600x600x40mm en een profile van 
gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat, bestaande uit hoofdprofielen (afmeting 35 x 38 mm) 
- en omegavormige dwarsprofielen. De hoofdprofielen met sleuven (h.o.h. 200 mm)  worden as/as 
om de 600 mm geplaatst. Ophanging d.m.v. noniusophangers. De omegavormige dwarsprofielen 
worden om de 600 mm haaks op de hoofdprofielen geplaatst en in de sleuven geklikt. Deze 
dwarsprofielen worden d.m.v. een clip in het U-vormig muurprofiel geklemd. 

• Tussen wand- en plafondaansluiting is een acrylvoeg voorzien.  
• Alle naden worden gefillerd met vulmiddel. Na droging worden alle naden vlak geschuurd. Nadien 

wordt het plafond in zijn geheel afgewerkt met de ROCKFON® Mono® Acoustic spuitpleister.  
• Standaard witte kleur; 

Materiaal: 

• Moduulmaat :600 x 600 x 40 mm 
• CE-certificering: De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor 

certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de 
productetikettering te worden vermeld: 

• - geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w 
• - reactie bij brand: Europese brandklasse 
• - vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder 

bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities. 
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• Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit tot 100% RV 
• Geluidabsorptie 
• De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 

11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten 
vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz). 

• Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als 
voor te leggen monstermateriaal.  

 
Dikte (mm) Afhanghoogte 

(mm) 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

αW klasse NRC 

40 40 0,35 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,90 
 
• Geluidisolatie: De directe geluidisolatie van de plafondpanelen is getest volgens EN ISO 140-3. 

Directe geluidsisolatie: Rw (C;Ctr): 22 (-2;-3) dB 
• Brandreactie: De plafondplaten met witte afwerking zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 

volgens EN 13501-1. 
• Lichtreflectie: Y-waarde (ISO7724-2): Wit: 78% 
• Reinigbaarheid: De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger 

met een verlengstuk met een zachte borstel. 
• Hygiëne: Steenwol draagt niet bij aan de groei van microorganismen. 
• Binnenklimaat: M1 en Indoor Climate Label 
• Milieu: Volledig recycleerbaar 
• Levensduur: De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 

15 jaar.  
 
Toepassing: 

• Sanitaire ruimtes en hallen er naar toe 

51.54. behuizingen – algemeen 

51.54.10 behuizing in MDF-platen |FH|m2 

Omschrijving 

Behuizingen uitbekleed met MDF-platen rond bestaande inbouwarmaturen in de houten roostering. 
De bovenliggende vloeren worden opengemaakt om deze te voorzien van akoestische isolatie, dit is 
voorzien in andere post. Bij gevolg moet rond elke groep armaturen een behuizing aangebracht 
worden (zie detail “BLKI_uvp_det 0.6 A_brandwerende behuizing_170920”) zodanig er ruimte 
vrijkomt tussen aramtuur en de isolatie/. 
Het open maken van de houten vloer zit voorzien in perceel warter- en winddicht. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto wandoppervlakte van de behuizing. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De MDF-platen voldoen aan de voorschriften van TV 233 – Lichte binnenwanden (WTCB), aangevuld 
met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

• De platen beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 622 en zijn voorzien van een CE-
markering. 

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

Specificaties 

• Platen: 
⇒ type (volgens NBN EN 622): MDF.HLS 
⇒ volumemassa (persing): min. 600 kg/m3 
⇒ formaldehydegehalte (volgens NBN EN 717-2): klasse E1 
⇒ dikte: min.10 mm  
⇒ breedte en hoogte : volgens meetsaat – afgestemd op groep armaturen; 
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⇒ lengte: volgens meetstaat – afgestemd op groep armaturen;  
⇒ randafwerking: recht  
⇒ bevesitiging van de platen tot één behuizing door keuze aannemer; 
⇒ brandreactie (volgens NBN EN 13501-2): klasse D-s2,d0; 
⇒ oppervlaktekwaliteit: niet van toepassing aangezien de behuizingen niet zichtbaar zijn; 

Uitvoering 

• In perceel water- en winddicht worden de bestaande houten vloeren waar nodig opengemaakt. 
Dan kunnen de behuizingen worden geplaatst en kunnen in perceel water- en winddicht de 
bestaande houten vloeren terug worden dicht gemaakt; 

• De mdf-behuizingen worden uitgevoerd conform TV 233 en de voorschriften van de fabrikant. 
• De mdf-behuizingen worden geplaatst in de houten roostering, net boven plafondafwerking. De 

voegen tussen behuizing en pleisterwerk/latwerk worden opgekit met een elastisch blijvende 
watervaste kit. 

• Bevestigingswijze: keuze aannemer; 

Toepassing 

• In de houten roostering van de vloeren ter hoogte van nivo 1 en 2 in het hoofdgebouw. 

51.70. uitbekleding sanitaire toestellen – algemeen 

51.72. uitbekleding sanitaire toestellen – plaat als eindafwerking  

51.72.10. uitbekleding sanitaire toestellen – plaat als eindafwerking/kunsthars |FH|m² 

Omschrijving 

• De sanitaire toestellen worden uitgewerkt met een massieve kunststofplaat geplaatst op 
scheidingswand. De kunststofplaat dient als eindafwerking. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De bekledingsplaten zijn speciaal geschikt als eindafwerking en toepassing in natte ruimten. Het 
is vochtbestendig, hygiënissch, slagvast, krasbestendig, brand-vertragend, onderhoudsvrij en goed 
te desinfecteren.  

• De aannemer legt een representatief staal voor en een technische fiche waarop de eigenschappen 
vermeld staan ter goedkeuring aan de architect. 

Specificaties 

• Materiaal verlijming : keuze aannemer: 
• Plaat:  

⇒ massief paneel op basis van thermohardende kunstharsen volgens NBN EN 438. 
⇒ het oppervlak is onderhoudsvrij en heeft geen kantomlijsting nodig 
⇒ plaatdikte: dikte 13 mm 
⇒ uitzicht: éénkleurig met lichtgestructureerd oppervlak 
⇒ kleur: zwart te kiezen uit volledige gamma van de fabrikant. 

• Randdichtingen: elastische kit zwart afgestemd op kleur van de plaat 

Uitvoering 

• Zichtbaar blijvende bekledingen worden uit één stuk gemaakt.  
• De langse bekledingsplaten worden gekleefd en/of met speciale verdoken schroeven (met 

afdekkapje) bevestigd op de scheidingswand; 
• Planelen van vloer tot plafond te voorzien; 
• De nodige openingen voor de sanitaire toestellen worden uitgefreesd. 

Toepassing 

• Uitbekleding van sanitaire wanden wc en handwasmeubels; 
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51.72.40. scheidingwanden- en deuren sanitaire cabines |FH|m² 

Omschrijving 

• De sanitaire cabines worden van elkaar afgescheiden door een massieve kunststofplaat 
geplaatst op zwevende pootjes. De kunststofplaat dient als eindafwerking. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De bekledingsplaten zijn speciaal geschikt als eindafwerking en toepassing in natte ruimten. Het 
is vochtbestendig, hygiënissch, slagvast, krasbestendig, brand-vertragend, onderhoudsvrij en goed 
te desinfecteren.  

• De aannemer legt een representatief staal voor en een technische fiche waarop de eigenschappen 
vermeld staan ter goedkeuring aan de architect. 

Specificaties 

• Plaat:  
⇒ massief paneel op basis van thermohardende kunstharsen volgens NBN EN 438. 
⇒ het oppervlak is onderhoudsvrij en heeft geen kantomlijsting nodig 
⇒ plaatdikte: dikte 13 mm 
⇒ uitzicht: éénkleurig met lichtgestructureerd oppervlak 
⇒ Kleur wanden: zwart, volgens standaard kleurenkaart  
⇒ Kleur beslag:   zwart, volgens standaard kleurenkaart 
⇒ Profielen: donkergrijs 

• Randdichtingen: elastische kit zwart afgestemd op kleur van de plaat 
• De wanden zijn 2015 mm hoog, inclusief 150 mm poothoogte. Deurmaat: 605 × 1820 mm. 

Breedte- en dieptemaat kunnen per cabine worden aangepast aan de bouw. 
Uit economische overwegingen worden de volgende dieptematen aanbevolen: 

• toiletcabine met naar binnen draaiende deur: 1500 mm 
• toiletcabine met naar buiten draaiende deur: 1200/1250 mm 

Uitvoering 

• De cabines hebben een vlakke voorwand met uitgefreesde deursponningen. Het geheel wordt 
onzichtbaar vandaalbestendig vastgeschroefd.  

• Aansluiting van de tussenpanelen op de voorwand en van panelen op de bouwkundige wanden 
door middel van afgeronde aluminium profielen (25 × 16 × 25 mm, dikte 1,5 mm). Bij vrijstaande 
opstelling worden hoekprofielen toegepast. Bovenop de voorwand wordt een doorlopend afgerond 
aluminium stabilisatieprofiel van 50 × 30 mm geplaatst. 

• Deuren, deurbeslag, en vrij-bezet sloten zijn inclusief. 
• De aannemer legt types voor ter goedkeuring aan architect.  
• Deuren met drie nylon scharnieren met stalen kern en nylon afdekkappen. Eén van de scharnieren 

is zelfsluitend. Deurvergrendeling door middel van een nylon deurknop met aparte 
vrij/bezetsluiting: 
- binnenzijde deur: nylon deurknop en vrij/bezetsluiting. 
- buitenzijde deur: nylon deurknop en rood/wit vrij/bezetsluiting. 

• In hoogte verstelbare nylon pootjes met stalen kern. De pootjes worden onzichtbaar 
vastgeschroefd in de vloer. 

Toepassing 

• Uitbekleding van sanitaire cabines  
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52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 

52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen 

52.10. isolerende uitvullagen - algemeen 

Omschrijving 

• In de uitvullagen worden alle oneffenheden, peilverschillen, leidingen, kokers, dozen, buizen, 
… van en op de draagvloer weggewerkt, zodat de dekvloer in een vrij constante dikte kan 
aangebracht worden. De vereiste voorzieningen voor rand- en zettingsvoegen zijn inbegrepen.  

Materiaal en Uitvoering 

• De bepalingen van TV 189 en 193 zijn van toepassing.  
• De draagvloer moet voldoende zuiver zijn om een goede hechting te waarborgen.  
• De peilen van de afgewerkte uitvullagen beantwoorden aan de eisen gesteld in TV 189 § 4.2.1.3. 

Het afgewerkte peil houdt steeds rekening met de dikte van de dekvloer, eventuele akoestische 
vloermatten, isolatie en de vloerbekleding.  

• Eventuele uitzetvoegen van de draagstructuur worden steeds in de uitvullaag doorgetrokken. 
• Eventuele vochtweringslagen ter hoogte van het buitenschrijnwerk en/of dorpels zullen 

voorafgaandelijk op een adequate manier rechtop gezet worden om de isolerende uitvullaag 
naadloos te laten aansluiten tegen de gevel. 

• Rond eventuele uitsparingen voor trapopeningen, kokerdoorvoeren,… worden geschikte 
randbekistingen voorzien. 

52.13. isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan |FH|m2 

Omschrijving 

• De vloerisolatie bestaat uit een naadloze isolerende uitvullaag van hard polyurethaanschuim. 
De schuimlaag wordt bekomen door het ter plaatse spuiten van een vloeibaar 
tweecomponentenmengsel. De chemische reactie tussen polyol en isocyanaat zorgt voor de 
schuimvorming en expansie waarna het schuim uithardt. 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 
⇒ NBN 14315-1: Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 

producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) - Deel 1: 
Specificatie voor het hardschuimspuitsysteem vóór installatie 

⇒ NBN 14315-2: Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) - Deel 2: 
Specificatie voor de geïnstalleerde producten 

• Het isolatiesysteem moet een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig hebben voor 
toepassing op de betrokken ondergrond en in de voorziene dekvloer. 

Specificaties 

• Dikte: 10 cm (de minimale en maximale diktes uit de technische goedkeuring moeten 
gerespecteerd worden).  

• Prestatiecriteria: 
⇒ Volumemassa (NBN EN 1602): minimum 33 kg/m3 
⇒ Druksterkte bij 10 % vervorming (NBN EN 826): minimum 0,15 N/mm2 
⇒ Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) voor de toegepaste dikte: max. 0,028 W/mK 

Uitvoering 

• De installateur moet een ATG-certificaat of gelijkwaardig hebben inzake de bekwaamheid voor 
de uitvoering van thermische vloerisolatie met het voorgestelde isolatiesysteem. 
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• De uitvoeringsvoorschriften in de technische goedkeuring worden strikt gevolgd. 
• Het gebouw moet regen- en winddicht zijn en de omgevingstemperatuur moet minimaal 0°C of 

5°C bedragen, afhankelijk van het producttype (zie ATG of gelijkwaardig).  
• Ramen en schrijnwerk moeten volledig afgeplakt worden voor men begint met spuiten. 

Bepleisteringen worden beschermd tot op een hoogte van minstens 150 cm boven de draagvloer. 
Om de uitgevoerde hoogtes te kunnen controleren dient de meterpas aangeduid te zijn. 

• De draagvloer moet volledig droog, vet- en stofvrij zijn om een goede hechting te bekomen, de 
temperatuur van het oppervlak moet minimum 5°C en maximum 35°C bedragen. 

• Eventueel aanwezige leidingen moeten voldoende bevestigd zijn aan de draagvloer om wegdrijven 
te vermijden. Boven de leidingen moet de isolatielaag tenminste 30 mm dik zijn.  

• De isolatielaag wordt in verschillende lagen gespoten tot de vereiste dikte. De wachttijden tussen 
de uitvoering van de verschillende lagen worden nageleefd (zie ATG of gelijkwaardig). 

• Eventuele ophogingen (bijv. boven ingewerkte leidingen) worden afgetopt. 
• De dekvloer mag pas 24u na afwerking van de isolatielaag aangebracht worden. 
• De lokalen worden de eerste uren na de werken grondig verlucht. 

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

• Alle ingewerkte metalen leidingen zullen beschermd worden tegen corrosie. 
• Om een vlak oppervlak te bekomen wordt de isolatielaag na verharding afgeschuurd 

(vlakheidstolerantie ca. 1 cm / 2 m) en opgeveegd. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen: 
• Nivo 0: Hal c + sanitair A; 

52.20. vochtwerende lagen - algemeen 

52.21. vochtwerende lagen - PE-folie |PM| 

Meting 

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

Materiaal 

Specificaties 

• Type: ongewapend  
• Dikte: min. 0,2 mm 

Uitvoering 

• De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 cm en 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 folie wordt losliggend geplaatst. 
• De naadoverlappingen worden zorgvuldig verlijmd over de volledige breedte van de naad en 

samengedrukt. 
• Naadbreedte: min. 5 cm. 
• Opstandhoogte: min. 15 cm 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen: 
• Nivo 0: Hal c + sanitair A; 

52.50. cementgebonden dekvloeren - algemeen 

Materialen 

• De bepalingen van TV 189 – Dekvloeren – Deel 1 zijn van toepassing. 
• Bindmiddel cement overeenkomstig NBN EN 197-1. 
• Toeslagstoffen overeenkomstig NBN EN 13139.  
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• Hulpstoffen overeenkomstig NBN T61-101 en NBN EN 934-2. Bij het gebruik van hulpstoffen wordt 
de verenigbaarheid ervan met het bindmiddel, de toeslagstoffen en andere componenten van de 
vloer nagegaan zodat geen enkel nadelig gevolg zou optreden bij het gebruik ervan. De 
voorschriften van de fabrikant worden strikt gevolgd. Het mengen van verschillende hulpstoffen 
onderling is verboden, behalve met voorafgaand akkoord van de fabrikant(en) en de architect.  

• Indien vloerverwarming in de dekvloer voorzien is zullen hulpstoffen toegevoegd moeten worden 
aan de mortelspecie. Deze producten worden geleverd door de aannemer van de vloerverwarming 
en verwerkt volgens de voorschriften van de leverancier. 

• Het aanmaakwater moet zuiver en vrij zijn van schadelijke stoffen, overeenkomstig NBN EN 1008. 

Uitvoering 

• De uitvoering gebeurt volgens TV 193 - Dekvloeren – Deel 2: Uitvoering. 
• De dekvloer wordt pas aangebracht na de pleisterwerken, eventuele metsel- en betonsokkels en 

na de plaatsing van buitenschrijnwerk met beglazingen. De dekvloeren mogen niet worden 
aangebracht wanneer de temperatuur van het grondvlak en/of de omgeving lager is dan 5°C.  

• De ondergrond waarop de dekvloer aangebracht zal worden, moet vrij zijn van afval en zorgvuldig 
gereinigd worden voor de aanvang van de werken. In te werken toebehoren zoals vloerkaders, 
vloerroosters, afvoerputten, … worden voorafgaandelijk op de werf aangeduid. 

• De aannemer controleert of het legvlak beantwoordt aan de eisen gesteld in de TV 193. De 
aannemer licht voor de aanvang van de werken de architect in over eventuele vastgestelde 
gebreken, uitvoeringsfouten of overschrijdingen van de toleranties.  

• De uitvoering van eventuele randstroken, krimp- en bewegingsvoegen is in dit artikel begrepen. 
Het voegenpatroon en de uitvoering ervan worden voorgelegd aan de architect. Ter hoogte van 
de deuropeningen worden de randvoegen doorgetrokken.  

• De specie wordt gelijkmatig verspreid, afgetrokken en verdicht. Speciale aandacht wordt besteed 
aan het goed opvullen van de specie in de hoeken tussen vloer en opstand. Dagnaden binnen de 
ruimtes worden door een correcte planning zo veel als mogelijk vermeden. 

• De dekvloeren worden tegen snel uitdrogen beschermd. Tocht en intense straling zijn te weren. 
De wachttijden voor ingebruikneming (volgens de voorschriften van de fabrikant en TV 189) 
moeten gerespecteerd worden. 

Keuring 

• De dekvloer moet vlak zijn en op het voorgeschreven niveau liggen. De controles worden 
uitgevoerd volgens de bepalingen in TV 189 en met de in het bestek bepaalde toleranties. 

52.52. cementgebonden dekvloeren - niet hechtend |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Deurtussenruimten 

worden meegerekend. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties 
worden niet afzonderlijk in rekening gebracht. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De niet-hechtende cementgebonden dekvloer beantwoordt aan de bepalingen van TV 189 § 5. De 
samenstelling wordt door de aannemer bepaald, rekening houdend met de richtlijnen van § 5.4 
van TV 189 en §4.2 van TV 193. 

Specificaties 

• Dikte: 5,5 cm 
• Druksterkte (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2): min. 5 N/mm2 
• Vlakheid (volgens TV 189): min. klasse 2  
• Peil van de afgewerkte dekvloer (volgens TV 189): min. klasse 2  

Uitvoering 

• De dekvloer wordt van de draagvloer gescheiden door middel van een scheidingsfolie voorzien in 
artikel 52.20. 
• De dekvloer wordt voorzien van een wapening met polypropyleenvezels à rato van 900 

gr/m3. Het mengen van de vezels in de mortel gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant.  
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• Over de volledige omtrek van de dekvloer wordt een randisolatie aangebracht tegen de muur. 
Deze bestaat uit stroken polystyreen- of polyethyleenschuim min. 5 mm dik of een gelijkwaardige 
randisolatie, en steekt enkele cm boven de afgewerkte vloer uit. Na voltooiing van de vloerwerken 
worden ze gelijk met de bedekking afgesneden.  

• Uitzetvoegen worden aangebracht om de oppervlakken te beperkten tot 50m2 en de lengte tot 
8m. De uitzetvoegen van de dekvloer vallen samen met deze van de bevloering en zijn af te 
werken volgens § 6.1.2.1 van TV 193.  

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen: 
• A Nivo 0: Hal c + sanitair A; 
• B Nivo 0: Keuken stelpost; 

53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen 

Materialen 

• De kwaliteit van de gebruikte materialen moet overeenstemmen met de bestemming van de 
lokalen en de te verwachten gebruiksbelastingen. 

• De aannemer legt voorafgaandelijk een kleurenkaart, stalen en eventueel gevraagde attesten, 
alsook een technische documentatie van alle voorbehandelingsproducten, hechtingsmaterialen, 
elastische kitten, e.d. ter goedkeuring voor aan de architect. De voorgelegde stalen moeten het 
gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de uiteindelijke levering vertonen. De 
maatafstemming moet overeenstemmen met de modulatie van het plaatsingspatroon en de 
uitvoeringstechniek. 

• Bij de voorlopige oplevering overhandigt de aannemer de onderhoudsvoorschriften voor de 
geplaatste binnenvloerafwerkingen aan de bouwheer. 

Uitvoering 

• De vloerafwerkingen mogen slechts uitgevoerd worden in een winddicht gebouw en na voltooiing 
van de pleisterwerken. 

• De aannemer controleert de toestand van de ondervloer (ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid, 
horizontaliteit, laagdikte en pashoogte) en deelt zijn eventuele opmerkingen mee aan de 
architect.  

• De vloerafwerkingen mogen slechts geplaatst worden als voldaan is aan de klimatologische 
voorwaarden i.f.v. de soort bekleding. Bij vloerverwarmingssystemen moet het door de fabrikant 
voorgeschreven opstartschema uitgevoerd worden vóór het plaatsen van de betegeling. Er moet 
minstens één volledige opwarmings- en afkoelingscyclus doorlopen worden.   

• De eventuele scheidingslijn tussen verschillende bevloeringsmaterialen in aaneengrenzende 
ruimten moet onder het deurblad voorzien worden. 

• Tijdens het plaatsen van de vloerafwerking worden de lokalen beschermd tegen elke ongewenste 
betreding. 

• De eventuele uitzettingsvoegen moeten over de volledige vloeropbouw doorgetrokken worden. De 
voeg wordt ter hoogte van de vloerafwerking gevuld met een elastische kit in dezelfde kleur als 
de overige voegen. 

• Na plaatsing zorgt de aannemer ervoor dat de vloerbekledingen goed beschermd worden tegen 
bevuiling of beschadigingen tijdens de verdere bouwwerkzaamheden. Eventuele beschadigingen 
worden op kosten van de aannemer hersteld. Voor de voorlopige oplevering worden de vloeren 
gereinigd met een volgens het vloertype aanbevolen procédé.  

53.10. tegelvloeren - algemeen 

Omschrijving 

• De werken omvatten: 
• de voorafgaandelijke controle en voorbereiding van het draagvlak: 

⇒ het verwijderen van alle vuil, afval, vreemde stoffen, gips, vetten, enz., ... (ten laste van de 
algemene aanneming)  

⇒ het opvullen van eventuele holten met een aangepaste specie 
• de levering en plaatsing van de tegels met inbegrip van de plaatsingsmortels of -lijmen; 
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• het aanwerken van de vloerbekleding tegen uitsparingen en doorvoeringen, de eventuele 
beëindigingen, in- en uitwendige hoeken en ontmoetingen waarop bijzondere vormstukken 
worden toegepast; 

• de voorziening van de nodige rand-, scheidings- en uitzetvoegen; 
• het inwerken van alle onder art. 53.70 beschreven speciale toebehoren; 
• het opgieten en/of opvoegen van de vloer en het afkitten van de uitzettingsvoegen; 
• het opkuisen en reinigen van de vloerbekleding, incl. het verwijderen van alle vlekken van 

legmortel, lijm of voegspecie. 

Uitvoering 

LEGPATRONEN - VOEGBREEDTE 

• De tegelverdeling per lokaal en het punt van waaruit de tegels moeten uitgelegd worden, zal 
bepaald worden in samenspraak met de architect. Smalle stroken van minder dan een halve tegel 
moeten vermeden worden. Voor een precieze voegverdeling wordt voor het betegelen steeds een 
volledige rij tegels uitgelegd in beide richtingen van het lokaal. 

VERDEELVOEGEN 

• Bij zwevende dekvloeren moeten verdeelvoegen de tegeloppervlakte verdelen in velden met een 
maximale oppervlakte van 50 m² (40 m² bij vloerverwarming) of met een lengte van maximaal 8 
m. De te voorziene voegen worden steeds voorzien over de volledige diepte van de bevloering, 
d.w.z. bedding inbegrepen en langsheen alle gemetste muren, rondom deurkaders en langs 
deuropeningen onder de deurbladen, volgens de aslijnen van kolommen, …. 

• In de overgang tussen twee verschillende vloerbekledingen wordt een scheidingssprofiel geplaatst 
volgens artikel 53.71. 

UITHARDINGSPERIODE - BESCHERMING 

• Gedurende de droogperiode moeten de werken beschermd worden tegen rechtstreekse bestraling, 
vocht, hoge temperaturen en vorst. De algemene aannemer draagt er, in overleg met de 
tegelzetter, de nodige zorg voor dat de tegels na plaatsing niet te vroeg belopen worden. Er moet 
bij voortgang van andere werkzaamheden rekening worden gehouden met een goed verdeelde 
belasting bij het stapelen van materialen, e.d.  

• De niet beloopbare periode voor tegels bedraagt bij plaatsing 
⇒ op een gestabiliseerd zandbed: minstens 5 dagen. 
⇒ op een verse dekvloer: minstens 7 dagen  
⇒ met tegellijm: minstens 4 dagen en/of volgens de voorschriften van de lijmfabrikant.  

• Verdeelde belastingen (stapelen van materialen) zonder puntlasten worden ten vroegste na 15 
dagen toegelaten, de periode tot volledige ingebruikname bedraagt 28 dagen. 

VOEGTECHNIEKEN - AFWERKING 

• Het opvoegen gebeurt pas nadat de vloer belopen mag worden.  
• In de voegen tussen de bevloering en de muren wordt nooit mortel aangebracht, om de uitzetting 

van de bevloering toe te laten. Ze worden voorzien van een vulmateriaal 
(polyethyleenschuimstroken of gelijkwaardige randisolatie). Deze akoestische randisolatie mag 
nergens onderbroken worden door de vloerwerken en pas na het afwerken van de vloer op hoogte 
van de vloer afgesneden worden.Bij het afwerken van de bevloering wordt de voeg afgekit met 
een daartoe geschikte plastische voegmassa, in de kleur van de andere voegen.  

• Voor het bepalen van de juiste kleur van de voegspecie, kan worden gevraagd om voorafgaandelijk 
enkele voegstalen aan te brengen, tot het uitdrukkelijk akkoord van de architect wordt bekomen.  

• De reiniging maakt deel uit van de afwerking van de vloerbetegeling en wordt uitgevoerd door de 
tegelzetter. Onmiddellijk na het gieten van de voegen moet een reiniging verricht worden om alle 
vervuiling afkomstig van de opvoeging (cementsluier) te verwijderen. Hierbij moet erop toegezien 
worden dat bij deze bewerking de voegen niet uitgewassen worden, zodat het voegoppervlak 
gesloten en glad blijft.  

Keuring 

MATERIALEN - CONTROLEPROEVEN 

• Enkel voor partijen van meer dan 5000 m² tegels worden proeven verricht in het laboratorium 
overeenkomstig STS 45.003 en de  normen NBN B 27-002 t/m 011. 

• De monsterneming gebeurt tegensprekelijk, d.w.z. in het bijzijn van aannemer en bestuur. De 
tegels worden in iedere partij op verschillende plaatsen genomen, om een gemiddeld monster te 
hebben. 
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TOLERANTIES 

• De bevloering moet in alle richtingen horizontaal en volkomen vlak gelegd worden behalve als het 
anders aangeduid is op de plannen of verder in dit bestek.  

• De afwijkingen van de afgewerkte niveaus t.o.v. de opgegeven referentieniveaus bedragen 
maximaal: 

• Afstand “d” tussen een punt van de 
vloerbedekking en het dichtstbijzijnde 
referentiepeil (in m) 

• Maximaal toegestane 
afwijking (in mm) 

• 1 m < d ≤ 3 m • 6 mm 

• 3 m < d ≤ 6 m • 8 mm 

• 6 m < d ≤ 15 m • 10 mm 

• Tussen twee aan elkaar grenzende tegels mag er een maximum hoogteverschil zijn van 1 mm (te 
verhogen met de tolerantie op de gebruikte tegel). Op een rij van twee meter, tussen twee 
willekeurig gekozen punten van de bevloering, mag het hoogteverschil nergens groter zijn dan 3 
mm (te verhogen met de tolerantie op de gebruikte tegel). Het nazicht van de toleranties op de 
vlakheid gebeurt van op tenminste 20 cm afstand van de muren. Zij wordt gemeten met een 
rechte en stevige lat van 2 m lengte, op het uiteinde voorzien van slijtvaste zolen met afmetingen 
50x50 mm en een dikte gelijk aan de toegelaten tolerantie van 3 mm. De lat mag de vloer nergens 
raken en een plaatje van 6 mm dikte mag niet onder de lat kunnen geplaatst worden. 

• De aannemer zal zorgen dat de visuele lijn van de tegelranden en de voegen gerespecteerd wordt, 
rekening houdend met de toleranties op de tegel. 
⇒ De tolerantie op de voorgeschreven voegbreedte bedraagt maximum 1 mm te verhogen met 

de dimensionele tolerantie op de gebruikte tegel. 
⇒ De voegen moeten continu zijn in alle punten. Een rij van 2 m, geplaatst met de 2 uiteinden 

op de boorden van 2 tegels van dezelfde lijn of rang, mag een lijningssverschil van maximaal 
2 mm vertonen. 

KLEUR - UITZICHT 

• Een gelijkmatige voegtint wordt vereist in één en hetzelfde lokaal. 
• De controle op de kleur en het uitzicht van de gekozen tegelvariëteit gebeurt visueel. 
• Merkbare vlekvorming en/of achtergebleven cementsluiers worden niet aanvaard. 

53.11.10. tegelvloeren – keramisch/getrokken tegels |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: per m2 
• meetcode: netto oppervlakte gemeten tussen de onafgewerkte muren. De oppervlakten worden 

over de voegen en naden heen gemeten. Mee betegelde deurtussenruimten worden meegerekend. 
Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De tegel is onderging het procédé van de vibrocampactering onder vacuüm. Deze techniek bindt 
kwaliteits materialen zoals marmer, kwarts, graniet, met cement en water. De tegel heeft een 
grote slijtweerstand en is bestand tegen druk, weersomstandigheden en licht. Hij wordt 
gekalibreerd, op maat gezaagd en met facetrand geleverd. 

•  
• De tegels hebben een natuurlijk genuanceerd uitzicht overeenkomstig het staal dat berust bij de 

leidende architect. De tegels zijn gefabriceerd volgens het nieuwe BTS-systeem, waarbij 
geselecteerde marmergranulaten van 4,5 tot 6 mm en gepigmenteerde cement op een vacuüm 
pers tot een compact geheel getrild en geperst worden. Na het persen worden de tegels in speciale 
ovens gestoomd teneinde hen een maximale hardheid te bezorgen. Vervolgens worden ze geslepen 
en op dikte gekalibreerd zodat ze perfect verlijmd kunnen worden. De randen worden lichtjes 
gefaceteerd. Dank zij het BTS-systeem (vibrocompaction under vacuüm) onderscheiden de tegels 
zich door de onderstaande hoogwaardige fysische en mechanische kenmerken: 
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•  

Specificaties 

• Afmetingen: 400 x 400 mm   
• Dikte: 5 mm 
• Randafwerking: gefaceteerd 
• Slijtvlak: gekalibreerd 
• Rugzijde: geprofileerd 
• Kleurtint: wit met korrels in grijstinten, de aannemer legt een stalenkaart met diverse kleuren 

voor; 
• Uitzicht: imitatie steentapijt;  
• Krasweerstand: minimum hardheid 5 op schaal van Mohs (volgens NBN B 27-011) 
• Chemische weerstand (volgens NBN EN ISO 10545-13): klasse AA (geen zichtbaar effect) Weerstand 

tegen vlekken (volgens NBN EN ISO 10545-14): min. klasse 4 / 5 
• Weerstand tegen thermische schokken (volgens NBN EN ISO 10545-9): geen beschadiging na proef 
• Weerstand tegen haarscheuren (volgens NBN EN ISO 10545-11): geen haarscheuren na proef 

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

• Slipweerstand  
⇒ bij bewandeling met schoeisel: minimum R9 (volgens DIN 51130) 
⇒ bij bewandeling zonder schoeisel: minimum klasse A (volgens DIN 51091) 

• De tegellijm draagt een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

Uitvoering 

• De tegels worden geplaatst met open voegen op een verharde dekvloer met dispersielijm, volgens 
§ 6.4.1. van TV 237; 

• Voegbreedte: 2 mm. 
• Voegkleur: aangepast aan de kleur van de tegel 
• Legpatroon (volgens hoofdstuk 5 van TV 237): kruisende voegen; 
• De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal geplaatst. 
• De rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen van 

§ 6.5 van TV 237.  

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen: 
• A Nivo 0: sanitair a + hal c 
• B Nivo 0: keuken is stelpost; 

53.13. tegelvloeren – natuursteen  

Materiaal 

• TV 213 Binnenvloeren van Natuursteen is van toepassing. 
• De aannemer legt een representatief staal voor en een technische fiche waarop de eigenschappen 

zoals vermeld in hoofdstuk 4 van TV 213 vermeld staan. 
• De samenstelling van de leg- en voegmaterialen, elastische kitten en de nodige rand-, scheidings- 

en uitzetvoegen wordt gekozen in functie van de plaatsingsomstandigheden en het soort tegel. 
• De materialen voor de afwerkingsvoegen tussen de tegels beantwoorden aan § 5.5  van TV 213. 

Zij moeten verenigbaar zijn met de aangewende legmortel of plaatsingslijm.  
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Uitvoering 

• De plaatsing van de tegels zal gebeuren volgens de richtlijnen beschreven in hoofdstuk 5 van TV 
213. 

Keuring 

• De keuring van de materialen en controle van de werken zullen gebeuren volgens hoofdstuk 6 van 
TV 213. 

•  

53.13.10. tegelvloeren – natuursteen/blauwe hardsteen |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: per m2 
• meetcode: netto oppervlakte gemeten tussen de onafgewerkte muren. De oppervlakten worden 

over de voegen en naden heen gemeten. Mee betegelde deurtussenruimten worden meegerekend. 
Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materialen 

Specificaties 

• Categorie: “normaal gebouw” (volgens hoofdstuk 7 van TV 220) 
• Textuur en oppervlakteafwerking: glanzend gepolijst (volgens TV 220 § 3.2.2) 
• Afmetingen30 x30 cm 
• Tegeldikte: minimum 20 (toelaatbaar voor tegels tot 500x500 mm) mm 

Uitvoering 

• De tegels worden geplaatst met open voegen op een verharde dekvloer met een lijmmortel, 
volgens § 5.1.3 van TV 213. 

• De tegels worden geplaatst volgens de voorschriften van TV 213, rekening houdend met de aard 
van de voorziene steen.  

• De voegen worden na 2 dagen gevuld met een aangepaste voegspecie. 
• Voegbreedte: 3 mm. 
• Voegkleur: idem bestaande voegen in bestaande vloer in naastliggende hal; 
• Legpatroon: idem als bestaande hal; 
• De tegels worden in vervolg van patroon naastliggende hal gelegd; 

Keuring 

• De oplevering bestaat uit het onderzoek van de steen conform TV 220 en/of TV 213. 

Toepassing 

Nivo 0 hoofdgebouw: Hal b; 

53.13.11. tegelvloeren - natuursteen / herplaatsen bestaande tegels |SOG| 

Meting 

• meeteenheid: SOG 

Materialen 

Specificaties 

• Bestaande tegels categorie: “normaal gebouw” (volgens hoofdstuk 7 van TV 220) 
• Textuur en oppervlakteafwerking: glanzend gepolijst (volgens TV 220 § 3.2.2) 
• Afmetingen30 x30 cm 

Uitvoering 

• De bestaande tegels worden plaatselijk verwijderd in functie van het maken van sleuven voor 
leidingen. Het verwijderen van de tegels is reeds opgenomen in perceel water – en winddicht. De 
tegels worden achteraf identiek herplaatst, zonder schade te maken aan alle materialen.  

• De tegels worden geplaatst volgens de voorschriften van TV 213, rekening houdend met de aard 
van de voorziene steen.  

• De voegen worden na 2 dagen gevuld met een aangepaste voegspecie. 
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• Voegbreedte: identiek aan bestaande toestand  
• Voegkleur: idem bestaande voegen in bestaande vloer; 
• Legpatroon: idem als bestaande vloer; 
• De tegels worden in vervolg van bestaand patroon gelegd; 

Keuring 

• De oplevering bestaat uit het onderzoek van de steen conform TV 220 en/of TV 213. 

Toepassing 

Nivo 0 hoofdgebouw: inkom; 

53.20. soepele vloerbekledingen – algemeen 

Omschrijving 

• Levering en plaatsing van soepele vloerbanen in baanvormige stroken of tegels op dekvloeren, 
houten ondervloeren, …. 

• De werken omvatten: 
• het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van alle puin, afval, vreemde stoffen, gips, 

vetten, …; 
• het voorafgaandelijk controleren van het vochtigheidsgehalte van de draagvloer; 
• het eventueel bijwerken van de dekvloeren met aangepaste mortels, het egaliseren van het 

oppervlak en het puimen ervan tot een glad oppervlak, de nodige oppervlaktebehandelingen en 
voorstrijkmiddelen; 

• het leveren, uitpassen en verlijmen van de soepele vloerbekleding, het voorzien in de nodige 
hernemings- en verdeelvoegen, het walsen van de naden en randen, het lassen van de naden; 

• het opkuisen en reinigen van de vloerkleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit. 

Materiaal 

ALGEMEEN 

• TV 241 Plaatsing van elastische vloerbekledingen is van toepassing. 
• Volgende normen zijn van toepassing: 

⇒ NBN EN 14041 - Elastische vloerbekledingen, tapijten en laminaatvloerbekledingen - 
Essentiële eigenschappen.  

⇒ NBN EN ISO 10874 – Elastische vloerbekledingen, tapijten en laminaatvloerbekledingen – 
Classificatie. 

EGALISATIEPRODUCTEN – VOORSTRIJKMIDDELEN - LIJMEN 

• De egalisatieproducten, voorstrijkmiddelen en oplosmiddelenarme lijmtypes worden gekozen 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant en uitgevoerd volgens de richtlijnen van hoofdstuk 6 
van TV 241. In elk geval is minimaal een primerhechtingslaag en egalinelaag met minimale dikte 
van 2 mm inbegrepen in de eenheidsprijs. 

• Stop- en verdeelvoegprofielen opgevat als (dubbel) L-profiel in aluminium met aangepaste 
profielhoogte en kleurafwerking t.a.v. de voorziene vloerbekleding. 

• De voorschriften van de fabrikant van de soepele vloerbekleding moeten gevolgd worden.  

Uitvoering 

ALGEMEEN 

• De uitvoering gebeurt conform de voorschriften van TV 241 Plaatsing van elastische 
vloerbekledingen en de voorschriften van de fabrikant van de soepele vloerbekleding. 

• De verwerking van de soepele vloerbekleding vereist een kamertemperatuur van minimum 18°C 
en een temperatuur gemeten boven de vloer van minstens 15°C. De relatieve luchtvochtigheid 
bedraagt maximaal 75%. 

ONDERGROND 

• De geschiktheid en vereisten van de ondergrond die dienst doet als drager van een elastische 
vloerbekleding, moet voldoen aan de richtlijnen van hoofdstuk 5 van TV 241. 

• Bij plaatsing van een weinig doorlatende vloerbedekking en/of wanneer vochtgevoelige lijmen 
gebruikt worden, moet de ondergrond permanent droog zijn. Voorafgaandelijk moet de aannemer 
het vochtigheidsgehalte van de ondergrond controleren. In elk lokaal gebeuren meerdere 
metingen met een electronische meter, gevolgd door een C.M.-vochtmeting op de meest vochtige 
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locaties bekomen via de electronische vochtmeting (minimaal 1 C.M.-meting per 100m2). Het 
vochtmetingsverslag moet worden toegevoegd aan het werfverslag.  

• De voorbereiding van de ondergrond moet gebeuren volgens § 7.2. van TV 241 en de voorschriften 
van de fabrikant. De uitstekende randisolatiestroken van de chape mogen pas worden gelijk 
gesneden na het egaliseren van de dekvloer. 

• De droogtijden van de ondervloeren volgens § 5.2.2.5. van TV 241 moeten gerespecteerd worden. 

VERLIJMING 

• Volvlakkige verlijming met behulp van kam met aangepaste vertanding volgens voorschriften van 
de fabrikant (TKB-B1 / TKB-A2, …). 

VERDEELVOEGEN 

• Conform TV 241 § 5.2.3.3 worden ter hoogte van verdeelvoegen in (zwevende) dekvloeren 
aangepaste verdeelvoegprofielen geplaatst, die perfect in het vloerbekledingsvlak worden 
gepositioneerd. Verdeelvoegprofielplan ter goedkeuring aan het bouwteam voor te leggen.      

Keuring 

• Er wordt geen enkel individueel hoogteverschil in de banen geduld. Blaasvormingen/of het 
loskomen van zijranden en dergelijke zullen aanleiding geven tot het afkeuren van de werken. 

• Afwijkende profielhoogtes van verdeelvoegen die niet in het vloerbekledingsvlak liggen zullen 
verplicht vervangen worden.  

53.21. soepele vloerbekledingen – linoleum |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto oppervlakte gemeten tussen de onafgewerkte muren, incl. de deurtussenruimten 

(behalve indien tussendorpels apart gemeten worden onder artikel 53.50.). Openingen en 
onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Het linoleum beantwoordt aan de bepalingen van § 3.2. van TV 241. 
• Het materiaal is slijtvast, lichtecht, antistatisch en bestand tegen minerale oliën. 
• Het linolium wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Het is voorzien van een dubbele UV-

geharde afwerklaag. 
• De nodige stalen met een technische fiche worden voorafgaandelijk ter keuze en goedkeuring 

voorgelegd aan het Bestuur. 

Specificaties  

• Type: linoliumtegels met afmetingen 500x500 mm  
• Totale dikte volgens NBN EN ISO 24346: minimum 2,5 (woonlokalen) 
• Tekening: betonpatroon – kleur zwart – te kiezen uit gamma van fabrikant, type ter goedkeuring 

voor te leggen aan architect.  
• NCS: S 8500-N 
• LRV: 7%  
• Restindrukken volgens NBN EN ISO 24343-1: maximum 0,08 mm (voor dikte 2,5 mm) 
• Gebruiksklasse volgens NBN EN ISO 10874: minimum 31-34 (voor intensief tot zeer intensief 

gebruik) 
• Rolstoelbestendigheid: geschikt voor bureaustoelen (volgens NBN EN 425) 
• Inbrandgevoeligheid: bestand tegen inbrandende sigarettenpeuken (volgens NBN EN 1399) 
• Slijtageweerstand: dikteverlies maximum 1 mm (volgens NBN EN 660) 

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

• Het linoleum is afgewerkt met een beschermlaag op PU-basis (met de langste levensduur binnen 
het gamma van de producent) 

• Bijzondere patronen: volgens de aanduidingen op plannen en/of detailtekeningen in het 
aanbestedingsodssier 

Uitvoering 
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• De linoleumtegels worden gelijmd op de ondergrond met een door de fabrikant geschikt 
verklaarde lijm en bijhorende lijmkam (met correcte vertanding).  

• Alle naden worden thermisch gelast. De voorschriften van de fabrikant worden strikt gevolgd. 

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

• Opgelegd plaatsingspatroon: volgens uitvoeringsplannen; 
• De voegen ter hoogte van tussendeurdorpels worden afgewerkt d.m.v. lasnaden, de plintvoegen 

met een hoogwaardige neutrale siliconenkit, kleur: passend bij linoleumtegels 
• Het aanbrengen van een  boenwas en het boenen ervan of het aanbrengen van zelfglansemulsie. 
• Vooraleer de werken aan te vangen, zal een schriftelijk verslag van de producent van de egaline, 

lijm en vloerbekleding worden voorgelegd aan het bestuur. Dit omvat de richtlijnen voor het 
plaatsingsbedrijf, zoals die werden opgesteld na inspectie van de ondergrond door de producent.  
Het integraal opvolgen van deze richtlijnen is inbegrepen in de eenheidsprijs.  

• De werken moeten worden uitgevoerd door een erkend plaatsingsbedrijf en integraal opgevolgd 
door de producent van de gekozen vloerbekleding, waarbij deze een garantie toekent met 
degressieve afschrijving over een periode van 5 jaar (voor werven vanaf 2.000m2).  

• Er wordt één onderhoudsbrochure per woongelegenheid ter beschikking gesteld. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen: 

53.24. soepele vloerbekledingen – tapijten |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto oppervlakte gemeten tussen de onafgewerkte muren, incl. de deurtussenruimten 

(behalve indien tussendorpels apart gemeten worden onder artikel 53.50.). Openingen en 
onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De nodige stalen met een technische fiche worden voorafgaandelijk ter keuze en goedkeuring 
voorgelegd aan het Bestuur. 

• De tapijttegels hebben een drager die bestaat uit een polyester vlies. De tapijttegelrug is 
vervaardigd op basis van polyolefine. Alle bestanddelen zijn geclassificeerd als recycleerbaar of 
regenereerbaar materiaal, en zijn vervaardigd via een gepatenteerde technologie. De rug bevat 
ten minste 70% C2C positief gedefineerd gerycycled materiaal. 

Specificaties 

• Afmetingen: 500x 500 mm 
• Dikte: 6mm 
• Kleuren:  

• Grijs: inkom + balie – dwars op voorgevel + kantoren nivo 1 
• Beige: inkom: evenwijdig met voorgevel 

• Legpatroon tegels: volgens uitvoeringsplan 
• Gebruiksklasse volgens NBN EN ISO 10874: minimaal 31-34 (voor intensief tot zeer intensief gebruik 

in gemeenschappelijk delen) 
• Rolstoelbestendigheid: geschikt voor bureaustoelen (volgens NBN EN 425) 
• Constructie: getuft – lussenpool gestructureerd 
• Poolinzetmassa: 650 g/m² 
• Luxe klassering EN 1307 LC 1  
• Dimensionele stabiliteit EN 986 % ≤ 0,2  
• Contactgeluidsisolatie ΔLW ISO 10140 dB 23 
• Geluidsreductie ISO 354 αw 0.15  
• Warmtedoorlaatweerstand ISO 8302 m².K/W 0.040  
• Brandgedrag EN 13501-1 Bfl - s1 (onverlijmd getest) 

Uitvoering 
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• De tapijttegels op het gelijkvloers worden op de bestaande tegelvloer bevestigd, op die wijze 
dat deze achteraf verwijderd kunnen worden zonder schade aan te brengen op de bestaande 
materialen; 

• De tapijttegels op de verdieping worden op de bestaande laminaatvloer bevestigd; 
• De tegels met schoonloopfunctie worden, vóór de voorlopige oplevering en na het reinigen 

van het gebouw, geplaatst over de hiertoe voorziene loopzone, conform de 
uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

Toepassing 

• Nivo 0 hoofdgebouw: inkom; 
• Nivo 1 hoofdgebouw: buro 2 – buro 3 – vergader a:  
•  
• A: tapijt grijs 
• B: tapijt beige 

53.30. houten vloerbekledingen – algemeen 

Materiaal 

• TV 218 Houten vloerbedekkingen: Plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren is van 
toepassing.  

• Alle hout moet voldoende droog zijn om de dimensionele stabiliteit te waarborgen. De 
vochtigheidsgraad van het geleverde hout is overeenkomstig TV 218 § 3.1.2.  

Uitvoering 

• De uitvoering van de houten vloerbekleding beantwoordt aan de voorschriften van TV 218. 

Keuring 

• Bij het belopen van de houten vloer mogen geen krakende geluiden hoorbaar zijn. 

53.32. houten vloerbekledingen – opschuren en herkleuren bij renovatie |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: per m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Schuurmachine: bandschuurmachine  
• Schuurpapier: korrelgrootte van grof, overgaand naar fijn volgens de staat van de ondergrond 

Uitvoering 

• De bestaande vloerplanken worden vergrijsd via olie. Graad van vergrijzing ter goedkeuring voor 
te leggen aan architect. 

• Alle nagels worden ingedreven. De bestaande houten vloer wordt, evenwijdig met de richting van 
de planken, machinaal opgeschuurd met schuurpapier van vier verschillende korrelgrootten, 
beginnend met grof en overgaand naar fijn. De laatste fase bij het schuren beantwoordt aan een 
oppervlaktetoestand bekomen met schuurpapier nr. 150.  

• De randen worden zo nodig met een kleinere bandschuurmachine of handmatig bijgewerkt. Na 
het schuren wordt de vloer volledig ontstoft.  

• Vlekken worden weggewerkt met fijn schuurpapier of staalwol. Donkere vlekken afkomstig van 
ijzer en dergelijke kunnen verwijderd worden met oxaalzuur. Vooraf worden proefstalen 
genomen.  

• Kieren en nagelgaten worden gedicht met een acrylaatkit, verenigbaar met de verdere afwerking. 
• Beschadigde planken worden vervangen en bijgekleurd met een aangepaste houtveredelingsbeits, 

overeenkomstig STS 04.3 - procédé C2. 

Toepassing 

• Nivo 1: printers, koffiehoek, buro 4 (incl. vergaderboxen en bergingruimtes); 



49 
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          

 

 

53.33. houten vloerbekledingen – herplaatsen bestaande plankenvloer |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: per m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Bestaande planken die plaatselijk verwijderd werden (opgenomen in perceel water -en 
winddicht). 

Uitvoering 

• De bestaande vloerplanken worden tijdelijk  verwijderd, om akoestische isolatie te plaatsen, en 
te kunnen verlopen met leidingen. Deze planken worden op identieke wijze terug geplaatst.  

Toepassing 

• Nivo 1: hal d, wachtruimte; 
•  

53.40. plinten – algemeen 

53.41. plinten – steen  

53.41.10. plinten – steen/keramisch |FH|m 

Meting 

• meeteenheid: per lopende m 
• meetcode: netto lengte, gemeten tussen de muren over voegen en naden heen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De plinten mogen verzaagd worden uit de tegels waarbij het bovenvlak van de plinten steeds 
gevormd wordt door een tegelzijde. 

Specificaties 

• Materiaal: idem als keramische tegels vermeld in artikel 53.11 
• Hoogte: ca.  140 mm 
• Dikte: minimum 8 / mm 
• Lengte: overeenkomstig de modulaire afmetingen van de tegels; 
• Vorm: de zichtbare hoeken zijn recht. 

Uitvoering 

• Het plaatsen van de plinten gebeurt slechts na goedkeuring van de plintstalen door de architect 
en gebeurt volgens de bepalingen van § 6.6. van TV 237 (WTCB). 

• De plinten mogen slechts worden geplaatst na de voltooiing van de pleisterwerken, 
vloerafwerkingen en het binnen- en buitenschrijnwerk.  

• De vloerder gebruikt een hechtmiddel naar keuze (cementmortel, lijmmortel, synthetische lijm, 
…), aangepast aan de tegel en de ondergrond en volgens de voorschriften van de fabrikant.  

• De plinten worden perfect evenwijdig met de wand en loodrecht aansluitend tot net boven de 
vloer geplaatst.  

•  Plaatsingspatroon: de plintvoegen vallen steeds samen met deze van de vloertegels. De verticale 
tussenvoegen worden gevuld met een voegspecie, die verenigbaar is met de plaatsingsmortel.  

• Bijzondere zorg moet worden besteed aan het vermijden van contactgeluidsbruggen. 
•  De plint mag geen contact met de vloer maken, bij het aandrukken in de gebruikte lijm/mortel 

mag  de open voeg tussen vloer en muur niet worden gevuld met mortel. 
• Uitstekende randstroken worden afgesneden, waarna de elastische voegen kunnen uitgevoerd 

worden. De randvoeg onderaan de plinten wordt uitgevoerd volgens hoofdstuk 6.6.3 van TV 237. 
Het gebruik van rubberbitumenkit is niet toegelaten. 

• De kleur van de kitten en de voegmortel is te kiezen door de ontwerper. 
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• Alle uitzet- en scheidingsvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen van 
hoofdstuk 7 van TV 237.  

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

• De hoeken worden in verstek uitgevoerd. 

Keuring 

• Hoogteverschillen tussen plintstukken, die visueel storend zijn én groter dan 1,5 mm worden 
afgekeurd. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen 
• Nivo 0: hal c; 

53.41.30. plinten – steen/natuursteen |FH|m 

Meting 

• meeteenheid: per lopende m 
• meetcode: netto lengte, gemeten tussen de muren over voegen en naden heen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 

• Steensoort: idem natuursteen vermeld in artikel 53.13. blauwe hardsteen; 
• Hoogte: zelfde hoogte als in hal A ca. 140 mm 
• Dikte: zelfde als in hal A dikte minimum 12 mm 
• Lengte: overeenkomstig de modulaire afmetingen van de tegels; 
• Vorm: de zichtbare hoeken zijn recht; 

Uitvoering 

• De plinten mogen slechts worden geplaatst na de voltooiing van de pleisterwerken, 
vloerafwerkingen en het binnen- en buitenschrijnwerk.  

• Het plaatsen van de plinten gebeurt slechts na goedkeuring van de plintstalen door de architect 
en gebeurt volgens de bepalingen van TV 213. 

• De plinten worden perfect evenwijdig met de wand en loodrecht aansluitend tegen de vloer 
geplaatst met een cementmortel. Het toevoegen van een hulpstof als kleefmiddel is toegelaten.  

• De voegen worden gevuld met een voegspecie die verenigbaar is met de plaatsingsmortel. 
• De kleur van de kitten en de voegmortel is te kiezen door de ontwerper. 
• Alle uitzet- en scheidingsvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen van TV 

213.  

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

• Voegbreedte: aangepast aan de voegbreedte van de vloer 
• Plaatsingspatroon: de plintvoegen vallen samen met deze van de vloertegels 
• De hoeken worden in verstek uitgevoerd. 
• De horizontale voeg tussen plinten en tegels wordt d.m.v. afstandhoudertjes opengehouden en 

naderhand opgespoten met een kleurloze waterdichte en elastische voeg. 

Keuring 

• Hoogteverschillen tussen plintstukken, die visueel storend zijn én groter dan 1,5 mm worden 
afgekeurd. 

Toepassing 

• A: Nivo 0: hal b  
• B: stelpost: keuken; 

53.42. plinten - hout 

Toepassing 
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53.42.20. plinten – hout/MDF |FH|m 

Meting 

• meeteenheid: per lopende m 
• meetcode: netto lengte, gemeten tussen de muren over voegen en naden heen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 

• Soort: MDF “LF”, klasse E1 (volgens NBN EN 717-2). Er wordt een attest voorgelegd. 
• Netto afmetingen: minimum 12x70 mm.> controle bestaande plinten ? 
• Vorm: de zichtbare hoeken zijn recht in buro 4, in vergaderboxen; 
• Bevestiging: gelijmd 
•  Houtbescherming: voor plaatsing wordt op alle vlakken de eerste laag van procédé C2 volgens STS 

04.3.1.4.4. aangebracht.  
•  Afwerking: gevernist volgens hoofdstuk 80 binnenschilderwerken  

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

• Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk FSC of PEFC CoC-
gecertificeerd. 

Uitvoering 

• Voor het plaatsen van de plinten gelden de bepalingen van §5.7.1. van TV 218. 
• De hoeken worden steeds in verstek uitgevoerd. In de lengte worden de plinten verbonden met 

een schuine las. 

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

• De koppen van de vijzen worden verzonken en afgewerkt met kunsthout. 
• De aansluitingsvoegen onderaan de plinten worden afgedicht met een elastische kit op basis van 

siliconen, kleur … 

Toepassing 

 
• Nivo 1: buro 4 in bergruimtes; 
•  
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54. BINNENDEUREN en -RAMEN  

54.00. binnendeuren en -ramen - algemeen 

Omschrijving 

• Alle noodzakelijke elementen, werken en leveringen voor het samenstellen van de 
binnendeuren en -ramen tot een afgewerkt geheel. De werken omvatten: 

• de controle en opmeting ter plaatse van alle deuropeningen (dagmaten) en de eventueel vereiste 
aanpassing van te prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen, ...; 

• de levering en plaatsing van alle elementen nodig voor het samenstellen van de deur- en/of 
raamgehelen:  
⇒ de kozijnen met inbegrip van alle toebehoren voor de bevestiging aan de ruwbouw van de 

vaste of bewegende bovenpanelen en van alle onderdelen voor meervoudige deurgehelen, de 
doorlopende dichtingstrippen, de nodige schootgaten met metalen dekplaatjes, ...; 

⇒ de deurbladen met inbegrip van eventuele uitsparingen voor beglazing of vulpanelen; 
⇒ alle hang- en sluitwerk; 
⇒ de voorgeschreven beschermingsprocédés en oppervlaktebehandelingen (behalve de 

afwerkingen opgenomen in hoofdstuk 80 binnenschilderwerken); 
• het verwijderen van alle afval afkomstig van de werken en van alle klevers op deurbladen, met 

uitzondering van deze met de kenmerken van brandweerstand, …; 
• de controle ter plaatste voor de definitieve oplevering, de vervangingen en/of bijregelingen. 

Materialen 

• STS 53-1 Deuren is van toepassing. 
• In afwachting van een geharmoniseerde productnorm met bijhorende CE-markering, wordt in 

geval van betwistingen de voorlopige norm prNBN EN 14351-2 ‘Binnendeuren zonder 
brandeigenschappen, manueel bediend of aangedreven’ gehanteerd. 

Uitvoering 

TIMING – OMGEVINGSINVLOEDEN 

• De plaatsing van het binnenschrijnwerk mag pas gebeuren op het ogenblik dat de hygrothermische 
omstandigheden gunstig zijn overeenkomstig STS 53-1 § 1.5.1.5. en TV 166, t.t.z. in een droog 
gebouw met een temperatuur tussen 15°C en 25°C en vochtigheidsgraad tussen 40 tot 70% R.V. 

• Indien de leverancier of plaatser vreest dat zijn leveringen onderhevig zouden kunnen zijn aan 
abnormale hygrothermische toestanden met onomkeerbare effecten, die afkeuring tot gevolg 
hebben, brengt hij de architect hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 

VORM - TYPE - SAMENSTELLING 

• Vooraleer de deurelementen te bestellen of vervaardigen  vergewist de plaatser zich van de 
draairichtingen en openingswijze zoals aangeduid op de plannen en/of detailtekeningen. 

• Alle afmetingen, deurhoogtes, breedtes, muurdiktes moeten terplaatse worden gecontroleerd. 
• Alle hout moet voldoende droog zijn om de dimensionele stabiliteit van het binnenschrijnwerk te 

waarborgen. De vochtigheidsgraad van het hout bij verwerking in het atelier ligt tussen de 8 en 
12 % bij een basistemperatuur van 18° C. 

• Zichtbaar blijvend hout wordt op alle vlakken geschaafd en gladgeschuurd, waarbij scherpe 
hoeken licht worden afgerond met schuurpapier.  

• Schroefkoppen worden in het hout ingefreesd en nadien voorzien van houten stoppen en/of 
opgevuld met kneedbaar hout. Nagels worden ingedreven en opgestopt met zuivere 
lijnoliestopverf of kneedbaar hout. 

54.01. binnendeuren en -ramen – prestaties 

Algemeen 

• De deurelementen beantwoorden volgens hun respectievelijke bestemming aan de gestelde 
prestaties volgens STS 53 § 1.4. Prestatievoorschriften en de normen NBN EN 950, NBN EN 951, 
NBN EN 952, NBN EN 1529, NBN EN 1530, NBN EN 1191  NBN EN 1192 en NBN EN 1294.  

• Volgens toepassingsdomein beantwoorden de binnendeuren minimaal aan de prestaties van de 
bijlage bij STS 53 ‘Aanbevolen prestaties in functie van de toepassing’ of aan strengere 
voorwaarden die eventueel opgelegd worden verder in dit bestek. 
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• De deuren voldoen aan de mechanische weerstandsklasse volgens STS 53 § 1.4.2.2. en NBN EN 
1192: 
⇒ klasse M1 voor binnendeuren van woonlokalen voor een gebruiksfrequentie van 50.000 cycli 
⇒ klasse M2 voor brandwerende deurgehelen, collectieve ruimten, … voor een 

gebruiksfrequentie van 100.000 cycli 
⇒ klasse M3 voor intensief gebruikte deuren (fietsenbergingen, …) voor een gebruiksfrequentie 

van 100.000 cycli 
• Bedieningskrachten F volgens STS 53 § 1.4.2.3 en NBN EN 12217: standaard klasse F2 / … 
• Brandwerende en inbraakbestendige deuren moeten steeds in hun geheel voldoen aan de 

proefvoorwaarden volgens de voorgeschreven klasse, t.t.z. de deurkozijnen, het hang- en 
sluitwerk, de deurbladen, eventuele beglazingen, … en de aansluiting op de ruwbouw.   

• Deurgehelen of deurelementen waaraan akoestische prestaties worden gesteld houden voor een 
correcte uitvoering rekening met het artikel Uit De Praktijk “Akoestische problematiek van 
deuren” WTCB-Tijdschrift 2000/1 p. 15-29  

54.02. binnendeuren en -ramen – keuring en proeven 

Algemeen 

• Monsternames en keuring volgens STS 53 § 1.6.: elementen, die kunnen worden geleverd volgens 
een geprefabriceerd model, worden voorafgaandelijk ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd. 
Producten met een ATG, BENOR (of gelijkwaardig) worden vrijgesteld van voorafgaande 
keuringsproeven op een prototype. 

• Tolerantieklassen overeenkomstig STS 53.1:  
⇒ Maximale toegelaten afwijkingen op de breedte, hoogte, dikte, en haaksheid volgens STS 53 

§ 1.3.1. en NBN EN 1529: minimum klasse D2(aanbevolen) 
⇒ Maximale toegelaten afwijking op vlakheid volgens STS 53 § 1.3.2., § 1.4.2.1. en NBN EN 1530: 

minimum klasse V2 (aanbevolen) 
• Opleveringsmodaliteiten volgens STS 53 § 1.6.5 en § 1.6.6. Deuren geplaatst met een foutieve 

openingsrichting of deurelementen met zichtbare beschadigingen worden niet aanvaard.  
• Vuistregels visuele controle: tussen deurkozijn en deurvleugel van gewone binnendeuren mag de 

speling bij een afgewerkte deur in gesloten toestand 
⇒ niet groter zijn dan 3 mm aan de zichtbare bovenkant en zijkanten; 
⇒ niet groter zijn dan 5 mm van de afgewerkte vloer onderaan (behoudens gevraagde 

doorstroomopeningen via de onderzijde van de deur) 
• Bij plaatsing van brandwerende deuren gelden de toleranties en spelingen van de Benor of ATG 

als maximumwaarden. 
• Alle deuren moeten zonder bijzondere inspanningen kunnen gesloten worden en vlak met de 

omlijstingen tussen de kozijnen vallen. 
• Gedurende een jaar volgend op de voorlopige oplevering vervangt de aannemer stukken die 

afwijkingen vertonen die groter zijn dan de toegestane afwijkingen m.b.t. afmetingen, haaksheid 
en vlakheid van de deurvleugels.  

• De definitieve oplevering wordt voorafgegaan door een rondgang waarbij de ophanging van de 
deuren waar vereist wordt bijgeregeld. 

54.10. deurkozijnen - algemeen 

Omschrijving 

• Levering en plaatsing van de deurkozijnen, met inbegrip van de afdeklijsten, hang- en 
sluitwerk en de eventuele bovenpanelen of daglichten.  

Materialen 

• De materialen beantwoorden aan STS 53-1 § 1.5.1.4. en zijn afgestemd op de aard en het gewicht 
van de voorziene deurbladen, de ophangelementen en sluitfuncties. 

• Alle opengaande vleugels worden opgevat met een enkele aanslag, behalve bij opdekdeuren. 

Uitvoering 

• De uitvoering beantwoordt aan de bepalingen van STS 53 § 1.5.1.5. en de richtlijnen van de 
fabrikant van voorgevormde deurkozijnen en het voorziene hang- en sluitwerk. 
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• De deurkozijnen worden haaks gesteld en op niveau gebracht van de voorziene vloerafwerking 
en/of deurdorpels. De schrijnwerker pleegt hierover overleg met de vloerder. De verankeringen 
aan de wanden worden zo dicht mogelijk bij de ophangings- of draaiorganen van de deurvleugel(s) 
en de eventuele deursluiter(s) gerealiseerd.  

• De bevestiging aan de ruwbouw gebeurt met minstens 6 bevestigingsmiddelen per enkele deurnis, 
geen rekening houdend met de extra bevestiging voor een eventuele deursluiter. Een bijkomende 
middenbevestiging aan het linteel is verplicht voor elke dwarsregel langer dan 100 cm. Dubbele 
deuren worden bovenaan op minstens drie plaatsen bevestigd.  

54.11. deurkozijnen - hout 

Materialen 

• Houten deurkozijnen kunnen op maat worden vervaardigd in de werkplaats van de schrijnwerker 
of uit geprefabriceerde elementen bestaan: twee muurstijlen met verstekeinden, een eventuele 
tussenstijl uitgevoerd als hang- of sluitstijl en een bovendorpel met verstekeinden.  

• Houten plaatmaterialen: 
⇒ beantwoorden aan STS 04.4. 
⇒ beschikken over een CE-markering en dragen het FSC- of PEFC-label. De leverancier moet FSC 

of PEFC CoC gecertificeerd zijn.  
⇒ formaldehydegehalte: klasse E1 volgens NBN EN 717-2/AC.  
⇒ Platen in vochtige binnenomgevingen zijn steeds van het type 2 (vochtige binnenomgeving). 

• Zichtbaar blijvend hout is van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 04.2. en NBN EN 942. Het wordt 
geimpregneerd met een B-procédé (volgens STS 04.3.1.4.2) of procédé C1 (volgens STS 04.3.1.4.3) 
met een ATG (of gelijkwaardig) of het heeft een natuurlijke duurzaamheid van klasse III of hoger. 
Elke levering van behandeld hout is vergezeld van een behandelingsattest, opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de firma die de behandeling heeft uitgevoerd en waaruit blijkt dat het 
aangewende product gehomologeerd is en dat gewerkt werd volgens een goedgekeurd procédé. 

• Alle aangewende bevestigingsmiddelen moeten roestbestendig zijn. 

Uitvoering 

• Het hout van het deurkozijn komt niet rechtstreeks in contact met het metselwerk. Het opspieën 
tussen de muur/latei en de dagstukken gebeurt met stukken massief hout of multiplex. De 
binnenkast wordt met ingefreesde schroeven stevig gemonteerd. Montageschuim mag  worden 
gebruikt als versteviging ter hoogte van de hoeken, maar het wordt niet toegestaan om de 
deurkozijnen enkel en alleen vast te zetten met behulp van montageschuim. 

• De diepte van de aanslag stemt overeen met de dikte van de deurvleugel verhoogd met 2-3 mm. 
De aanslagbreedte bedraagt min. 10 mm (deurbladen < 40 mm) en 15 mm (deurbladen >40 mm).  

• De deurkozijnen worden voorzien van de nodige ophangingselementen en schootgaten voorzien 
van een metalen sluitplaat aangepast aan de kenmerken en positionering van de sloten. 

• Het profiel van de deklijsten is aangepast aan de plaatsing van de ophangingsorganen van de 
deurvleugels. De binnenrand moet perfect gelijk aansluiten op het kozijn.  

• De deklijsten worden in verstek gezaagd en d.m.v. (schiet)nagels onzichtbaar bevestigd. De 
kopzijde van de binnenkast wordt licht afgeschuind waardoor zij zodanig geplaatst kunnen worden 
dat enkel de buitenste randen in contact komen met het pleisterwerk. De dagstukken voor deuren 
met deklijsten zijn hiertoe 2 à 3 mm breder dan de afgewerkte muurdikte.  

• De deklijsten houden een afstand van 1-2 mm van de vloerafwerking, waarbij de voegen na het 
schilderwerk met een elastische kit verzorgd en fijn afgelijnd worden afgedicht. 

• De paumellen worden ingewerkt, uitgelijnd en met minimum minimum 3 schroeven per 
scharnierflank vastgezet.  

• Ingefreesde schroefkoppen worden voorzien van houten stoppen en/of opgevuld met kneedbaar 
hout. Nagels worden ingedreven, en met de schietnagelgaatjes opgevuld en uitgeplamuurd met 
een zuivere lijnoliestopverf. Het geheel wordt opgeschuurd en schilderklaar afgewerkt. 

54.11.10. deurkozijnen – hout/massief |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: deurkozijn, inclusief schootgaten met een metalen dekplaatje en ophangingen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materiaal 

• Deurkozijnen en deklijsten vervaardigd uit massief hout. 

Specificaties 

• Houtsoort:  
• Europees grenen code PNSY volgens NBN EN 13556, 2° keuze  

• Profilering dagstukken  
• blokdeuren met uitgefreesde sponning, minimale dikte binnenkast: 36 mm. De aanslag voor 

de deuren is 10 mm diep uitgefreesd uit de omkadering.  
• Profiel deklijsten:  

• zonder deklijsten, volgens detailtekening (BLKI_uvp_det0.7A_uitspringendblokkader_170920) 
• Deurafmetingen 

⇒ Deurbreedte(s): volgens aanduidingen op plan; 
⇒ Deurhoogte: volgens aanduidingen op plan; 
⇒ Wanddikte(n):volgens muurdikten op plan; 

• Afwerking: geprimerd basislaag wit 

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

• De deuren worden opgevat als blokkozijn tot tegen de plafondafwerking of balk. De randafwerking 
bestaat uit op maat gezaagde latjes, die tussen de zijdelingse kozijnen inpassen, zodanig dat een 
verdiepte schijnvoeg ontstaat. De mate waarin het blokkader uit de muur steekt om aan te sluiten 
met de plinten is 30 mm. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
• D 2.3, 2.4, 2.5: deuren naar toiletruimtes (nivo 1 hoofdgebouw); 
• D 2.9 & D 2.10: deuren naar berg C & D in bureau 4 (nivo 1 nieuwe vleugel); 

54.20. deurbladen - algemeen 

Omschrijving 

• Levering en afhangen van de deurbladen, met inbegrip van de deurvleugels, sloten en 
sleutels, krukken en rozetten, roosters, evt. bovenpanelen, invulbeglazing en toebehoren, …. 

Materialen 

• De deurbladen laten toe de nodige uitsparingen te voorzien voor een stevige bevestiging van 
ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen. De slotkant is gemerkt. Bij deuren voorzien van een 
deursluiter worden de bovenregels hiertoe verzwaard. Enkelvoudige draaideuren tot 2115 mm 
hoogte worden opgehangen met minimum 3 paumellen voor deurbladen tot 880 mm breedte en 
minimum 4 paumellen voor deurbladen > 880 mm breedte.  

• Bekledingsplaten worden thermisch en onder hoge druk met het randhout, het binnenwerk en/of 
de massieve kernplaten verlijmd, d.m.v. een kunstharslijm ongevoelig voor vocht.  

• Volgende fabricagegebreken hebben afkeuring tot gevolg: delaminatie of open voegen tussen de 
lagen of tussen twee stroken fineer van eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde 
reparaties, blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie. 

Uitvoering 

• De montage van de deurvleugels en hun toebehoren gebeurt volgens STS 53.1, de voorschriften 
van de fabrikant en aanwijzingen op de plannen en detailtekeningen.  

• Voor het in fabricatie geven van de deuren legt de aannemer de nodige details ter goedkeuring 
voor aan de architect. 

• De bijhorende ophangingsorganen volgens openingswijze stemmen overeen met de bepalingen van 
artikel 54.50. De paumellen worden verdiept aangebracht en vastgezet met minstens 3 
bijpassende schroeven in roestvast staal.  

• De schootgaten zijn aangepast aan de afmetingen en de kenmerken van de sloten. De bevestiging 
van de krukken en rozetten is onzichtbaar. 
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54.21. deurbladen - hout met holle kern 

54.21.20. deurbladen - hout met holle kern/tubespaan |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: deurbladen met inbegrip van het hang- en sluitwerk, eventuele beglazingen, …  
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Standaard leverbare vlakke deurbladen voor normaal gebruik. Ze zijn samengesteld uit 
spaanderplaat (densiteit >500 kg/m3) met holle luchtkanalen van maximaal 15 cm2, en gevat 
tussen bekledingsplaten uit ‘oil-tempered’ hardboard, dikte min. 3 mm, densiteit > 750 kg/m3. 

Specificaties 

• Type:  opdekdeur recht) 
• Afwerking:  

• geplamuurd, laagdikte minimum 0,2 mm, geschikt om te worden voorzien van de 
schilderafwerking; 

• (Afmetingen: breedtes volgens aanduidingen op plan 
⇒ dikte: 40 (± 2 mm) 
⇒ hoogte:volgens afmetingen op plan 
⇒ breedte: volgens afmetingen op plan 

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

• De deurbladen dragen het FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC CoC geleverancierd.   
• Deurspaties onderzijde:  conform ventilatiedebiet EPB volgens NBN D 50-001 

Deurkrukken materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
⇒  standaard deurkruk L vormig, geëxtrudeerd aluminium volgens EN AW 6060, wit  

• De deurkrukken beantwoorden aan de duurzaamheidseisen van NBN EN 1906 - Hang- en sluitwerk 
- Deurklinken en -knoppen - Eisen en beproevingsmethoden.  

• Een doorgaande stift verbindt de twee krukhelften. Na montage van de krukken en rozetten op 
de deur ontstaat een stevige draaibare lagering. 

Scharnieren en paumellen materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 

⇒ geëxtrudeerd aluminium volgens EN AW 6060, wit  
• Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien van minimaal drie paumellen of fitsen. Samen 

voldoen zij in functie van het gewicht van de deurvleugels aan de eisen van NBN EN 947 
Scharnierende of draaideuren - Bepaling van de weerstand tegen verticale belasting. 

• Massieve deurbladen worden voorzien van 4 scharnieren waarvan 2 kort tegen de bovenzijde. 
• Iedere scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
• D 2.3, 2.4, 2.5: deuren naar toiletruimtes (nivo 1 hoofdgebouw); 
• D 2.9 & D 2.10: deuren naar berg C & D in bureau 4 (nivo 1 nieuwe vleugel); 

54.30. deurgehelen - algemeen 

54.31. deurgehelen – kozijnen hout 

54.31.10. deurgehelen – kozijnen hout/brandwerend |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: deurgeheel, inclusief kozijnen, deurbladen, deklijsten, hang- en sluitwerk en 

toebehoren tot een afgewerkt geheel in overeenstemming met de attestering. 
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• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Brandwerende deurgehelen uit één of meerdere houten deurvleugels in een houten deurkozijn. 
De brandprestaties worden geattesteerd door een BENOR of ATG-label (of gelijkwaardig) of CE-
markering volgens de productnorm prEN 16034. Het keuringsattest is steeds van toepassing op het 
geplaatste deurgeheel (deurblad, hang- en sluitwerk, deurkozijn, toebehoren, zelfsluitendheid en 
plaatsing). 

• Alle gebruikte materialen zijn deze vermeld in het proefverslag. Ingeval van onverenigbaarheden 
in de materiaalspecificaties is de attestering doorslaggevend. 

• De brandwerende deuren beantwoorden aan de eisen van de plaatselijke brandweer en aan het 
KB 13 juni 2007 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing 
waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

Specificaties 

• Brandweerstand volgens NBN EN 1634-1 en NBN EN 13501-2: EI 30 
• Mechanische sterkte STS 53 § 1.4.2.2. en NBN EN 1192: minimum klasse M3 voor een 

gebruiksfrequentie f6 (200.000 cycli) 
• Zelfsluitendheid volgens NBN EN 1191 en NBN EN 14600: klasse C4 
• Houten kozijn: conform het brandattest 

• in functie van de geattesteerde brandweerstand 
• Materiaal deklijsten: massief hardhout (meranti, afzelia, merbau, …); 
• Profiel deklijsten: volgens detailtekening (BLKI_uvp_det0.7A_uitspringendblokkader_170920) 
• Profilering dagstukken  

• blokdeuren met uitgefreesde sponning, minimale dikte binnenkast: 36 mm. De aanslag voor 
de deuren is 10 mm diep uitgefreesd uit de omkadering.  

• Deurafmetingen 
⇒ Deurbreedte(s): volgens aanduidingen op plan; 
⇒ Deurhoogte: volgens aanduidingen op plan 
⇒ Wanddikte(n): volgens muurdikten op plan 

• Afwerking: geprimerd basislaag wit 
• Deurblad: met een aan de vereiste brandweerstand aangepast bekledingsmateriaal 

⇒ Type: sponningdeur 
⇒ Materiaal: volle kern uit spaan, bekleed met een brandwerende plaat, … 
⇒ Afwerking:  
• geplamuurd, laagdikte minimum 0,2 mm, geschikt om te worden voorzien van de 

schilderafwerking; 
• (Afmetingen: breedtes volgens aanduidingen op plan 
⇒ dikte: 40 (± 2 mm) 
⇒ hoogte: volgens afmetingen op plan 
⇒ breedte:volgens afmetingen op plan 

Deurkrukken materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
⇒ type 1) standaard deurkruk L vormig, geëxtrudeerd aluminium volgens EN AW 6060, wit  
⇒ type 2) spoorwegkruk L vormig, messing zwart  

• De deurkrukken beantwoorden aan de duurzaamheidseisen van NBN EN 1906 - Hang- en sluitwerk 
- Deurklinken en -knoppen - Eisen en beproevingsmethoden.  

• Een doorgaande stift verbindt de twee krukhelften. Na montage van de krukken en rozetten op 
de deur ontstaat een stevige draaibare lagering. 

Scharnieren en paumellen materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
⇒ type 1) geëxtrudeerd aluminium volgens EN AW 6060, wit  
⇒ type 2) messing zwart  

• Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien van minimaal drie paumellen of fitsen. Samen 
voldoen zij in functie van het gewicht van de deurvleugels aan de eisen van NBN EN 947 
Scharnierende of draaideuren - Bepaling van de weerstand tegen verticale belasting. 

• Massieve deurbladen worden voorzien van 4 scharnieren waarvan 2 kort tegen de bovenzijde. 
• Iedere scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. 
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Deurdrangers materiaal: 

• De deurdrangers beantwoorden aan NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en 
beproevingsmethoden. Zij zijn regelbaar 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. 
⇒ de deurbreedte. 

• De aannemer legt vooraf een technische documentatie ter goedkeuring voor aan de architect. 
• Type: 

• deursluiter met scharnierarm: de deursluiter met scharnierarm is balkvormig en is vervaardigd 
uit een alu-legering met hoge corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met alu-
afdekkap. De deursluiter is van het hydraulisch gedempte tandbeugel-type. 

• Kleur: zwart  
• De eindslag is instelbaar via de stelarm, de openingsweerstand is afnemend. 
• De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuur-schommelingen 

• De deursluiter is voorzien van normale arm en sluitvertrager. 
• De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10  % 

vermeerderd of verminderd kan worden. 
•  
• 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. 
•  
• Montage volgens voorschriften van de fabrikant.  
• De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat. Ter bevestiging van de 

dranger op een brandwerende deur en een deur waar directe montage niet wenselijk of niet 
mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een speciale montageplaat of console. 

Uitvoering 

• Plaatsing door ISIB gecertificeerde plaatsers overeenkomstig de technische goedkeuring. 
• Na plaatsing worden de deuren voorzien van een label in de zijkant van de deur. 
• De aannemer levert bij de oplevering een attest af voor de brandweerstand van de deuren. 
• Uitvoering deurgehelen – kozijnen hout / brandwerend met verborgen plaatsing:  
• Deze deuren worden volledig verborgen geplaatst in de muur, volgens de bestaande molures en 

plinten. Aangezien de ruimtes behoren tot een beschermd monument, moeten de deuren 
onzichtbaar geplaatst worden. Dit wil zeggen dat enkel de rand van de deuropening zichtbaar mag 
zijn. Situatie wordt door de aannemer ter plaatse bekeken. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
A: deurgehelen-kozijnen hout/brandwerend 

• D 0.1–deurbeslag type 1: kelder: deur tussen ruimte -1.5 en sas; 
• D 0.2-deurbeslag type 1: kelder: deur tussen sas en ruimte -1.3;  
• D 1.4-deurbeslag type 2: gelijkvloers:deur tussen keuken en hal A; 
• D1.11-deurbeslag type 1: gelijkvloers:deur tussen expo en sas D; 
• D 2.8-deurbeslag type 1: verdieping:deur tussen koffiehoek & Buro 4; 

B: deurgehelen-kozijnen hout/brandwerend – verborgen plaatsing 
• D 1.5–deurbeslag type 2: gelijkvloers: deur tussen keuken en berging; 
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54.33. deurgehelen – bijzondere deuren 

54.33.10. deurgehelen – bijzondere deuren / naar bestaand model |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: deurgeheel, inclusief kozijnen, deurbladen, deklijsten, hang- en sluitwerk en 

toebehoren tot een afgewerkt geheel in overeenstemming met de attestering. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Deuren volledig identiek nagemaakt volgens bestaande deuren in omliggende ruimtes. Situatie 
wordt ter plaatse door aannemer bekeken. Types en materialen ter goedkeuring voor te leggen 
aan architect.  

Specificaties 

• Deurafmetingen 
⇒ Deurbreedte(s): volgens aanduidingen op plan; 
⇒ Deurhoogte: volgens aanduidingen op plan 
⇒ Wanddikte(n): volgens muurdikten op plan 
• Afwerking: geplamuurd basislaag wit, laagdikte minimum 0,2 mm, geschikt om te worden 

voorzien van de schilderafwerking; 

Deurkrukken materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
⇒ spoorwegkruk L vormig, messing zwart  

• De deurkrukken beantwoorden aan de duurzaamheidseisen van NBN EN 1906 - Hang- en sluitwerk 
- Deurklinken en -knoppen - Eisen en beproevingsmethoden.  

• Een doorgaande stift verbindt de twee krukhelften. Na montage van de krukken en rozetten op 
de deur ontstaat een stevige draaibare lagering. 

Scharnieren en paumellen materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
⇒ messing zwart  

• Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien van minimaal drie paumellen of fitsen. Samen 
voldoen zij in functie van het gewicht van de deurvleugels aan de eisen van NBN EN 947 
Scharnierende of draaideuren - Bepaling van de weerstand tegen verticale belasting. 

• Massieve deurbladen worden voorzien van 4 scharnieren waarvan 2 kort tegen de bovenzijde. 
• Iedere scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
• D 2.1–: verdieping: deur tussen wachtruimte & buro 1; 

54.50. glazen deuren - algemeen 

54.51. glazen deuren – opendraaiend |FH|st 

Omschrijving 
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• Levering en plaatsing van opendraaiende binnendeurgehelen uit veiligheidsglas, met inbegrip 
van alle bijhorende hang- en sluitwerk (ophangorganen, sluitsysteem, krukken of handgrepen) 
tot een afgewerkt geheel. Type ter goedkeuring voor te leggen aan architect.  

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: per geheel, inclusief hang- en sluitwerk 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 

• Deurtype: enkele draaideur + vaste panelen in een houten frame, volgens uitvoeringsplan 
• Profilering vervaardigd uit massief hout. 
• Houtsoort: volgens uitvoeringsplannen; 
• Veiligheidsglas:  

•  gelaagd glas volgens NBN EN ISO 12543, dikte min te bepalen door aannemers volgens 
grotegalsvlakken; 

• Uitzicht: helder glas  
• Afmetingen: volgens uitvoeringsplannen 
• Ophangingssysteem: afgestemd op het gewicht van de deurvleugels; 

• zijscharniersysteem uit roestvast staal kleur zwart; 
• Afwerking: geprimerd basislaag zwart 

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

• Voorzien van 3 bovenpanelen + 2 zijpanelen volgens aanduidingen op plan / detailtekeningen 

Deurkrukken materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
⇒ spoorwegkruk L vormig, messing zwart  

• De deurkrukken beantwoorden aan de duurzaamheidseisen van NBN EN 1906 - Hang- en sluitwerk 
- Deurklinken en -knoppen - Eisen en beproevingsmethoden.  

• Een doorgaande stift verbindt de twee krukhelften. Na montage van de krukken en rozetten op 
de deur ontstaat een stevige draaibare lagering. 

Scharnieren en paumellen materiaal:  

type ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
⇒ messing zwart  

• Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien van minimaal drie paumellen of fitsen. Samen 
voldoen zij in functie van het gewicht van de deurvleugels aan de eisen van NBN EN 947 
Scharnierende of draaideuren - Bepaling van de weerstand tegen verticale belasting. 

• Massieve deurbladen worden voorzien van 4 scharnieren waarvan 2 kort tegen de bovenzijde. 
• Iedere scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. 
• Slot: niet voorzien; 

Uitvoering 

• Volgens de montagevoorschriften van de systeemfabrikant. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
• R 2.2: raam tussen kortstaand vergaderen en buro 2 (nivo 1 hoofdgebouw); 

54.60. hang- en sluitwerk - algemeen 

Omschrijving 

• Levering en montage van alle hang- en sluitwerk. Alle noodzakelijke toebehoren voor de 
ophanging, het openen en sluiten en afwerking van de binnenschrijnwerkelementen zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijzen van de deurkozijnen, deurbladen of deurgehelen. Ook als 
de expliciete beschrijving zou ontbreken in het bestek.   

Materialen 
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• Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de bepalingen van STS 53.1  
• Alle hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig, conform de eisen van 

NBN EN 1670 - Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden. 
• Alle deurbeslag is zoveel mogelijk van gelijke vormgeving en kleur. 
• Types en modellen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

Uitvoering 

• Volgens de montagevoorschriften van de fabrikant. 

54.62. hang- en sluitwerk - deursloten 

54.62.20. hang- en sluitwerk – deursloten/veiligheidssloten |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de prijs van de deurbladen of de 
deurgehelen. 

Materiaal 

• Veiligheidssloten volgens NBN EN 12209 - Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch 
bediende sloten, grendels en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden 

Specificaties 

• Sluiting: minimum dag- en nachtschoot  
• Behuizing: gesloten kast DM 60 vervaardigd uit gebichromateerd staal van minimum 2 mm dikte, 

met rechte voorplaat uit RVS, dikte minimum 3 mm en voorzien van een gelagerde klemtuimelaar 
• Sluitplaat: regelbare vlakke RVS sluitplaat, aangepast aan het aantal sluitpunten, met een dikte 

van minimum 3mm. 
• Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal  
• Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 17 mm conform NBN EN 1303, voorzien van 

een inboorbeveiliging d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. 
• Keurmerk cilinders: SKG* 
• Sleutels: volgens sleutelplan 

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

• De sleutels passen in een sleutelplan. Dit wordt besproken met het Bestuur. De gevraagde 
sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring voorgelegd 
worden. 

Toepassing 

a. Veiligheidssloten op nieuwe deuren: 

• Nivo 0: D 1.4;  

b. Veiligheidssloten op bestaande deuren: 

• Nivo 0: D 1.0, D1.2, D 1.3, D 1.7, D 1.9, D 1.10; 
• Nivo 1: D 2.2, D2.6;  

54.62.30. hang- en sluitwerk – deursloten/elektromagnetisch |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in raamcontract met aannemer. 
Plaatsing van de sloten die worden geleverd in functie van raamcontract.  

Materiaal 

• Elektromagnetische sluiting conform NBN EN 14846, met inbegrip van montage en bekabeling. 

Specificaties 

• Sluiting: minimum dag- en nachtschoot  
• Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gebichromateerd staal van minimum 2 mm dikte, met 

rechte voorplaat uit RVS dikte minimum 3 mm en voorzien van een gelagerde klemtuimelaar 
• Sluitplaat: regelbare vlakke inox sluitplaat aangepast aan het aantal sluitpunten, met een dikte 

van minimum 3 mm. 
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• Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal  
• Functieomschrijving slot: sloten werken via een badgesysteem. Het slot opent wanneer de badge 

contact maakt met de sluitplaat. … 
• Veiligheidsrozet: 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) 

• Inkomsasdeuren 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.  

• De sleutels passen in een sleutelplan. Dit wordt besproken met het Bestuur. De gevraagde 
sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring voorgelegd 
worden. 

Toepassing 

a. Elektromagnetische sloten op nieuwe deuren: 

• Nivo 0: D 1.11;  
• Nivo 1: D 2.1;  

b. Elektromagnetische sloten op bestaande deuren: 

• Nivo 0: D 1.12; 
• Nivo 1: D 2.7;  

54.70. vaste binnenramen - algemeen 

54.71. vaste binnenramen – hout |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: per m2  
• meetcode: netto oppervlakte, inclusief hang- en sluitwerk en beglazing 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• Alle beglazing draagt een CE-markering met bijhorende prestatieverklaring (DOP).  
• Volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: 

⇒ NBN S 23-002 – Glaswerk 
⇒ TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen 
⇒ TV 214 - Glas en glasproducten - Functies van beglazing 
⇒ Nota VGI 06 - De verschillende types veiligheidsglas en hun toepassingen in de bouw 

Specificaties 

PROFIELEN 

• massief hout van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 52.1, STS 04.2 en NBN EN 14220 
• houtsoor volgens uitvoeringsplannen 
• Visuele klasse zichtzijden volgens NBN EN 942 (tabel 2 van STS 52.1):  

• Te schilderen hout, klassen volgens bijlage 6 tabel A.10 en tabel 2 van STS 52.1 
• Profilering: volgens detailtekening 
• Profielsecties afgewerkte stukken (diepte x hoogte): volgens detailtekening, 
• Houtbescherming:  procédé C1, volgens STS 04.3.1.43. Het behandelingsprocédé moet 

verenigbaar zijn met de voorziene afwerking.  
• Oppervlakteafwerking (tweezijdig): primer zwart  

BEGLAZING 

• Type: enkel glas 
• Uitzicht:  

• klaar glas volgens NBN EN 572-2 
• Veiligheidsglas:  
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•  gelaagd glas volgens NBN EN ISO 12543, dikte min te bepalen door aannemers volgens 
grotegalsvlakken Dikte: min 8 mm 

Uitvoering 

• De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.  
• De beglazing wordt geplaatst conform NBN S 23-002 en TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen,, 

aangevuld met de specifieke voorschriften van de profiel- en glasleverancier. 
• De beglazing wordt geplaatst 

• met een elastisch dichtingsprofiel volgens NBN S 23-002 § 4.8.2, kleurkeuze uit volledige 
gamma van de fabrikant – type voor te leggen aan architect. 

Toepassing 

• Nivo 1: R 2.1, R 2.3; 
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56. VAST BINNENMEUBILAIR  

56.00. vast binnenmeubilair - algemeen 

Omschrijving 

• Alle leveringen en werken voor de realisatie van het te voorziene vast meubilair en/of andere 
vaste uitrustingselementen, … tot een afgewerkt geheel. De werken omvatten: 

• de controle m.b.t. technische aansluitpunten (water, gas, elektriciteit), de opmeting van de juiste 
afmetingen en eventuele aanpassing van de elementen aan de werkelijke afmetingen; 

• de voorbereiding, het uitwerken van uitvoeringdetails volgens de aanwijzingen op de detaiplannen 
en volgens bestek; 

• de prefabricatie in de werkplaats van de nodige meubelmodules en uitrustingselementen; 
• de opstelling, montage, bevestiging en afregeling van alle elementen en hun toebehoren, de 

aansluiting van voorziene toestellen en kranen opgenomen in de posten 61, 62 en 68. 
• het opkitten van de aansluitvoegen tussen de schrijnwerkelementen, wanden en plafonds; 
• het verwijderen van alle afval, het ontdoen van klevers, bescherming van de werken, en reiniging 

voor de voorlopige oplevering,  .. 

Materialen 

• De prestaties, veiligheidseisen en beproevingswijzen, waaraan inbouwkasten, tabletten en 
werkbladen moeten voldoen, stemmen overeen met NBN EN 14749 – Woon- en keukenmeubelen – 
Opslageenheden en werkbladen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.   

• Zichtbaar blijvende zijwanden worden afgewerkt zoals de kastfronten. 
• Houten plaatmaterialen beantwoorden aan STS 04.4. Zij beschikken over een CE-markering en 

dragen het FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC CoC gecertificeerd. 
Formaldehydegehalte: klasse E1 volgens NBN EN 717-2/AC. Platen in vochtige binnenomgevingen 
zijn steeds van het type 2 (vochtige binnenomgeving).  

• Timmerhout voor afkastingen voldoet aan STS 04.1. Het hout moet droog en maatvast zijn bij de 
plaatsing. Zichtbaar blijvend hout is van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 04.2. en wordt 
geimpregneerd met een B-procédé (volgens STS 04.3.1.4.2) of procédé C1 (volgens STS 04.3.1.4.3) 
met een doorlopende technische goedkeuring, hetzij heeft een natuurlijke duurzaamheid van 
klasse III of hoger. Het hout moet droog en maatvast zijn bij de plaatsing. 

• Metalen componenten van het vast meubilair en de inrichting zijn roestbestendig en 
beantwoorden aan de voorschriften van STS 36 (deel II, 06.74). 

• Schroefkoppen zijn enkel toegestaan binnen de kastelementen, zij worden ingefreesd en voorzien 
van kunststof afdekkapjes in de kleur van het corpus. Nagels worden ingedreven en opgestopt met 
zuivere lijnoliestopverf of kneedbaar hout. 

• De nodige documentatie, stalen van plaatmaterialen, beslag en toebehoren worden 
voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Wanneer twijfel bestaat omtrent 
de juiste keuzes, wordt vooraf het advies van de architect  ingewonnen. 

Uitvoering 

• Met de eigenlijke plaatsing van vast binnenmeubilair mag pas worden begonnen op het ogenblik 
dat de ontwerper en de aannemer, na gezamenlijk overleg, oordelen dat de 
plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten gebouw, met een 
temperatuur begrepen tussen 15 en 25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70 % R.V.  

• Het inbouwmeubilair mag in geen geval geplaatst worden indien de omstandigheden van die aard 
zijn dat zij onomkeerbare effecten (opzwellen, kromtrekken of krimpen van het schrijnwerk) tot 
gevolg kunnen hebben.  

• De kastelementen sluiten verzorgd aan op de constructies, er wordt hierbij rekening gehouden 
met de uitbekleding van leidingkokers die eventueel moeten worden geïntegreerd en afgewerkt. 

• De aansluitingsvoegen t.o.v. wandafwerking en kastelementen, alsook de voegen tussen sokkel en 
bevloering worden opgespoten met een elastische kit op basis van niet zuurhoudend, 
schimmelwerende sanitaire siliconen. Ze polymeriseren volledig, zijn krimpvrij en bestand tegen 
reinigings- en oplosmiddelen. Kleur: te bepalen door de ontwerper. 

• Indien er verlichting dient ingewerkt te worden in het maatwerk, worden de armaturen geleverd 
en geplaatst. 

Keuring 
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• Randaansluitingen van het inbouwmeubilair of plaatafwerkingen met omgevende bouwdelen 
vormen een afgelijnd en zuiver afgewerkt geheel.  

• Kastfronten worden recht afgehangen, met regelmatige tussenvoegen. Alle ophang- en 
sluitingsmechanismen functioneren zonder haperen.  

• De oppervlakteafwerking van plaatafwerkingen, tabletten, werkbladen, deur- en schuiffronten 
vertonen geen beschadigingen.  

56.30. inbouwkasten - algemeen 

56.31. inbouwkasten - onderdelen 

56.31.10. inbouwkasten – onderdelen/stelpoten en plintplaat |PM| 

Meting 

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

Materiaal 

• Elk kastelement wordt opgesteld op een zwarte volkernplint. De sokkel springt 10 mm in op de 
rand van het kastfront en is 10 mm hoog, of overeenkomstig detailtekeningen. 

• De plint loopt door over zijranden en hoeken.  

Specificaties 

• Stelpoten: niet van toepassing 
• Plintplaat: kernplaat uit 

• Massieve, en watervaste HPL plaat bestaande uit kern van meerdere lagen in fenolhars 
gedrenkt zwart cellulosepapier, en met twee buitenste zijden een met melaminehars 
geïmpregneerd decorpapier in zwarte kleur RAL 9005, die door middel van hoge druk en hitte 
met elkaar versmolten worden. Het oppervlak is bestand tegen (korte tijd) temperatuur 
180°C. Densiteit volgens ISO 178: 1400 kg/m³, dikte minimum 10 mm. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- D1 balie: achteraan in de inkom van het hoofdgebouw);  
- D2 bar: in bar 1-14p (salon aan voorgevel van hoofdgebouw);  
- D4 printers: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel met helling op de verdieping; 
- D5 coffee corner: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel op verdieping; 

56.31.20. inbouwkasten – onderdelen/corpus en leggers |PM| 

Meting 

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

Materiaal 

• De platen van het corpus worden zo bevestigd zodat de volledige kastconstructie onvervormbaar 
is. Hiertoe worden verlijmde pen- en gatverbindingen ofwel mechanische verbindingen gebruikt. 
In het geval van verlijming is de lijm water- en slagvast. Het nagelen of nieten is verboden.  

• De legplanken zijn in de hoogte verstelbaar d.m.v. in de zijranden inplugbare pennen. Bij dubbele 
(hang)kasten worden de legplanken, langer dan 80 cm, ook in het midden ondersteund aan zowel 
de front- als de rugzijde. 

Specificaties 

• Kernplaat:  
• naaldhout PEFC éénlaags - vuren, kwaliteitsklasse A/B, volgens NBN EN 13017-1, densiteit 550 

kg/m3, hittebestendigheid: 0.14 W/mK, waterdampdiffusieweerstand: 71/201  CE-kenmerk 
voor dragende bouwproducten overeenkomstig EN 13986, plaattype SWP/2 S , 
overeenkomstig EN 13353, dikte min. 49 mm of overeenkomstig detailtekeningen. 

• Plaatbekleding: op beide zijden: niet van toepassing 
• Kleur: vuren, te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant. 
• Rugplaat: gemonteerd in groef, in zelfde materiaal als kernplaat corpus, dikte 12 mm. Kleur 

vuren. 
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• Leggers: 
⇒ materiaal:  

o zelfde kernplaat als corpussen, dikte  22 mm; 
o Glazen legplanken: blanke beglazing versterkt door thermische behandeling, 

buigbreeksterkte minstens 120 Mpa conform NBN EN 12150, dikte 10 mm; 
o overeenkomstig detailtekeningen. 

⇒ steunpennen: vernikkeld staal  
• Laden: geprefabriceerde laden met zijkanten en bodems uit zelfde kernplaat als corpussen, 

bodemdikte 12  mm. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- D1 balie: achteraan in de inkom van het hoofdgebouw);  
- D2 bar: in bar 1-14p (salon aan voorgevel van hoofdgebouw);  
- D4 printers: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel met helling op de verdieping; 
- D5 coffee corner: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel op verdieping; 

56.31.30. inbouwkasten – onderdelen/fronten en zichtwanden |PM| 

Meting 

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

Materiaal 

Specificaties 

a. vurenhout 

• Kernplaat:  
• naaldhout PEFC éénlaags - vuren, kwaliteitsklasse A/B, volgens NBN EN 13017-1, densiteit 550 

kg/m3, hittebestendigheid: 0.14 W/mK, waterdampdiffusieweerstand: 71/201  CE-kenmerk voor 
dragende bouwproducten overeenkomstig EN 13986, plaattype SWP/2 S , overeenkomstig EN 
13353. 

• Plaatdikte: minimum 22 mm of overeenkomstig detailtekeningen. 
• Kleur: vuren, te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant. 
• Oppervlaktetextuur: licht gestructureerd  

b. zwarte hogedruklaminaat 

• Bekleding frontpanelen: 
• hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGS of S 232, dikte 0,8 / ... mm. Randen: 

acryllijst, dikte min. 1,5 mm.  
• Kleur: zwart RAL 9005, te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant. 
• Oppervlaktetextuur: mat 

c. zwarte krijtbordverf 

• Bekleding frontpanelen: 
• krijtbordverf, dikte: ± 10 m²/l/laag;. 

• Kleur: zwart RAL 9005, te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant. 
Oppervlaktetextuur: glad 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- D1 balie: achteraan in de inkom van het hoofdgebouw);  
- D2 bar: in bar 1-14p (salon aan voorgevel van hoofdgebouw);  
- D4 printers: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel met helling op de verdieping; 
- D5 coffee corner: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel op verdieping; 

56.31.40. inbouwkasten – onderdelen/tabletten en bureelbladen |PM| 

Meting  

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

Materiaal 
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• naaldhout PEFC éénlaags - vuren, volgens NBN EN 13017-1, densiteit 550 kg/m3, 
hittebestendigheid: 0.14 W/mK, waterdampdiffusieweerstand: 71/201  CE-kenmerk voor 
dragende bouwproducten overeenkomstig EN 13986, plaattype SWP/2 S , overeenkomstig EN 
13353, dikte min. 22 / 49 mm of overeenkomstig detailtekeningen. 

• Bekleding topzijde: kraswerende hogedruk-laminaatplaat beantwoordend aan NBN EN 438-1 van 
de klasse: 
• hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGS of S 232, dikte 0,8 / ... mm. Randen: 

acryllijst, dikte min. 1,5 mm.  
• Kleur: kernplaat: vuren, hogedruklaminaatplaat: zwart RAL 9005, / kleurkeuze te bepalen uit het 

standaard kleurengamma van de fabrikant. 
• Oppervlaktetextuur: mat 

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

• Aansluiting achterwand: recht  
• Vrijstaande zijranden worden afgewerkt met een ingewerkt aluminium profiel. 
• Voor een vochtbestendige uitvoering wordt een getrokken alu profiel voorzien, dat in de 

achterzijde van het tablet past en boven het tablet uitsteekt. Dit deel wordt ingewerkt achter de 
wandbetegeling, hetwelk wordt afgewerkt met een elastische kit. 

Uitvoering 

• De tabletten worden stevig verbonden met de kastmodules d.m.v. voldoende schroeven. 
• De tabletten worden tegen wanden aangesloten d.m.v. een elastische voeg op basis van neutrale 

siliconen (kleur: aangepast aan toegepast materiaal). De voegkit is na verharding blijvend 
elastisch, waarbij de bovenlaag niet afzonderlijk verhardt, zij moet goed vastkleven aan alle 
materialen en bestand zijn tegen warm water en gewone onderhoudsproducten en detergenten. 

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

• Indien een tablet niet steunt op een onderkast, dan wordt 
• er tegen de muur een stevig aluminium L-profiel gemonteerd, waarop het tablet rust en langs 

onder is vastgeschroefd. 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- D1 balie: achteraan in de inkom van het hoofdgebouw);  
- D2 bar: in bar 1-14p (salon aan voorgevel van hoofdgebouw);  
- D4 printers: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel met helling op de verdieping; 
- D5 coffee corner: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel op verdieping; 

56.31.50. inbouwkasten – onderdelen/beslag en handgrepen |PM| 

Meting 

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

Materiaal 

• Draaideuren worden opgehangen met voldoende scharnieren (minimum om de 80 cm). Deuren van 
halfhoge kasten krijgen drie scharnieren, deuren van kamerhoge kasten 5 scharnieren.  
⇒ Scharniertype: drie-dimensionaal regelbare klipscharnieren van het zelfsluitend inpot-type 

(diameter 35 mm) vervaardigd uit vernikkeld staal  
⇒ Openingshoek: minimum 105° 

• Schuifladen: 
⇒ standaard voorzien van telescopische geleiders type onder- of zijbouwgeleider met 

viervoudige nylon rol of kogellagers.  
⇒ het geheel is compleet uitschuifbaar, geruisloos werkend en voorzien van een veiligheidspal 

tegen uitvallen. 
⇒ de sterkte van de looprails is aangepast aan de afmetingen van de laden en bestand tegen 

een last van 5N per dm3 nuttig volume.  
⇒ materiaal: gegalvaniseerd en gelakt staal  

• Alle kastdeuren en schuiven worden voorzien van een greepsysteem van het type: 
• zonder zichtbare handgrepen d.m.v. een verdiepte tussenstijl en overlappende 

deurelementen, zie schematische detailtekeningen 
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Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- D5 coffee corner: in sas tussen hoofdgebouw en nieuwe vleugel op verdieping; 

56.31.60. inbouwkasten – onderdelen/toebehoren |PM| 

Meting 

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

Materiaal 

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

• Plafondaansluiting en muuraansluiting 
⇒ Plafondaansluiting: platen zelfde kwaliteit en afwerking als het corpus. 
⇒ Muuraansluiting: platen zelfde kwaliteit en afwerking als het corpus. 

• Indirecte verlichting wordt via uitsparing achter leggers ingewerkt door middel van een verdiepte 
uitsparing in hetzelfde materiaal als de corpus, zie schematische detailtekeningen; 

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- D2 bar: in bar 1-14p (salon aan voorgevel van hoofdgebouw);  

56.32. inbouwkasten – kastgeheel type 1: D1 balie |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: volgens type 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

• De inbouwkasten van type 1 worden in volgende ruimtes voorzien: achteraan in de balie van 
het hoofdgebouw 

Opbouw 

• Het kastgeheel van de balie wordt opgedeeld in drie verschillende onderdelen (zie 
uitvoeringsplan van de balie en bijhorende meetstaat): 

- d 1.1: ontvangstbalie; 
- d 1.2: bureautafel; 
- d. 1.3: laag boekenrek; 

Uitvoering 

Het kastgeheel wordt uitgevoerd volgens detailtekeningen. Afmetingen en materialen volgens 
detailtekeningen. 

• Uitvoering van het kastgeheel volgens beschreven artikels:  
- artikel 56.31.10: onder het volledige kastgeheel (in aanraking met vloeroppervlak) wordt een 

volkern plint geplaatst; 
- artikel 56.31.20: elk onderdeel (d 1.1, d 1.2 & d 1.3) is opgebouwd uit een een afzonderlijke 

corpus. De corpus van d 1.1 is opbegouwd uit twee vertikale platen en heeft twee horizontale 
leggers. D 1.3 is een open boekenrek, opgebouwd uit twee horizontale, en drie vertikale 
platen (één rugplaat). In de corpus zitten één horizontale, en twee vertikale leggers. De 
leggers zijn uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de corpus; 

- artikel 56.31.30: de onderste legplank van d 1.1, wordt afgewerkt met materiaal b: zwarte 
hogedruklaminaat; 

- artikel 56.31.40: de volledige corpus van d 1.2 wordt afgewerkt met krasbestendige zwarte 
hogedruklaminaat; 

56.33. STELPOST: inbouwkasten – kastgeheel type 2: D2 bar |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
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• meetcode: volgens type 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

• De inbouwkasten van type 2 worden in volgende ruimtes voorzien: bar 1-14p (salon aan 
voorgevel van hoofdgebouw) 

Opbouw 

• Het kastgeheel van de bar wordt opgedeeld in twee verschillende onderdelen (zie 
uitvoeringsplan van de bar, en bijhorende meetstaat): 

- d 2.1: het barmeubel; 
- d 2.2 (twee stuks): opbergkasten;  

Uitvoering 

Het kastgeheel wordt uitgevoerd volgens detailtekeningen. Afmetingen en materialen volgens 
detailtekeningen. 

• Uitvoering van het kastgeheel volgens beschreven artikels:  
- artikel 56.31.10: onder het volledige kastgeheel (in aanraking met vloeroppervlak) wordt een 

volkern plint geplaatst; 
- artikel 56.31.20: elk onderdeel (d 2.1 & d 2) is opgebouwd uit een een afzonderlijke corpus. 

D 2.1 is langs één zijde opgebouwd om te functioneren als toog, waarbij het middelste 
gedeelte dieper ligt voor beenruimte. Langs de andere zijde wordt het kastgeheel als 
barmeubel gebruikt met tapinstallatie en spoelbak. Onder het werkblad van de bar is aan de 
linkerkant een nis voorzien voor een vaatwas, en rechts twee koelkasten. De rest is onderaan 
open opbergruimte verdeeld door vertikale leggers.  

• D 2.2 bestaat uit een hoge, open corpus met werblad waaronder ruimte voorzien is voor twee 
koelkasten. Boven het werkblad worden drie glazen leggers opgehangen. 

- artikel 56.31.30: Een deel van het dieperliggend gedeelte van de toog (d 2.1) wordt afgewerkt 
in materiaal b: zwarte hogedruklaminaat. Het bovenste deel van d 2.2 wordt geschilderd in 
materiaal c: zwarte krijtbordverf; 

- artikel 56.31.40: de werkbladen van zowel d 2.1 als 2.2 worden afgewerkt met krasbestendige 
zwarte hogedruklaminaat; 

- artikel 56.31.60: ter hoogte van het krijtbord wordt achterin de legger via een verdiepte 
tussenstijl indirecte verlichting (led strip) ingewerkt die naar beneden schijnt. 

56.34. inbouwkasten – kastgeheel type 3: D4 printers |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: volgens type 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

• De inbouwkasten van type 3 worden in volgende ruimtes voorzien: printers (sas tussen 
hoofdgebouw en nieuwe vleugel met helling op de verdieping) 

Opbouw 

• Het kastgeheel van de printers bestaat uit één geheel (zie uitvoeringsplan van de printers en 
bijhorende meetstaat) 

Uitvoering 

Het kastgeheel wordt uitgevoerd volgens detailtekeningen. Afmetingen en materialen volgens 
detailtekeningen. 

• Uitvoering van het kastgeheel volgens beschreven artikels:  
- artikel 56.31.10: onder het volledige kastgeheel (in aanraking met vloeroppervlak) wordt een 

volkern plint geplaatst. Het kastgeheel sluit aan op tredes.; 
- artikel 56.31.20: het kastgeheel voor de printers bestaat uit een open corpus om papierwaren 

op te bergen. Het bovenste vlak wordt langs de achterzijde plaatselijk uitgesneden om een 
opening te voorzien (kabelgoot). De open kast wordt verdeeld door middel van vier vertikale 
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leggers in hetzelfde materiaal als de corpus. Het geheel steunt op een sokkel die uitgesneden 
wordt in de vorm van de bestaande tredes in de ruimte. 

- artikel 56.31.30: De sokkel wordt afgewerkt in materiaal b: zwarte hogedruklaminaat 

56.35. inbouwkasten – kastgeheel type 4: D5 coffee corner |FH|st 

Meting 

• meeteenheid: per stuk 
• meetcode: volgens type 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

• De inbouwkasten van type 4 worden in volgende ruimtes voorzien: coffee corner (sas tussen 
hoofdgebouw en nieuwe vleugel op verdieping) 

Opbouw 

• Het kastgeheel van de coffee corner wordt opgedeeld in drie verschillende onderdelen (zie 
uitvoeringsplan coffee corner en bijhorende meetstaat): 

- d 5.1: hoge tafel; 
- d 5.2: kitchenette; 
- d 5.3: zitbank; 

Uitvoering 

Het kastgeheel wordt uitgevoerd volgens detailtekeningen. Afmetingen en materialen volgens 
detailtekeningen. 

• Uitvoering van het kastgeheel volgens beschreven artikels:  
- artikel 56.31.10: onder het volledige kastgeheel van d 5.2 (in aanraking met vloeroppervlak) 

wordt een volkern plint geplaatst; 
- artikel 56.31.20: onderdeel 5.2 bestaat uit een corpus die dienst doet als kitchenette met 

spoelbak. In de gesloten kasten is ruimte voorzien voor een koelkast,vaatwas en vuilbak 
(onder spoelbak). De andere gesloten kast dient voor opbergruimte en heeft één horizontale 
legger in hetzelfde materiaal als de corpus. Links is open opbergruimte voorzien die verdeeld 
wordt door één horizontale legger, en twee verticale leggers in hetzelfde materiaal als de 
corpus. Boven de kitchenette worden aan een vertikale rugplaat in hetzelfde materiaal als de 
corpus 2 legplanken opgehangen. D 5.3 (links en rechts van de kitchenette) functioneert als 
een zitbank, en werkt tegelijk leidingen weg.  

- artikel 56.31.30: De fronten van de kasten worden afgewerkt in materiaal a: vurenhout. 
- artikel 56.31.40: D 5.1 bestaat uit twee horizontale tabletten die mechanisch aan de muur 

bevestigd worden. De bovenkanten van zowel d 5.1 als d 5.2 worden afgewerkt met 
krasbestendige zwarte hogedruklaminaat; 

- artikel 56.31.50: Alle grepen zijn onzichtbaar door middel van een verdiepte tussenstijl; 

56.70. metaalstructuren - algemeen 

56.71 metaalstructuren – railstructuur voor verlichting en gordijnen |SOG| 

Meting 

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

Uitvoering 

• De railstructuur in metaal wordt voorzien om een grid te maken waaraan verlichting en gordijnen 
kunnen worden opgehangen. Twee metaalprofielen 100x100 worden in de lengte van de ruimte 
opgehangen en bevestigd aan de dwarse wanden. Hierop worden kabels gelegd die via 
doorvoeropeningen met flexibels naar beneden worden gebracht (kabels en flexibels zijn reeds 
opgenomen in perceel technieken). Aan deze profielen worden aan de onderzijde ook armaturen 
opgehangen via een railstructuur (eveneens opgenomen in perceel technieken). In de breedte 
worden vier kokerprofielen 40x40 mm opgehangen en bevestigd aan de langse wanden, alsook aan 
de onderkant van de twee bovenliggende metaalprofielen. Aan de onderzijde van deze 
kokerprofielen worden gordijnen opgehangen met een rail. 
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• De railstructuur moet zo laag mogelijk opgehangen worden, dit te bekijken met bestaande 
raamopeningen in de ruimte. De onderkant van de kokerprofielen mogen zeker niet hoger dan 315 
cm opgehangen worden. Situatie ter plaatse te bekijken. 

• Het is aan de aannemer om een voldoende stabiele structuur te voor te stellen met voldoende 
stevige bevestiging aan de zijdelingse muren. De structuur mag in geen geval doorbuigen. 

• Railstructuur uit te voeren volgens uitvoeringsplannen + details BLKI_uvp_det 0.4 
A_railstructuur_170920 & BLKI_uvp_det 0.8 A_railstructuur schema_170920 

• Type profielen op voorhand voor te leggen aan architect.  

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- Nivo 1: buro 4; 

56.80. stofferingen - algemeen 

56.81 stofferingen – brandvertragende akoestische gordijnen |SOG| 

Meting 

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

Materiaal 

• Overgordijnen als afscheiding voor landschapsburelen. Deze bestaan uit een kamerhoge, semi-
tarnsparante stof die brandvertragend en warmtewerend is. Hoogte gordijnen 340 cm, afgewerkt 
310 cm. De gordijnen zijn niet gevoerd en bestaan uit drie delen. De rail waaraan de gordijnen 
bevestigd worden heeft een breedte van 3 cm, en een zwarte afwerking.  

Uitvoering 

• De gordijnen worden mechanisch bevestigd aan de onderzijdes van de vier opeenvolgende 
kokerprofielen door middel van een rail. Er worden drie kleuren voorzien: donkerbruin, lichtbruin, 
en beige. De gordijnen zijn uitgevoerd in de wave afwerking. 

• Railstructuur uit te voeren volgens uitvoeringsplannen + details BLKI_uvp_det 0.4 
A_railstructuur_170920 & BLKI_uvp_det 0.8 A_railstructuur schema_170920 

• Type grodijnen en rail op voorhand voor te leggen aan architect.  

Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
- Nivo 1: buro 4 + vergaderboxen; 

 
 



72 
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          

 

 

80. BINNENSCHILDERWERKEN 

80.00. schilderwerken – algemeen 

Omschrijving 

• Alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene schilderwerken 
binnen het gebouw, tot een zuiver afgewerkt en afgelijnd geheel. De werken omvatten: 

• de plaatsing van de nodige stellingen of ladders en alle gereedschap om een veilige en 
efficiënte uitvoering mogelijk te maken;  

• het stofvrij maken van de lokalen, waarin geschilderd wordt; 
• het nemen van alle voorzorgsmaatregelen om beschadigingen van het gebouw en de eventuele 

inboedel te voorkomen (het beschermen van alle niet te schilderen delen d.m.v. dekzeilen, 
afplakken, …, het demonteren en terugplaatsen van dekplaatjes van elektrische schakelaars, 
krukken en slotplaatjes voor ramen en deuren, …); 

• het eventueel voorafgaandelijk wegnemen van bestaande bekledingen die het aanbrengen van 
nieuwe verflagen zouden kunnen bemoeilijken; het eventueel slecht functioneren van draai- en 
sluitwerk door verflagen ongedaan maken, e.d.; 

• het nazicht en geschikt maken van de ondergrond, d.w.z. het bijwerken van onvolkomenheden, 
zoals oneffenheden of krassen, het ontstoffen (afborstelen, afwassen) en ontvetten van de te 
schilderen oppervlakken; het zorgvuldig afkitten van openstaande voegen, e.d.; 

• het voorafgaandelijk aanbrengen van de gevraagde kleurstalen; 
• het zorgvuldig aanbrengen van alle in het bestek of door de fabrikant voorgeschreven hecht-, 

grond-, dek- en/of vernislagen, …; 
• het voorzichtig verwijderen van afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten, 

het verwijderen van alle afval voortkomend van de werken, …; 
• de bescherming van het aangebrachte schilderwerk tot bij de voorlopige oplevering en het 

eventueel zorgvuldig aanbrengen van kleine 'retouches'. 

Materiaal 

ALGEMEEN 

• Volgende normen zijn van toepassing: 
⇒ Solventrichtlijn (2004/42/EG) 
⇒ REACH, EU-richtlijn 1907/2006 EG 
⇒ Gevaarlijke stoffen richtlijn 67/548/EEC 
⇒ Richtlijn 2001/59/EG 
⇒ Preparaten richtlijn 1999/548/EC 
⇒ NBN EN 13300: Verven en vernissen - Watergedragen verf en verfsystemen voor wanden en 

plafonds binnen – Indeling 
⇒ NBN EN ISO 4618 : 2006 - Verven en vernissen - Termen en definities 

MATERIAALKEUZE 

• Alle gebruikte materialen en producten zijn geschikt voor de beoogde toepassing en zijn onderling 
en met de staat van de ondergrond verenigbaar. 

• De verantwoordelijkheid van de aannemer wordt door het voorschrijven van samenstellingen of 
formules geenszins verminderd, ze blijft volledig bestaan. De aannemerschilder moet dan ook alle 
nodige voorzieningen treffen ter voorkoming van reacties, haarscheuren, enz., ten gevolge van 
het contact van de verven onderling en/of met de drager. 

• Gepigmenteerde verfproducten voor gekleurde deklagen moeten steeds fabrieksmatig gedoseerd 
en gemengd worden. 

• De architect mag steeds de kwaliteit van de gebruikte materialen laten nagaan. 

LEVERING – OPSLAG 

• De verf -en behandelingsproducten worden aangevoerd in oorspronkelijke en gesloten 
recipiënten, die voorzien zijn van de nodige etiketten, met duidelijke vermelding van de naam 
van de fabrikant, de naam van het product, de samenstelling, houdbaarheidsdatum, 
gebruiksaanwijzing en eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen. 

• Na uitvoering van de werken wordt minimum twee liter per aangebrachte kleur kosteloos aan de 
bouwheer gegeven. 
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KLEURTINTEN- EN PROEFSTALEN 

• Er kunnen voor gelijkaardige constructiedelen steeds verschillende kleuren gevraagd worden, 
zonder meerprijs. 

• De kleuren van de deklagen worden door de architect en/of de bouwheer bepaald na voorlegging 
van NCS- en/of RAL - kleurkaarten, zonder uitsluiting van kleuren. 

• Om tot een juiste kleurkeuze te komen, kan aan de aannemer worden gevraagd om 
voorafgaandelijk enkele stalen aan te brengen van ten minste 0,5 m2, op hardboard panelen en/of 
op de drager, zoals aangeduid door de architect. 

• De architect houdt zich het recht voor, indien sommige kleuren na het zetten van meerdere stalen 
niet zouden voldoen, andere stalen te laten zetten, en dit zonder meerprijs. Pas na goedkeuring 
en eventuele opmerkingen van de architect mag de behandeling en/of het schilderwerk aangevat 
worden. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 

• De schilderwerken worden uitgevoerd volgens TV 249 - Leidraad voor de goede uitvoering van 
schilderwerken (herziening van TV 159) (WTCB). 

• De schilderwerken moeten uitgevoerd worden door ervaren vaklui.  
• De aannemer respecteert de te nemen voorzorgsmaatregelen, opgegeven door de fabrikant en de 

bepalingen van het A.R.A.B., m.b.t. gezondheidsrisico’s verbonden aan het inademen van 
schadelijke solventen, e.d. 

• Bij twijfel of onvoorziene omstandigheden wordt de adviseur van de verffabrikant geraadpleegd. 

OMGEVINGSINVLOEDEN 

• Onder voor schilderwerken ongunstige omstandigheden mag onder geen beding geschilderd 
worden.  

• De uitvoering van de binnenschilderwerken zal gebeuren in een stofvrije en voldoende verluchte 
omgeving. De minimale en maximale temperatuur en relatieve vochtigheid van de lokalen moeten 
overeenstemmen met de voorschriften van de verffabrikant. 

AFVAL EN BESCHERMINGSMAATREGELEN 

• Het is ten strengste verboden afval van verfproducten uit te gieten in wasbakken, uitgietbakken, 
putjes, …, die zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in eigen 
recipiënten, van de werf verwijderen en op reglementaire wijze storten. 

• Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om 
personen te waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het 
spannen van koorden of plaatsen van afsluitingen. 

• Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig 
op zijn verantwoordelijkheid en zullen onmiddellijk worden hersteld. 

OPKITTEN VAN AANSLUITVOEGEN 

• Alle openstaande voegen ter hoogte van plinten, trappen, houten binnenschrijnwerk, muur- en 
plafondaansluitvoegen, e.d. worden opgevuld met een aangepaste overschilderbare kit. De kit 
moet zich als een standvaste pasta laten verwerken in verticale voegen zonder te vloeien. De kit 
moet vrij zijn van oplosmiddelen en nagenoeg zonder krimp verharden.  

• Vooraf worden de voegranden waar nodig beschermd met kleefbanden, die onmiddellijk na het 
gladstrijken van de kit verwijderd worden. De voegen worden mooi rechtlijnig afgewerkt en 
gladgestreken. 

VERWERKINGSMODALITEITEN 

• Voor het aanbrengen van iedere nieuwe laag moet de daarvoor aangebrachte laag droog zijn. Na 
nat schuren moet eveneens steeds voldoende droogtijd in acht genomen worden. 

• De aannemerschilder verzekert, eens begonnen, zijn werk zonder onderbreking verder te zetten 
tot gehele voltooiing, dit afgezien van overeengekomen wachttijden, of bijzondere 
omstandigheden. 

Keuring 

AFWERKING – TOLERANTIES 

• Dekking: met het blote oog mogen geen doorschijnsels van de onderlaag waargenomen worden. 
• Aflijning: aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn zuiver en 

rechtlijnig. 



74 
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          

 

 

• Vlekken - Spatten: bij toepassing van verschillende kleuren, mogen geen met het blote oog 
waarneembare spatten voorkomen. 

• Geen onregelmatigheden - aflopers 

DUURZAAMHEID - WAARBORGEN 

• Indien er zich blaarvorming, barstvorming, afschilfering, verkleuring, afpoederen en/of 
haarscheurvorming voordoet, binnen een waarborgtermijn van 12 maanden na de voorlopige 
oplevering, zal de schilder, op zijn kosten, alle nodige herstellingen uitvoeren die de architect en 
het bestuur noodzakelijk achten. Eventueel moet de verf worden verwijderd en de werken worden 
herbegonnen. Voor de herstelde oppervlakken zal een nieuwe waarborgperiode van 12 maanden 
gelden. 

80.10. binnenschilderwerken op pleisterwerk - algemeen 

Omschrijving 

• Binnenverfsystemen op ondergronden van pleisterwerk samengesteld uit gips, een mengeling 
van gips en kalk, cement en/of gipsblokken, met inbegrip van de voorbereiding van de 
ondergrond. 

80.13. binnenschilderwerken op pleisterwerk – vinyllatex |FH|m2 

Omschrijving 

• Ademend verfsysteem voor binnen op basis basis van vinyllatex. 

Meting 

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

Materiaal 

• Samenstelling 
⇒ Bindmiddel(en):  vinyllatex 
⇒ Oplosmiddel:   water 
⇒ VOS-EU-grenswaarde:  catA/a: 30 g/l 

• Verwerking 
⇒ Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 5°C of volgens voorschriften van de fabrikant 
⇒ Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85% 
⇒ Verwerking: borstel, rol of spuit 
⇒ Bijkleuren: via kleurenmengmachine 
⇒ Reiniging gereedschap: water 

Specificaties 

• Eigenschappen (volgens NBN EN 13300) 
⇒ Glansgraad: mat 
⇒ Schrobvastheid: klasse III 
⇒ Dekvermogen: klasse III 
⇒ Korrelgrootte: middelfijn 

• Kleur: wit; 

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

• De wanden in vochtige lokalen en de verticale opstanden van daklichten en koepels worden 
geschilderd met een analoge vochtbestendige, schimmelwerende verf in dezelfde kleur. De verf 
beschikt over een goedkeuring door het ministerie van volksgezondheid.  

Uitvoering 

• De schilderwerken gebeuren op nieuw ongeschilderd en oud reeds geschilderd pleisterwerk. 
• Gewenste eindafwerking volgens TV 249: graad II (standaardafwerking)  
• De aannemer voert de vereiste voorbereidende en afwerkingsbehandelingen uit. Deze zijn 

afhankelijk van de hierboven bepaalde eindafwerking en zijn opgelijst in de bepalingen 
opgenomen in § 5.4, § 5.5 en § 5.6 van TV 249. 

• De richtlijnen van de fabrikant moeten steeds nauwgezet opgevolgd worden. 
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Toepassing 

Volgens uitvoeringsplannen:  
• Nivo 0: hal c – dichtmaken ramen; 
• Nivo 1: hal e – dichtmaken ramen; 
• Nivo 1: printers, coffee corner, volledige ruimte buro 4; 

80.20. binnenschilderwerken op gipskartonplaten - algemeen 

Omschrijving 

• Binnenverfsystemen op ondergronden van gipskartonplaten, met inbegrip van de 
voorbereiding van de ondergrond. 

80.23. binnenschilderwerken op gipskartonplaten – vinyllatex |FH|m2 

Omschrijving 

• Ademend verfsysteem voor binnen op basis basis van vinyllatex. 

Meting 

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

Materiaal 

• Samenstelling 
⇒ Bindmiddel(en):  vinyl copolymeren 
⇒ Oplosmiddel:   water 
⇒ VOS-EU-grenswaarde:  catA/a: 30 g/l 

• Verwerking 
⇒ Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 5°C of volgens voorschriften van de fabrikant 
⇒ Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85% 
⇒ Verwerking: borstel, rol of spuit 
⇒ Bijkleuren: via kleurenmengmachine 
⇒ Reiniging gereedschap: water 

Specificaties 

• Eigenschappen (volgens NBN EN 13300) 
⇒ Glansgraad: mat 
⇒ Schrobvastheid: klasse III 
⇒ Dekvermogen: klasse III 
⇒ Korrelgrootte: middelfijn 

• Kleur: wit; 

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

• De wanden in vochtige lokalen en de verticale opstanden van daklichten en koepels worden 
geschilderd met een analoge vochtbestendige, schimmelwerende verf in dezelfde kleur. De verf 
beschikt over een goedkeuring door het ministerie van volksgezondheid.  

Uitvoering 

• De schilderwerken gebeuren op nieuwe ongeschilderde gipskartonplaten. 
• Gewenste eindafwerking volgens TV 249: graad II (standaardafwerking)  
• De aannemer voert de vereiste voorbereidende en afwerkingsbehandelingen uit. Deze zijn 

afhankelijk van de hierboven bepaalde eindafwerking en zijn opgelijst in de bepalingen 
opgenomen in § 5.4, § 5.5 en § 5.6 van TV 249. 

• De richtlijnen van de fabrikant moeten steeds nauwgezet opgevolgd worden. 

Toepassing  

Volgens uitvoeringsplannen: 
• Nivo 0 hoofdgebouw: wand keuken > brandwerende platen;  
• Nivo 0 hoofdgebouw: wanden sanitair A; 
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• Nivo 1 hoofdgebouw: wanden sanitair B + wanden bergingruimtes in buro 4 > type A standaard 
platen;  
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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 binnenafwerkingen

bouwheer AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - SOK

50 BINNENPLEISTERWERKEN

50.00 binnenpleisterwerken - algemeen

50.10 wandbepleistering - algemeen

50.11 Wandbepleistering - gipspleisters

50.11.10 wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk

50.11.11 wandbepleistering - gipspleisters / dikpleister op metselwerk - wandvlakken

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal c dichtgemaakte ramen 2,50 0,70 x 1 x 1,0 1,75

Sanitair A 5,90 2,70 x 1 x 1,0 15,93

4,00 2,70 x 1 x 1,0 10,80

6,20 2,70 x 1 x 1,0 16,74

aftrok ramen 3,26 1,50 x 1 x -1,0 -4,89 

0,91 1,50 x 1 x -1,0 -1,37 

deur 0,90 2,60 x 1 x -1,0 -2,34 

3,90 2,70 x 1 x 1,0 10,53

nivo 1

hal e dichtgemaakte ramen 2,50 0,70 x 1 x 1,0 1,75

Sanitari B 6,90 2,60 x 1 x 1,0 17,94

4,00 2,60 x 1 x 1,0 10,40

6,20 2,60 x 1 x 1,0 16,12

3,90 2,60 x 1 x 1,0 10,14

aftrok ramen 1,14 1,56 x 1 x 1,0 1,78

1,15 1,59 x 1 x 1,0 1,83

deur 0,80 1,94 x 1 x -1,0 -1,55 

Totaal FH m² 105,56

50.11.12 wandbepleistering - gipspleisters / dikpleister op metselwerk - dagkanten

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal c deur naar san 2,70 x 2 x 1,0 5,40

1,00 x 1 x 1,0 1,00

deur naar hal 2,10 x 2 x 1,0 4,20

1,00 x 1 x 1,0 1,00

sanitair A R0,09 3,26 x 1 x 1,0 3,26

1,50 x 2 x 1,0 3,00

R0,10 0,91 x 1 x 1,0 0,91
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1,50 x 2 x 1,0 3,00

D0,02 1,00 x 1 x 1,0 1,00

2,61 x 2 x 1,0 5,22

nivo 1

sanitair B R1,10 1,14 x 1 x 1,0 1,14

1,56 x 2 x 1,0 3,12

R1,11 1,15 x 1 x 1,0 1,15

1,59 x 2 x 1,0 3,18

deur naar hal E 1,00 x 1 x 1,0 1,00

1,94 x 2 x 1,0 3,88

buro 4 nieuw raam 2,18 x 1 x 1,0 2,18

2,77 x 1 x 2,0 5,54

Totaal FH m 49,18

51 BINNENPLAATAFWERKINGEN

51.00 Binnenplaatafwerkingen - algemeen

51.10 lichte scheidingswanden - algemeen

51.11 lichte scheidingswanden - gipskartonplaten

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

sanitair a wc anders validen 2,25 2,67 x 1 x 1,0 6,01

2,00 2,67 x 1 x 1,0 5,34

scheidingswand 2,25 2,67 x 1 x 1,0 6,01

dames achter wc 1,60 2,67 x 1 x 1,0 4,27

heren 1,80 2,67 x 1 x 1,0 4,81

keuken wand binnenkant keuken 4,89 3,82 x 1 x 1,0 18,68

aftrok deur 1,00 2,15 x 1 x -1,0 -2,15 

sas c uitbekleding boog 1,00 0,50 x 1 x 1,0 0,50

nivo 1

sanitair b verticale wc dames 2,10 2,56 x 1 x 1,0 5,38

kuislokaal 1,00 2,56 x 1 x 1,0 2,56

0,90 2,15 x 1 x -1,0 -1,94 

scheiding 2,10 2,56 x 1 x 1,0 5,38

wc heren 1,80 2,56 x 1 x 1,0 4,61

horizontaal wc 4,70 2,56 x 1 x 1,0 12,03

0,90 2,15 x 2 x -1,0 -3,87 

berging C + D 2,60 3,13 x 2 x 2,0 32,55

1,80 3,13 x 2 x 2,0 22,54

aftrok D 2.9 & 2.10 0,90 2,15 x 2 x -2,0 -7,74 

wand aan ventilatie en traphal 0,70 3,13 x 1 x 2,0 4,38

Totaal FH m² 119,34

51.50 plafondafwerking - algemeen

51.51 plafondafwerking - uitbekleding plafond
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51.51.10 plafondafwerking - uitbekleding plafond - gipskartonplaten

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 1

buro 4 17,00 4,80 x 1 x 2,0 163,20

Totaal FH m² 163,20

51.51.20 VARIANT: plafondafwerking - uitbekleding plafond - houtwolcementpanelen 

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 1

buro 4 17,00 4,80 x 1 x 2,0 163,20

Totaal FH m² 163,20

51.53 plafondafwerking - verlaagd plafond

51.53.10 plafondafwerking verlaagd plafond / gipskartonplaten

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal b verlaagd plafond gang 3,09 1,50 x 1 x 1,0 4,64

keuken brandwerend plafond 5,05 4,16 x 1 x 1,0 21,01

nivo 1

buro 4 berg c & d 2,60 1,20 x 1 x 2,0 6,24

gang 1,50 2,00 x 1 x 1,0 3,00

0,70 2,30 x 1 x 1,0 1,61

Totaal FH m² 36,49

51.53.50 Plafondafwerking verslaagd plafond / opgehangen tegelplafond

lengte hoogte hoogte aantal totaal

nivo 0

sanitair a 3,92 7,00 x 1 x 1,0 25,88

hal c 3,14 1,20 x 1 x 1,0 25,88

nivo 1

sanitair b 3,92 7,00 x 1 x 1,0 25,88

hal e 3,30 1,20 x 1 x 1,0 25,88

Totaal FH m² 103,52

51.54 behuizingen

51.54.10 behuizing in mdf platen

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0
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inkom 4x 3 spots bovenvlak 0,58 0,18 x 4 x 1,0 0,42

zijvlak lang 0,58 0,15 x 4 x 2,0 0,70

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

balie 3x 6 spots bovenvlak 0,78 0,48 x 3 x 1,0 1,12

zijvlak lang 0,78 0,15 x 3 x 2,0 0,70

zijvlak kort 0,48 0,15 x 3 x 2,0 0,43

3x 4 spots bovenvlak 0,48 0,48 x 3 x 1,0 0,69

zijvlak lang 0,48 0,15 x 3 x 2,0 0,43

zijvlak kort 0,48 0,15 x 3 x 2,0 0,43

bar 1 4x 3 spots bovenvlak 0,58 0,18 x 4 x 1,0 0,42

zijvlak lang 0,58 0,15 x 4 x 2,0 0,70

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

4x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 4 x 1,0 0,13

zijvlak lang 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

bar 2 4x 3 spots bovenvlak 0,58 0,18 x 4 x 1,0 0,42

zijvlak lang 0,58 0,15 x 4 x 2,0 0,70

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

1x 2 spots bovenvlak 0,38 0,18 x 1 x 1,0 0,07

zijvlak lang 0,38 0,15 x 1 x 2,0 0,11

zijvlak kort 0,18 0,15 x 1 x 2,0 0,05

resto 4x 3 spots bovenvlak 0,58 0,18 x 4 x 1,0 0,42

zijvlak lang 0,58 0,15 x 4 x 2,0 0,70

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

lounge 4x 3 spots bovenvlak 0,38 0,18 x 4 x 1,0 0,27

0,20 0,18 x 4 x 1,0 0,14

zijvlak lang 0,38 0,15 x 4 x 2,0 0,46

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

zijvlak kort 0,20 0,15 x 4 x 2,0 0,24

2x 2 spots bovenvlak 0,38 0,18 x 1 x 1,0 0,07

zijvlak lang 0,38 0,15 x 1 x 2,0 0,11

zijvlak kort 0,18 0,15 x 1 x 2,0 0,05

bergruimte a 2x 4 spots bovenvlak 0,78 0,18 x 2 x 1,0 0,28

zijvlak lang 0,78 0,15 x 2 x 2,0 0,47

zijvlak kort 0,18 0,15 x 2 x 2,0 0,11

4x 2 spots bovenvlak 0,38 0,18 x 4 x 1,0 0,27

zijvlak lang 0,38 0,15 x 4 x 2,0 0,46

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

nivo 1

wachtruimte 4x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 4 x 1,0 0,13

zijvlak lang 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22

zijvlak kort 0,18 0,15 x 4 x 2,0 0,22
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vergader a 15x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 15 x 1,0 0,49

zijvlak lang 0,18 0,15 x 15 x 2,0 0,81

zijvlak kort 0,18 0,15 x 15 x 2,0 0,81

arena 6x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 6 x 1,0 0,19

zijvlak lang 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

zijvlak kort 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

buro 3 8x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 8 x 1,0 0,26

zijvlak lang 0,18 0,15 x 8 x 2,0 0,43

zijvlak kort 0,18 0,15 x 8 x 2,0 0,43

buro 2 6x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 6 x 1,0 0,19

zijvlak lang 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

zijvlak kort 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

buro 1 6x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 6 x 1,0 0,19

zijvlak lang 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

zijvlak kort 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

vergader c 8x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 8 x 1,0 0,26

zijvlak lang 0,18 0,15 x 8 x 2,0 0,43

zijvlak kort 0,18 0,15 x 8 x 2,0 0,43

vergader b 6x 1 spots bovenvlak 0,18 0,18 x 6 x 1,0 0,19

zijvlak lang 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

zijvlak kort 0,18 0,15 x 6 x 2,0 0,32

Totaal FH m² 21,58

51.70 uitbekleding sanitaire toestellen - algemeen

51.72 uitbekleding sanitaire toestellen - plaat als eindafwerking

51.72.10 uitbekleding sanitaire toestellen - plaat als eindafwerking/kunsthars

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

sanitair a heren wc 0,80 2,67 x 1 x 1,0 2,14

0,30 2,67 x 1 x 1,0 0,80

urinoirs 2,75 2,67 x 1 x 1,0 7,34

dames 1,60 2,67 x 1 x 1,0 4,27

anders validen 0,80 2,67 x 1 x 1,0 2,14

nivo +1

sanitair b dames wc 2,70 2,56 x 1 x 1,0 6,91

heren urinoirs 1,70 2,56 x 1 x 1,0 4,35

lavabo 1,10 2,56 x 1 x 1,0 2,82

0,20 2,56 x 1 x 1,0 0,51

wc 1,80 2,56 x 1 x 1,0 4,61

Totaal FH m² 35,89
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51.72.40 scheidingwanden en deuren sanitaire cabines

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

sanitair a heren wc 1,15 2,02 x 1 x 1,0 2,32

0,80 2,02 x 1 x 1,0 1,62

deur 0,95 2,02 x 1 x 1,0 1,92

dames wc 1,65 2,02 x 1 x 1,0 3,33

1,20 2,02 x 1 x 1,0 2,42

deur 0,95 2,02 x 1 x 1,0 1,92

anders validen 1,95 2,02 x 1 x 1,0 3,94

2,20 2,02 x 1 x 1,0 4,44

nivo +1 0,00

sanitair b dames wc 1,65 2,02 x 1 x 1,0 3,33

1,25 2,02 x 1 x 2,0 5,05

heren 1,65 2,02 x 1 x 1,0 3,33

1,30 2,02 x 1 x 2,0 5,25

Totaal FH m² 1,00

52 Dek -en bedrijfsvloeren

52.00 dek - en bedrijfsvloeren - algemeen

52.10 isolerende uitvullingslagen - algemeen

52.13 isolerende uitvullingslagen - gespoten polyurethaan

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal c 3,28 1,20 x 1 x 1,0 3,94

sanitair a 3,92 7,00 x 1 x 1,0 27,44

Totaal FH m² 31,38

52.20 vochtwerende lagen - algemeen

52.21 Vochtwerende lagen - PE folie

Totaal PM

52.50 cementgebonden dekvloeren

52.52A cementgebonden dekvloeren - niet hechtend

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal c 3,28 1,20 x 1 x 1,0 3,94

hal b deel onder opening naar hal c 3,28 1,20 x 1 x 1,0 3,94

hal b 3,10 1,60 x 1 x 1,0 4,96
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deel onder boog 1,04 0,47 x 1 x 1,0 0,49

sanitair a 3,92 7,00 x 1 x 1,0 27,44

Totaal FH m² 40,76

52.52B cementgebonden dekvloeren - niet hechtend - STELPOST

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

Keuken 4,20 5,00 x 1 x 1,0 21,00

Totaal FH m² 21,00

53 Binnenvloerafwerkingen

53.00 binnenvloerafwerkingen - algemeen

53.10 tegelvloeren - algemeen

53.11 tegelvloeren - keramisch

53.11.10A tegelvloeren - keramisch / getrokken tegels

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal c 1,00 0,37 x 1 x 1,0 0,37

sanitair a 3,92 7,00 x 1 x 1,0 25,88

Totaal FH m² 26,25

53.11.10B tegelvloeren - keramisch / getrokken tegels -STELPOST

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

keuken 5,05 4,16 x 1 x 1,0 21,01

aftrok schouw 0,51 2,38 x 1 x -1,0 -1,21 

aftrok spoelgeheel 1,78 0,60 x 1 x -1,0 -1,07 

Totaal FH m² 18,73

53.13 tegelvloeren - natuursteen

53.13.10 tegelvloeren - natuursteen / blauwe hardsteen

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal b deel onder opening naar hal c 3,28 1,20 x 1 x 1,0 3,94

hal b 3,10 1,50 x 1 x 1,0 4,65

deel onder boog 1,04 0,47 x 1 x 1,0 0,49

Totaal FH m² 9,07
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53.13.11 tegelvloeren - natuursteen / herplaatsen bestaande tegels

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

inkom

Totaal SOG 1,00

53.20 soepele vloerbekledingen - algemeen

53.21 soepele vloerbekledingen - linoleum

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

bar 6,09 1,96 x 1 x 1,0 11,94

opstand 0,90 0,10 x 1 x 1,0 0,09

opstand 0,30 0,10 x 1 x 1,0 0,03

nivo 1

sanitair b 3,92 7,00 x 1 x 1,0 25,88

Totaal FH m² 37,94

53.25 A soepele vloerbekledingen - tapijt grijs

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

inkom dwars op voorgevel 12,51 1,45 x 1 x 1,0 18,14

thv balie 2,50 1,14 x 1 x 1,0 2,85

nivo 1

buro 2 7,33 5,00 x 1 x 1,0 36,65

2,54 1,33 x 1 x 1,0 3,38

vergader a 6,02 2,54 x 1 x 1,0 15,29

buro 3 6,12 5,04 x 1 x 1,0 30,84

Totaal FH m² 107,15

53.25 B soepele vloerbekledingen - tapijt beige

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

inkom evenwijdig met voorgevel 5,01 1,44 x 1 x 1,0 7,21

Totaal FH m² 7,21

53.30 houten vloerbekledingen - algemeen

53.32 houten vloerbekledingen - opschuren en herkleuren bij renovatie

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 1
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printers 8,20 1,90 x 1 x 1,0 15,58

coffee 1,17 0,37 x 1 x 1,0 0,43

7,35 2,45 x 1 x 1,0 18,01

buro 4 25,00 6,65 x 1 x 1,0 166,25

Totaal FH m² 200,27

53.33 houten vloerbekledingen - herplaatsen bestaande plankenvloer

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 1

hal d 1,30 6,00 x 1 x 1,0 7,80

wachtruimte 5,50 5,20 x 1 x 1,0 28,60

1,50 2,40 x 1 x 1,0 3,60

Totaal FH m² 40,00

53.40 plinten

53.41 plinten - steen

53.41.10 plinten - steen / keramisch

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal c 3,14 x 1 x 2,0 6,28

1,20 x 1 x 2,0 2,40

aftrok deuropening 1,00 x 1 x -2,0 -2,00 

plint in deuropening 0,14 x 1 x 2,0 0,28

sanitair a 7,00 x 1 x 1,0 7,00

4,00 x 1 x 1,0 4,00

6,20 x 1 x 1,0 6,20

3,92 x 1 x 1,0 3,92

aftrok deuropening 1,00 x 1 x -2,0 -2,00 

2,74 x 1 x 2,0 5,48

Totaal FH m 31,56

53.41.30 A plinten - steen / natuursteen

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

hal b 3,10 x 1 x 2,0 6,20

1,50 x 1 x 2,0 3,00

aftrok deuropening 1,00 x 1 x -2,0 -2,00 

plint in deuropening 0,47 x 1 x 2,0 0,94

plint in deuropening 0,37 x 1 x 2,0 0,74

Totaal FH m 8,88
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53.41.30 B plinten - steen / natuursteen STELPOST

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 0

keuken 4,89 x 1 x 1,0 4,89

aftrok deuropening 1,00 x 1 x -1,0 -1,00 

Totaal FH m 3,89

53.42 plinten - hout

53.42.20 plinten - hout / mdf

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 1

sanitair b 2,41 x 1 x 2,0 4,82

aftrok deuropening 0,90 x 1 x -2,0 -1,80 

1,12 x 1 x 2,0 2,24

aftrok deuropening 0,90 x 1 x -1,0 -0,90 

2,60 x 1 x 2,0 5,20

2,62 x 1 x 2,0 5,24

0,54 x 1 x 2,0 1,08

buro 4 muur berging 2,60 x 1 x 2,0 5,20

muur berging 2,65 x 1 x 2,0 5,30

0,16 x 1 x 2,0 0,32

aftrok deuropening 0,90 x -1 x 2,0 -1,80 

binnenmuur berging 2,50 x 2 x 2,0 10,00

1,70 x 2 x 2,0 6,80

aftrok deuropening 0,90 x -1 x 2,0 -1,80 

Totaal FH m 39,90

54 Binnendeuren en ramen

54.00 binnendeuren en ramen - algemeen

54.10 deurkozijnen  -algmeen

54.11 deurkozijnen  -hout

54.11.10 deurkozijnen - hout / massief

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 1

D 2.3 - 5 toiletten 0,90 2,15 0,10 x 1 x 3,0 3,00

D 2.9 & 2.10 bureau 4-berging C & D 0,90 2,15 0,10 x 1 x 2,0 2,00

Totaal FH st 5,00
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54.20 deurbladen algemeen

54.21 deurbladen - hout met holle kern

54.21.20 deurbladen - hout met holle kern / tubespaan

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 1

D 2.3 - 5 toiletten 0,90 2,15 0,10 x 1 x 3,0 3,00

D 2.9 & 2.10 bureau 4-berging C & D 0,90 2,15 0,10 x 1 x 2,0 2,00

Totaal FH st 5,00

54.30 deurgehelen - algemeen

54.31 deurgehelen - kozijnen hout

54.31.10A deurgehelen - kozijnen hout / brandwerend

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo -1

D 0.1 r. 1.5-sas 0,75 1,70 0,20 x 1 x 1,0 1,00

D 0.2 sas-r. -1.3 / DH volgens gewelf 0,90 1,70 0,24 x 1 x 1,0 1,00

nivo 0

D 1.4 keuken-hal A 1,00 2,15 0,13 x 1 x 1,0 1,00

D 1.11 r. sas c-expo 1,03 2,15 0,40 x 1 x 1,0 1,00

nivo 1

D 2.8 r. koffiehoek-buro 4 1,09 2,02 0,40 x 1 x 1,0 1,00

Totaal FH st 5,00

54.31.10B deurgehelen - kozijnen hout / brandwerend - verborgen plaatsing

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 0

D 1.5 keuken-berg A 0,90 2,15 0,24 x 1 x 1,0 1,00

Totaal FH st 1,00

54.33 deurgehelen – bijzondere deuren

54.33.10 deurgehelen – bijzondere deuren / naar bestaand model

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 1

D 2.1 wachtruimte-buro 1 1,02 2,22 0,12 x 1 x 1,0 1,00

Totaal FH st 1,00

54.50 Glazen deuren
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54.51 glazen deuren - opendraaiend

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 1

R 2.2 r. kortstaand vergaderen-buro 2 0,85 x 1 x 1,0 1,00

vaste panelen zijkant 0,85 2,15 x 1 x 2,0 2,00

vaste panelen boven 0,85 1,44 x 1 x 3,0 3,00

Totaal FH st 1,00

54.60 hang -en sluitwerk - algemeen

54.62 hang -en sluitwerk - deursloten

54.62.20A hang- en sluitwerk - deursloten / veiligheidssloten

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 0

D 1.4 keuken-hal A x 1 x 1,0 1,00

Totaal PM 1,00

54.62.20B hang- en sluitwerk - deursloten / veiligheidssloten op bestaande deuren

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 0

D 1.0 balie-kelder x 1 x 1,0 1,00

D 1.2 inkom - resto-16p x 1 x 1,0 1,00

D 1.3 lounge-hal A x 1 x 1,0 1,00

D 1.7 balie - bergruimte a x 1 x 1,0 1,00

D 1.9 bar 1 - bar 2 x 1 x 1,0 1,00

D 1.10 inkom - bar 1 x 1 x 1,0 1,00

nivo 1

D 2.2 deur naar zolder x 1 x 1,0 1,00

D 2.6 hal d - bergruimte b x 1 x 1,0 1,00

Totaal PM 8,00

54.62.30A hang- en sluitwerk - deursloten / elektromagnetisch

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 0

D 1.11 r. sas c-expo x 1 x 1,0 1,00

nivo 1

D 2.1 wachtruimte - bureau 1 1,02 2,22 0,12 x 1 x 1,0 1,00

Totaal PM 2,00
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54.62.30B hang- en sluitwerk - deursloten / elektromagnetisch op bestaande deuren

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

nivo 0

D 1.12 expo - sas d x 1 x 1,0 1,00

nivo 1

D 2.7 wachtruimte - vergader a x 1 x 1,0 1,00

Totaal PM st 2,00

54.70 vaste binnenramen - algemeen

54.71 vaste binnenramen - hout

breedte hoogte dikte aantal totaal

nivo 1

R 2.1 wachtr.-vergad. a / RH volgens boog 1,36 2,47 - 3,16 0,26 x 1 x 1,0 1,00

R 2.1 buro 4 2,60 3,13 0,17 x 1 x 2,0 2,00

Totaal FH st 3,00

56 Vast binnenmeubilair

56.00 vast binnenmeubilair- algemeen

56.30 inbouwkasten  - algmeen

56.31 inbouwkasten - onderdelen

56.31.10 inbouwkasten - onderdelen/stelpoten in plintplaat

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

Totaal PM

56.31.20 inbouwkasten - onderdelen/corpus en leggers

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

Totaal PM

56.31.30 inbouwkasten - onderdelen/fronten en zichtwanden

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

Totaal PM

56.31.40 inbouwkasten - onderdelen/tabletten en bureelbladen

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

Totaal PM

56.31.50 inbouwkasten - onderdelen/beslag en handgrepen
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breedte hoogte dikte muur aantal totaal

Totaal PM

56.31.60 inbouwkasten - onderdelen/toebehoren

breedte hoogte dikte muur aantal totaal

Totaal PM

56.32 Inbouwkasten - kastgeheel type 1 : D1 balie

lengte breedte hoogte aantal totaal

artikel 56.31.10 in bestek: stelpoten en plintplaat

d 1.1: ontvangstbalie 

plint 1 2,40 0,05 x 1 x 1,0 0,12

plint 2 1,35 0,05 x 1 x 1,0 0,07

d 1.2: bureautafel

plint 1 0,75 0,05 x 1 x 1,0 0,04

d 1.3: boekenrek

plint 1 2,45 0,40 x 1 x 1,0 0,98

artikel 56.31.20 in bestek: corpus en leggers

d 1.1: ontvangstbalie 

vertikale plaat corpus 1 2,40 1,10 x 1 x 1,0 2,64

vertikale plaat corpus 2 1,35 1,10 x 1 x 1,0 1,49

horizontale legger 1 2,35 0,25 x 1 x 1,0 0,59

horizontale legger 2 1,60 0,25 x 1 x 1,0 0,40

d 1.3: boekenrek

horizontale plaat corpus 2,45 0,40 x 1 x 2,0 1,96

vertikale plaat corpus 1 0,40 0,60 x 1 x 2,0 0,48

vertikale plaat corpus (rugplaat) 2,35 0,60 x 1 x 1,0 1,41

horizontale legger 2,35 0,37 x 1 x 1,0 0,87

vertikale leggers 0,37 0,29 x 1 x 1,0 0,11

artikel 56.31.30 in bestek: fronten en zichtwanden

* materiaal b - zwarte hogedruklaminaat

d 1.1: ontvangstbalie 

horizontale legger 2 1,60 0,25 x 1 x 1,0 0,40

artikel 56.31.40 in bestek: tabletten en bureelbladen

d 1.2: bureautafel

horizontaal werkblad 2,45 0,75 x 1 x 1,0 1,84

vertikale poot 0,75 0,70 x 1 x 1,0 0,53

Totaal FH st 1,00
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56.33 STELPOST Inbouwkasten - kastgeheel type 2 : D2 bar

lengte breedte hoogte aantal totaal

artikel 56.31.10 in bestek: stelpoten en plintplaat

d 2.1: barmeubel

plint 1 (onder bar) 3,00 0,60 x 1 x 1,0 1,80

plint 2 (onder bar) 0,60 0,05 x 1 x 2,0 0,06

plint 3 (onder toog) 4,70 0,05 x 1 x 1,0 0,24

plint 4 (onder toog) 0,40 0,10 x 1 x 2,0 0,08

d 2.2: opbergkasten

plint 1,40 0,60 x 2 x 1,0 1,68

artikel 56.31.20 in bestek: corpus en leggers

d 2.1: barmeubel

horizontale plaat corpus - onder (bar) 2,90 0,60 x 1 x 2,0 3,48

vertikale plaat corpus - zijkanten (bar) 0,60 1,00 x 1 x 2,0 1,20

0,40 1,10 x 1 x 2,0 0,88

vertikale plaat, rugpaneel corpus (bar) 4,80 0,80 x 1 x 1,0 3,84

horizontale plaat corpus (toog) 4,80 0,40 x 1 x 2,0 3,84

vertikale plaat corpus (toog) 1 0,35 1,00 x 1 x 2,0 0,70

vertikale plaat corpus (toog) 2 4,80 1,00 x 1 x 1,0 4,80

horizontale legger - onder werkblad (bar) 2,90 0,56 x 1 x 1,0 1,62

vertikale leggers - onder werkblad (bar) 0,58 0,85 x 1 x 2,0 0,99

0,58 0,55 x 1 x 1,0 0,32

d 2.2: opbergkasten

horizontale plaat corpus - boven 1,30 0,60 x 2 x 1,0 1,56

vertikale plaat corpus - zijkanten 0,60 3,60 x 2 x 2,0 8,64

vertikale plaat, rugpaneel corpus 1,30 3,55 x 2 x 1,0 9,23

horizontale leggers in glas- boven werkblad 1,30 0,40 x 2 x 3,0 3,12

horizontale legger - boven glazen leggers 1,30 0,60 x 2 x 1,0 1,56

artikel 56.31.30 in bestek: fronten en zichtwanden

* materiaal a - vurenhout

d 2.1: barmeubel

front onder werkblad 2,90 0,25 x 1 x 1,0 0,73

front op werkblad - serveren dranken 0,35 0,10 x 1 x 1,0 0,04

0,60 0,10 x 1 x 1,0 0,06

0,60 0,35 x 1 x 1,0 0,21

* materiaal b - zwarte hogedruklaminaat

d 2.1: barmeubel

front onder toog 0,61 1,00 x 1 x 1,0 0,61

* materiaal c - zwarte krijtbordverf

d 2.2: opbergkasten

front boven glazen leggers - menubord 1,30 1,15 x 2 x 1,0 2,99

artikel 56.31.40 in bestek: tabletten en bureelbladen

d 2.1: barmeubel

werkblad bar 4,80 0,60 x 1 x 1,0 2,88

d 2.2: opbergkasten

werkbladen opbergkasten 1,30 0,60 x 2 x 1,0 1,56

artikel 56.31.60 in bestek: toebehoren

d 2.2: opbergkasten

verlichting achter horizontale legger krijtbord 1,30 0,05 x 2 x 1,0 0,13

BLKI_5_perceel 5_binnenafwerking_171024 Detail_meetstaat 93



architecten    T A I L 24/10/2017

Totaal FH st 1,00

56.34 Inbouwkasten - kastgeheel type 3 : D4 printers

lengte breedte hoogte aantal totaal

artikel 56.31.10 in bestek: stelpoten en plintplaat

plint (aansluiting tussen corpus en trede) 0,77 0,60 x 1 x 1,0 0,46

plint (onder sokkel - aansluiting trede horiz.) 1,10 0,02 x 1 x 2,0 0,04

0,72 0,02 x 1 x 2,0 0,03

0,71 0,02 x 1 x 2,0 0,03

plint (onder sokkel - aansluiting trede vertik.) 0,02 0,14 x 2 x 2,0 0,01

0,02 0,13 x 2 x 2,0 0,01

artikel 56.31.20 in bestek: corpus en leggers

horizontale plaat corpus - boven 3,45 0,69 x 1 x 1,0 2,38

uitsnijden kabelgoot 2,00 0,10 x 1 x -1,0 -0,20

horizontale plaat corpus - onder 3,45 0,69 x 1 x 1,0 2,38

vertikale plaat corpus - zijkanten 0,69 0,40 x 1 x 2,0 0,55

vertikale plaat, rugpaneel corpus 3,35 0,33 x 1 x 1,0 1,11

vertikale plaat, rugpaneel sokkel 2,52 0,40 x 1 x 1,0 1,01

vertikale leggers 0,69 0,40 x 1 x 4,0 1,10

artikel 56.31.30 in bestek: fronten en zichtwanden

* materiaal b - zwarte hogedruklaminaat

horizontale legger - kabelgoot 2,00 0,10 x 1 x 1,0 0,20

vertikale plaat, sokkel voor 2,52 0,40 x 1 x 1,0 1,01

vertikale plaat, sokkel zijkant 0,53 0,40 x 1 x 1,0 0,21

Totaal FH st 1,00

56.35 Inbouwkasten - kastgeheel type 4 : D5 coffee corner

lengte breedte hoogte aantal totaal

artikel 56.31.10 in bestek: stelpoten en plintplaat

d 5.2: kitchenette

plint 3,60 0,60 x 1 x 1,0 2,16

d 5.3: zitbank

plint  1 (rechts) 0,94 0,05 x 1 x 1,0 0,05

plint  2 (links) 2,78 0,05 x 1 x 1,0 0,14

artikel 56.31.20 in bestek: corpus en leggers

d 5.2: kitchenette

horizontale plaat corpus - onder 3,50 0,60 x 1 x 1,0 2,10

vertikale plaat corpus - zijkanten 0,60 0,88 x 1 x 2,0 1,06

vertikale plaat, rugpaneel corpus 3,50 0,83 x 1 x 1,0 2,91

vertikale plaat, rugpaneel voor legplanken 3,60 1,10 x 1 x 1,0 3,96

vertikale plaat, verdiepte tussenstijl 2,40 0,05 x 1 x 1,0 0,12

horizontale legger - open kasten 1,05 0,57 x 1 x 1,0 0,60

horizontale legger - gesloten kasten 0,58 0,53 x 1 x 1,0 0,31

horizontale leggers - boven werkblad 3,60 0,40 x 1 x 2,0 2,88

vertikale leggers - open kasten 0,57 0,37 x 1 x 2,0 0,42

d 5.3: zitbank
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horizontale plaat corpus - rechts 0,94 0,30 x 1 x 1,0 0,28

horizontale plaat corpus - links 2,78 0,30 x 1 x 1,0 0,83

vertikale plaat corpus - rechts 0,94 0,40 x 1 x 1,0 0,38

horizontale plaat corpus - links 2,78 0,40 x 1 x 1,0 1,11

artikel 56.31.30 in bestek: fronten en zichtwanden

* materiaal a - vurenhout

d 5.2: kitchenette

front onder werkblad 0,60 0,80 x 1 x 4,0 1,92

artikel 56.31.40 in bestek: tabletten en bureelbladen

d 5.1: hoge tafel

horizontale tablet 3,60 0,40 x 1 x 2,0 2,88

d 5.2: kitchenette

werkbladen kitchenette 3,60 0,60 x 1 x 1,0 2,16

Totaal FH st 1,00

56.70 metaalstructuren - algemeen

56.71 metaalstructuren - railstructuur voor verlichting en gordijnen

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 1

buro 4

metaalprofiel 100x100 16,94 x 1 x 2,0 33,88

metaalprofiel 40x40 6,63 x 1 x 4,0 26,52

Totaal SOG 1,00

56.80 Stofferingen - algemeen

56.81 stofferingen - brandwerende akoestische gordijnen 

lengte breedte hoogte aantal totaal

nivo 1

buro 4

*gordijnen-cameleon Col 2-H afgewerkt 310 cm 5,00 3,40 x 1 x 4,0 68,00

2,20 3,40 x 1 x 2,0 14,96

*railstructuur zwart gelakt 5,00 x 1 x 4,0 20,00

2,20 3,40 x 1 x 2,0 14,96

Totaal SOG 1,00

80 Binnenschilderwerken

80.00 schilderwerken- algemeen

80.10 binnenschilderwerken op pleisterwerk  - algmeen

80.13 binnenschilderwerken op pleisterwerk - vinyllatex

lengte breedte hoogte aantal totaal

BLKI_5_perceel 5_binnenafwerking_171024 Detail_meetstaat 95



architecten    T A I L 24/10/2017

* wanden

nivo 1

hal c dichtgemaakte ramen 3,28 3,23 x 1 x 1,0 10,59

printers deel 1 wand 1 (inbouwkast) 1,27 2,66 x 1 x 1,0 3,38

deel 1 wand 2 (raam)/gem h boog 1,80 2,92 x 1 x 1,0 5,26

aftrok raam 1,10 2,04 x 1 x -1,0 -2,24 

dagkanten raam vert. 0,22 2,04 x 1 x 2,0 0,90

dagkanten raam hor. 1,10 0,22 x 1 x 2,0 0,48

deel 1 wand 3 (opening naar deel 2) 1,27 2,66 x 1 x 2,0 6,76

aftrok deuropening / gem hoogte boog 1,07 2,61 x 1 x -2,0 -5,59 

deel 2 lange wand 6,45 2,35 x 1 x 2,0 27,14

aftrok raam 1,09 1,51 x 1 x -1,0 -1,65 

dagkanten raam vert. 0,22 1,51 x 1 x 2,0 0,66

dagkanten raam hor. 1,09 0,22 x 1 x 2,0 0,48

aftrok deuropening 1,17 2,00 x 1 x -1,0 -2,34 

deel 2 korte wand / gem hoogte boog 1,92 2,61 x 1 x 1,0 5,01

kopse wand deuropening 0,37 2,00 x 1 x 2,0 27,14

bovenk. deuropening 0,37 1,17 x 1 x 1,0 0,43

coffee corner korte wand 2,44 2,32 x 1 x 2,0 11,32

aftrok deuropening 1,17 2,00 x 1 x -1,0 -2,34 

aftrok deuropening 1,09 2,02 x 1 x -1,0 -2,20 

kopse kant deuropening 0,40 2,02 x 1 x 1,0 0,81

bovenk. deuropening 1,09 0,40 x 1 x 1,0 0,44

lange wand 7,34 2,32 x 1 x 2,0 34,06

aftrok ramen 1,15 1,54 x 1 x 3,0 5,31

dagkanten ramen vert 0,21 1,54 x 3 x 2,0 1,94

dagkanten ramen hor 1,15 0,21 x 3 x 2,0 1,45

buro 4 korte wand/deel onder 6,63 4,24 x 2 x 1,0 56,22

korte wand/deel boven 6,63 3,25 x 2 x 1,0 21,55

aftrok deuropening 1,09 2,02 x 1 x -1,0 -2,20 

aftrok deuropening naar traphal 4,10 4,63 x 1 x -1,0 -18,98 

lange wand deel 1 16,93 4,24 x 1 x 2,0 143,57

lange wand deel 2 (onder vp) 7,60 3,13 x 1 x 2,0 47,58

aftrok ramen 1,26 2,07 x 9 x -1,0 -23,47 

dagkanten raam vert. 0,36 2,07 x 9 x 2,0 13,41

dagkanten raam hor. 1,26 0,36 x 9 x 2,0 8,16

aftrok nieuw raam 2,18 2,77 x 1 x -1,0 -6,04 

dagkanten raam vert. 0,15 2,77 x 1 x 2,0 0,83

dagkanten raam hor. 2,77 0,15 x 1 x 2,0 0,83

* plafonds

nivo 1

hal e dichtgemaakte ramen 3,30 3,65 x 1 x 1,0 12,05

printers plafondvlak deel 1 2,95 1,27 x 1 x 1,0 3,75

plafondvlak deuropening 2,01 0,72 x 1 x 1,0 1,45

plafondvlak deel 2 5,80 3,08 x 1 x 1,0 17,85

coffee corner plafondvlak 2,44 7,34 x 1 x 1,0 17,91

buro 4 plafondvlak 16,93 4,69 x 1 x 2,0 158,80

aftrok veluxen 0,78 1,18 x 3 x -1,0 -2,76 

dagkanten raam vert 0,40 1,18 x 3 x -2,0 -2,83 

dagkanten raam hor 0,78 0,40 x 3 x -2,0 -1,87 
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Totaal FH m² 562,40

80.20 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten

80.23 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten - vinyllatex

lengte breedte hoogte aantal totaal

* wanden

nivo 0

keuken wand binnenkant keuken 4,89 3,82 x 1 x 1,0 18,68

aftrok deur 1,00 2,75 x 1 x -1,0 -2,75 

wand buitenkant keuken 4,89 4,21 x 1 x 1,0 20,59

aftrok deur 1,00 2,75 x 1 x -1,0 -2,75 

aftrok muur 0,47 4,21 x 1 x -1,0 -1,98 

sanitair a scheidingswand 2,75 2,67 x 1 x 2,0 14,69

nivo 1

sanitair b wand D2.3 & 4 2,51 2,58 x 1 x 2,0 12,95

aftrok D2.3 & 4 0,90 2,15 x 1 x 4,0 7,74

wand D2.5 1,02 2,58 x 1 x 2,0 5,26

aftrok D2.5 0,90 2,15 x 1 x 2,0 3,87

scheidingswand toiletten 2,70 2,58 x 1 x 1,0 6,97

2,72 2,58 x 1 x 1,0 7,02

0,53 2,58 x 1 x 2,0 2,73

berging C + D 2,60 3,13 x 2 x 2,0 32,55

2,52 3,13 x 2 x 2,0 31,55

aftrok D 2.9 & 2.10 0,90 2,15 x 2 x -2,0 -7,74 

wand naar traphal 4,10 5,12 x 1 x 2,0 41,98

aftrok D 2.11 1,00 2,15 x 1 x -2,0 -4,30 

* plafonds

buro 4 vp vert. vlak onder (voor) 6,63 1,11 x 1 x 1,0 7,36

vp vert. vlak boven (voor) 6,63 4,37 x 1 x 1,0 14,49

vp hor vlak 6,63 6,00 x 1 x 1,0 39,78

vp vert. vlak onder (achter) 6,63 1,02 x 1 x 1,0 6,76

vp vert. vlak boven (achter) 1,88 1,16 x 1 x 1,0 1,09

vp hor vlak achter 2,38 1,20 x 1 x 2,0 5,71

vp schuin vlak achter 1,57 1,20 x 1 x 2,0 3,77

Totaal FH m² 266,02
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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

50 BINNENPLEISTERWERKEN - - -

50.00 binnenpleisterwerken - algemeen - - -

50.10 wandbepleistering - algemeen - - -

50.11 Wandbepleistering - gipspleisters - - -

50.11.11 wandbepleistering - gipspleisters / dikpleister op metselwerk - wandvlakken FH 105,56 m²

50.11.12 wandbepleistering - gipspleisters / dikpleister op metselwerk - dagkanten FH 49,18 m

51 BINNENPLAATAFWERKINGEN - - -

51.00 Binnenplaatafwerkingen - algemeen - - -

51.10 lichte scheidingswanden - algemeen - - -

51.11 lichte scheidingswanden - gipskartonplaten FH 119,34 m²

51.50 plafondafwerking - algemeen - - -

51.51 plafondafwerking - uitbekleding plafond - - -

51.51.10 plafondafwerking - uitbekleding plafond - gipskartonplaten FH 163,20 m²

51.51.20 VARIANT: plafondafwerking - uitbekleding plafond - houtwolcementpanelen FH 163,20 m²

51.53 plafondafwerking - verlaagd plafond - - -

51.53.10 plafondafwerking verlaagd plafond / gipskartonplaten FH 36,49 m²

51.53.50 Plafondafwerking verslaagd plafond / opgehangen tegelplafond FH 103,52 m²

51.54 behuizingen - - -

51.54.10 behuizing in mdf platen FH 21,58 m²

51.70 uitbekleding sanitaire toestellen - algemeen - - -

51.72 uitbekleding sanitaire toestellen - plaat als eindafwerking - - -

51.72.10 uitbekleding sanitaire toestellen - plaat als eindafwerking/kunsthars FH 35,89 m²

51.72.40 scheidingwanden en deuren sanitaire cabines FH 1,00 m²

52 Dek -en bedrijfsvloeren - - -

52.00 dek - en bedrijfsvloeren - algemeen - - -

52.10 isolerende uitvullingslagen - algemeen - - -

52.13 isolerende uitvullingslagen - gespoten polyurethaan FH 31,38 m²

52.20 vochtwerende lagen - algemeen - - -

52.21 Vochtwerende lagen - PE folie PM - -

52.50 cementgebonden dekvloeren - - -

52.52A cementgebonden dekvloeren - niet hechtend FH 40,76 m²

52.52B cementgebonden dekvloeren - niet hechtend - STELPOST FH 21,00 m²

53 Binnenvloerafwerkingen - - -

53.00 binnenvloerafwerkingen - algemeen - - -

53.10 tegelvloeren - algemeen - - -

53.11 tegelvloeren - keramisch - - -

Eenheidsprijs in letters

SAMENVATTENDE OPMETING

SO 2017

GEVOEGD BIJ MIJN INSCHRIJVING

EenheidMeeteenheid

Hoeveelheid berekend door 

de 
Beknopte aanduiding van de werken en prestatiesartikel
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53.11.10A tegelvloeren - keramisch / getrokken tegels FH 26,25 m²

53.11.10B tegelvloeren - keramisch / getrokken tegels -STELPOST FH 18,73 m²

53.13 tegelvloeren - natuursteen - - -

53.13.10 tegelvloeren - natuursteen / blauwe hardsteen FH 9,07 m²

53.13.11 tegelvloeren - natuursteen / herplaatsen bestaande tegels - 1,00 SOG

53.20 soepele vloerbekledingen - algemeen - - -

53.21 soepele vloerbekledingen - linoleum FH 37,94 m²

53.25 A soepele vloerbekledingen - tapijt grijs FH 107,15 m²

53.25 B soepele vloerbekledingen - tapijt beige FH 7,21 m²

53.30 houten vloerbekledingen - algemeen - - -

53.32 houten vloerbekledingen - opschuren en herkleuren bij renovatie FH 200,27 m²

53.33 houten vloerbekledingen - herplaatsen bestaande plankenvloer FH 40,00 m²

53.40 plinten - - -

53.41 plinten - steen - - -

53.41.10 plinten - steen / keramisch FH 31,56 m

53.41.30 A plinten - steen / natuursteen FH 8,88 m

53.41.30 B plinten - steen / natuursteen STELPOST FH 3,89 m

53.42 plinten - hout - - -

53.42.20 plinten - hout / mdf FH 39,90 m

54 Binnendeuren en ramen - - -

54.00 binnendeuren en ramen - algemeen - - -

54.10 deurkozijnen  -algmeen - - -

54.11 deurkozijnen  -hout - - -

54.11.10 deurkozijnen - hout / massief FH 5,00 st

54.20 deurbladen algemeen - - -

54.21 deurbladen - hout met holle kern - - -

54.21.20 deurbladen - hout met holle kern / tubespaan FH 5,00 st

54.30 deurgehelen - algemeen - - -

54.31 deurgehelen - kozijnen hout - - -

54.31.10A deurgehelen - kozijnen hout / brandwerend FH 5,00 st

54.31.10B deurgehelen - kozijnen hout / brandwerend - verborgen plaatsing FH 1,00 st

54.33 deurgehelen – bijzondere deuren - - -

54.33.10 deurgehelen – bijzondere deuren / naar bestaand model FH 1,00 st

54.50 Glazen deuren - - -

54.51 glazen deuren - opendraaiend FH 1,00 st

54.60 hang -en sluitwerk - algemeen - - -

54.62 hang -en sluitwerk - deursloten - - -

54.62.20A hang- en sluitwerk - deursloten / veiligheidssloten PM 1,00 0,00

54.62.20B hang- en sluitwerk - deursloten / veiligheidssloten op bestaande deuren PM 8,00 0,00

54.62.30A hang- en sluitwerk - deursloten / elektromagnetisch PM 2,00 0,00

54.62.30B hang- en sluitwerk - deursloten / elektromagnetisch op bestaande deuren PM 2,00 st

54.70 vaste binnenramen - algemeen - - -

54.71 vaste binnenramen - hout FH 3,00 st

56 Vast binnenmeubilair - - -

56.00 vast binnenmeubilair- algemeen - - -

56.30 inbouwkasten  - algmeen - - -

56.31 inbouwkasten - onderdelen - - -

56.31.10 inbouwkasten - onderdelen/stelpoten in plintplaat PM - -

56.31.20 inbouwkasten - onderdelen/corpus en leggers PM - -

56.31.30 inbouwkasten - onderdelen/fronten en zichtwanden PM - -
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56.31.40 inbouwkasten - onderdelen/tabletten en bureelbladen PM - -

56.31.50 inbouwkasten - onderdelen/beslag en handgrepen PM - -

56.31.60 inbouwkasten - onderdelen/toebehoren PM - -

56.32 Inbouwkasten - kastgeheel type 1 : D1 balie FH 1,00 st

56.33 STELPOST Inbouwkasten - kastgeheel type 2 : D2 bar FH 1,00 st

56.34 Inbouwkasten - kastgeheel type 3 : D4 printers FH 1,00 st

56.35 Inbouwkasten - kastgeheel type 4 : D5 coffee corner FH 1,00 st

56.70 metaalstructuren - algemeen - - -

56.71 metaalstructuren - railstructuur voor verlichting en gordijnen - 1,00 SOG

56.80 Stofferingen - algemeen - - -

56.81 stofferingen - brandwerende akoestische gordijnen - 1,00 SOG

80 Binnenschilderwerken - - -

80.00 schilderwerken- algemeen - - -

80.10 binnenschilderwerken op pleisterwerk  - algmeen - - -

80.13 binnenschilderwerken op pleisterwerk - vinyllatex FH 562,40 m²

80.20 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten - - -

80.23 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten - vinyllatex FH 266,02 m²

Totaal:

Totaal gesigneerde leemten:

GLOBALE SOM:

Opgemaakt te , op

De Inschrijver,
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