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ONDERHOUD VOOR OMSCHAKELVENTIELEN VOOR GAS-  EN OEFENPAKKEN 

 
 

Dienstverlener : VANASSCHE Services NV  
       Brugsestraat, 153 tel. : 056/73.81.88 

        8531 HULSTE info@vanassche-fire.be 
 
 

A . TYPES OMSCHAKELVENTIELEN WAAROP HET CONTRACT BETREKKING HEEFT 
 
Het betreft de omschakelventielen van de firma Vanassche gebruikt met de gaspakken en met de 
oefengaspakken van het merk Trelleborg. 
 

 
B. PREVENTIEF ONDERHOUD/KALIBRATIE 

 
1. Eenheidsprijs 
 

Prijs van het onderhoud van een omschakelventiel: 59,80 € zonder BTW – 72,36 € BTW 
inbegrepen. 

 
2. Periodiciteit 

 
Het preventief onderhoud heeft plaats één maal per jaar volgens een planning goedgekeurd door de 
Directie Materieel. De firma moet de hulpdiensten verwittigen. 

 
3. Onbeschikbaarheidstermijn bij dringende gevallen 
 

Tijdens het onderhoud is het omschakelventiel voor maximum 2 weken onbeschikbaar. 
Bij een dringende herstelling wordt de herstelling uitgevoerd binnen 3 kalenderdagen. 

 
4. Uitgevoerde werkzaamheden 
 

Het omschakelventiel wordt onderhouden, gereinigd, gecontroleerd en geregeld. 
 
Bij het onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd : 

- Demontage van het ventiel en van de alarmset; 
- Reinigen en ontsmetten van alle onderdelen; 
- Smering en inden nodig vervanging van de O-dichtingsringen; 
- Meting van het luchtdebiet door het ventiel; 
- Kalibreren van de omschakeldrukken; 
- Functietest van de alarmset; 
- Spanningstest van de batterij; 
- Montage van het ventiel en de alarmset; 
- Verzegeling van de schroeven; 
- Algemene controle op de goede werking. 

 
Een testrapport wordt bij de omschakelventielen gevoegd. 
 

5. Transport 
 
De hulpdiensten staan in voor het brengen, bezorgen van de omschakelventielen naar de firma. 
De verzendingskosten van de firma naar de betrokken hulpdienst zijn ten laste van de firma. 
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C. HERSTELLINGEN 
 

De herstellingen of vervangingen van stukken gebeuren op basis van een prijsopgave. 
 

1. Bedragen 
 

• Uurloon van de technieker : 57,00 € zonder BTW – 68,97 € BTW inbegrepen 
 

• De offerte vermeldt de vervangstukken die het meest vervangen moeten worden, zijnde: 
- Ceijn koppeling:  94,12 € per stuk zonder BTW 
- Drukveer RVS:  2,76 € per stuk  zonder BTW 
- Batterij 9V alarm:  7,55 € per  stuk zonder BTW 
- Sensorkoppeling: 88,09 € per stuk zonder BTW 
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