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Zone/Overheidsdienst: 

Op 25 juni 2015 werd de volgende opdracht gegund : 
Lastenboek nr. II/MAT/A37-321-13 - Perceel 3 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 25/06/2019 

ELEKTRISCHE OVERDRUKVENTILATOR ATEX 

Leverancier :  VANASSCHE FFE nv 
Brugsesteenweg 2-4 
8531 HARELBEKE 
Tél. 056/71 01 30 
Fax : 056/73 81 86 

Eenheidsprijs : zonder BTW  3.985,00 € 
inclusief BTW 21 % 4.821,85 € 

Merk : LEADER 
Type : ESX 230 
Motor : elektrisch 400V IP 65 

ATEX II 2 GD II B T4  
volgens LCIE 12 ATEX3043 X 

Debiet volgens AMCA : 20.100 m³/u 
Afmetingen (L x B x H):  550 x 492 x 548 mm 
Gewicht, inclusief kabel en vernevelaar : 61,7 kg 

Voorzien van een transportframe met 2 volle wielen. 
Kantelhoek traploos instelbaar van 0° tot 20°. 

Voedingskabel met een lengte van 20 meter met explosieveilige CEE  
koppelstekker (laat het gebruik met een explosieveilige verlengkabel toe). 

Voorzien van een venevelaar met koppeling Guillemin DN 20. 
Debiet : 15 l/min bij 7 bar. 

Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een 
prijsherziening te vragen. 
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Waarborg vanaf de levering: 
 
Een contractuele waarborg van 3 jaar op de volledige levering. 
Een verlenging van de waarborg met 2 jaar op elk tijdens de waarborgperiode vervangen of gerepareerde 
onderdeel vanaf datum van reparatie. 
Bij herstelling langer dan een week word een gelijkwaardige ventilator ter beschikking gesteld. 
 
Opleveringstermijnen: 
 
- de termijn voor het aanbieden van de eerste overdrukventilator atex te rekenen vanaf de dag van de 

bestelling: 150 kalenderdagen. 
- de termijn voor het aanbieden van de overdrukventilators atex die worden besteld voordat de eerste 

overdrukventilator atex werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van de eerste 
overdrukventilator atex: 150 kalenderdagen. 

- de termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van overdrukventilators atex, en te rekenen vanaf 
de dag van de bestelling: 150 kalenderdagen. 

 
Handleiding en opleiding: 
 
Gebruikshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (x3). 
Onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (x3). 
1 x 1 uur opleiding bij de levering inde lokalen van de leverancier (in NL, FR of D). 
 
In te vullen bij bestelling : 
 
Elektrische overdrukventilator ATEX :  ….. stuk(s) 
 
 
Voor een totaalbedrag van ………………….. € excl. BTW / ………………….. € incl. BTW. 
 
 
 
Gedaan te :  Naam : 
 
Datum : Functie : 
 
 Zone/Overheidsdienst: 
 
 Handtekening : 
 
 
 
Deze technische fiche moet behoorlijk ingevuld en voor akkoord ondertekend bij uw bestelbon  
gevoegd te worden of bij uw antwoord op onze toezegging. 


