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Zone/Overheidsdienst: 

Op 21 augustus 2013 werd de volgende markt toegewezen: 
Bestek nr. II/MAT/A29-311-12   perceel 1 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 21/08/2017 

STROOMAGGREGAAT 5 KVA 

Leverancier: N.V. VANASSCHE 
Bruggesteenweg 2-4 
8531  HARELBEKE 
Tel. 056/71 01 30  

Eenheidsprijs basisuitvoering: zonder BTW 4. 840,00 €
met BTW 21 % 5.856,40 € 

Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een 
prijsherziening aan te vragen. 

Merk: GEKO & EISEMANN (dubbel geïsoleerd) 
Motor: Briggs & Stratton 294400 

Cilinderinhoud: 480 cc, Euro 95 benzine 
Reëel vermogen: 5,5 kVA (230 V monofasig en 400 V driefasig) 
Stopcontacten: 3 stopcontacten 230V en 1 stopcontact 400V 
Afmetingen (L x B x H): 700 x 440 x 580 mm 
Gewicht: 127 kg 

Waarborg vanaf de levering: 
Een contractuele waarborg van 5 jaar op de stroomaggregaat. 
Een verlenging van de waarborg met 2 jaar op elk tijdens de waarborgperiode vervangen onderdeel. 
Beschikbaarheid van de wisselstukken: minimum 15 jaar 

Opleveringstermijnen: 
• de termijn voor het aanbieden van het eerste stroomaggregaat 5 kVA met dubbele isolatie te rekenen vanaf

de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen. 
• de termijn voor het aanbieden van de stroomaggregaten 5 kVA met dubbele isolatie, die worden besteld

voordat het eerste stroomaggregaat 5 kVA met dubbele isolatie werd goedgekeurd,  te rekenen vanaf de 
dag van de goedkeuring van het eerste stroomaggregaat 5 kVA met dubbele isolatie: 150 kalenderdagen. 

• de termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van stroomaggregaten 5 kVA met dubbele
isolatie, en te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 150 kalenderdagen. 

Basisuitvoering 
De levering bevat ook: 
- elektrische starter van de motor; 
- DIN-slede met 4 opklapbare handgrepen en 2 afneembare draagwielen; 
- Hulptank 25 liter met verbindingsslang, aanzuigpeer en snelkoppeling; 
- Isolatiebewakingsrelais; 
- Gereedschapsetui met klein gereedschap. 
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Handleiding en opleiding 
Gebruikshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (3x) en op CD-ROM 
Onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (3x) en op CD-TOM 
1x minimum 2 uur opleiding bij de levering in de lokalen van de leverancier, in de taal van de gebruiker. 
 
 
Gebruik:  
 
Deze elektrische groep wordt gebruikt voor de levering van elektriciteit aan dompelpompen, belichtingssystemen, 
elektrische gereedschappen, elektrische overdrukventilatoren, … 
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