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Zone/Overheidsdienst: 

Open offerteaanvraag bestek n° II/MAT/A11-317-13 
De opdracht is geldig van 24/06/2014 tot 23/06/2018 

VLUCHTMASKERS 

Leverancier : Honeywell Respiratory Safety Products 
33, rue des Vanesses 
Immeuble Edison 
ZI Paris Nord II 
93420 VILLEPINTE - FRANKRIJK 
tel. + 33 1 49 90 70 50 
fax: + 33 1 49 90 70 50 
Email contactpersonen: virginie.bardeau@honeywell.com (customer service) 

bertrand.challier@honeywell.com (algemene informatie) 

HET VLUCHTMASKER MODEL MICRO K VAN HET MERK SPERIAN IS VERPAKT IN EEN 
BRANDBESTENDIGE TRANSPORTTAS EN IS ALLEEN BEDOELD VOOR HET EVACUEREN VAN 
BRANDWEERLIEDEN TIJDENS HET BESTRIJDEN VAN BOSBRANDEN. HET MASKER IS ENKEL VOOR 
EENMALIG GEBRUIK. 

Het vluchtmasker Micro K is conform de norm NBN EN 13794:2002. 
Het is een halfgelaatsmasker dat de gebruiker voorziet van zuurstof tijdens vluchtsituaties. 
Het masker heeft regelbare draagbanden, is voorzien van een ademzak, inbegrepen een filter en KO2 patroon 
voor éénmalig gebruik. 
Het masker kan gedragen worden in combinatie met een veiligheidshelm, een veiligheidsbril en met een Nomex 
bivakmuts. 
Het masker biedt minimaal 6 minuten zuurstoftoevoer. 
Voor de toepassing en het gebruik van het Micro K vluchtmasker is het aangeraden zowel door de firma als op 
basis van de risicoanalyse uitgevoerd door onze diensten om een gebruikerstraining te volgen (zie prijs hieronder 
in de tabel). 
Het vluchtmasker heeft een totale levensduur van 10 jaar voor zover er na 5 jaar een herconditionering plaats 
heeft. 
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EENHEIDSPRIJZEN 
 

 Materieel Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW 

VLUCHTMASKER MICRO K bestelcode 1799071 (rode 
brandbestendige opbergtas inbegrepen) 

190,00 € 229,90 €* 

EEN TRAININGSMASKER MICRO K (blauwe  opbergtas 
inbegrepen) bestelcode 1799001 

159,00 € 192,39 €* 

HERCONDITIONERING: 
• VERVANGING VAN KO2 PATROON ZONDER ZAK 

bestelcode 1750012 
• VERVANGING VAN DE ZAK bestelcode 1899065 

 
 

88,09 € 
 

57,60€ 

 
 

106,58 €* 
 

69,69 €* 

Training voor gebruik Micro K voor groepen tot en met 8 
personen gedurende een halve dag 

900 € 1089,00 €* 

*OPGELET VERMITS HET HIER EEN BUITENLANDSE FIRMA BETREFT DIENT DE BTW BETAALD TE 
WORDEN AAN DE FOD FINANCIEN – ADMINISTRATIE VAN DE BTW IN BELGIE  

 
 
OPLEVERINGSTERMIJNEN 
 
• Termijn voor het aanbieden van “het eerste vluchtmasker van de reeks” te rekenen vanaf de dag van de 

bestelling: 42 kalenderdagen. 
 
• Termijn voor het aanbieden van het vluchtmaskers die werden besteld vooraleer het eerste vluchtmasker werd 

goedgekeurd, uitgedrukt in kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het eerste 
vluchtmasker van de reeks”: 42 kalenderdagen. 

 
• Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van vluchtmaskers, uitgedrukt in kalenderdagen, te 

rekenen vanaf de dag van de bestelling: 42 kalenderdagen. 
 
 
WAARBORG 
 
De garantieperiode op het masker is 1 jaar. 
 
 
HANDLEIDING EN OPLEIDING 
 
• Gebruikshandleiding bijgevoegd in de taal van de gebruiker (NL, FR en D). 
• Opleiding voorzien bij elke eerste levering in een hulpdienst in NL, FR of D. 
 
 
De : 
 
Naam: 
 
Titel: 
 
Handtekening : 


