Zone / Openbare dienst:

Bestek nr. II/MAT/A34-375-18 (perceel 3)
Geldigheidsduur van de opdracht: van 15/04/2020 tot 14/04/2024

PULLOVER MET LANGE MOUWEN

MET RETROREFLECTERENDE BAND

ZONDER RETROREFLECTERENDE BAND

LEVERANCIER
SARL EUROPA KIMACHE
21 rue Georges Melies
95 240 Cormeilles-en-Parisis
France
Contact Europa Kimache Frankrijk : Stéphanie Engler
00 33 1 39 12 60 81
sengler@europakimache.fr
Contact België – Provitec:

Mr. Roland
00 32 477 930980
info@provitec.b

Gelieve bestellingen door te sturen naar beide e-mailadressen: info@provitec.be en sengler@europakimache.fr
EENHEIDSPRIJZEN EN OPTIES 1
Artikel
Pullover (uniseksmodel) ongeacht de maat (basismaten XS – 3 XL)
Afhankelijk van de lengte van de drager is er keuze uit:
•
lengte m - lichaamslengte 164/176: rug- en voorpand korter - 5 cm en
mouwen korter - 2 cm
•
lengte l – lichaamslengte 176/188: standaard

•

lengte xl – lichaamslengte 188/206 : rug- en voorpand langer + 5 cm en
mouwen langer + 2 cm

Eenheidsprijs
Excl. BTW

Eenheidsprijs
Incl. BTW

€ 35,55
Vanaf
23/10/2021: €
38,35

€ 43,02
Vanaf
23/10/2021 €
46,41

De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele
eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs
vermeld in de gepubliceerde technische fiche.
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Pullover - Extra maten: 4XL, 5XL, 6XL

€ 35,55
Vanaf
23/10/2021:
€ 38,35

€ 43,02
Vanaf
23/10/2021
€ 46,41

Beschikbare optie: retroreflecterende band
Bij bestelling kan worden gekozen uit een pullover met of zonder retroreflecterende band. De retroreflecterende
band wordt geplaatst op het voorpand en het rugpand. Er wordt een meerprijs aangerekend voor het plaatsen van
een retroreflecterende band.
Retroreflecterende band

Prijs retroreflecterende (wanneer dit in de productie gebeurt):

Eenheidsprijs
exclusief BTW

Eenheidsprijs
inclusief BTW

€ 0,70
Vanaf
23/10/2021
€ 0,76

€ 0,85
Vanaf
23/10/2021
€ 0,91

Bij bestelling dient men een keuze te maken uit verschillende referenties. Deze zijn afhankelijk van de taalrol, de
dienst en de aan- of afwezigheid van een retroreflecterende band. De referenties kan u terugvinden op de bestelbon
(laatste pagina).
OMSCHRIJVING
•

De pullover beantwoordt aan de normen:
EN ISO 11612 (2015) A1 B1 C1 : Beschermende kleding – Kleding voor bescherming tegen hitte en
vlammen;
EN 1149-5 (2008) Antistatisch;
EN ISO 13688 (2013): Beschermende kleding – Algemene eisen;
Oeko-tex standard 100 Klasse 2 certificaat.

•

De pullover is samengesteld uit 60% modacryl, 38% katoen en 2% antistatische vezels – Molleton – 340
g/m2. Ze kan gewassen worden op 40°C.

•

De pullover kan worden gedragen onder de interventiekledij.

•

Model: type sweater met lange mouwen.

•

Uniseksmodel.

•

Kleur: donker marineblauw.

•

Maten:
Standaardmaten: XS tot 3 XL
Extra maten: 4XL, 5XL, 6XL (geen meerprijs)
De maat kan bepaald worden aan de hand van onderstaande tabel:
maat
Borstomtrek
in cm

-

XS
78
tot
84

S
84
tot
90

M
90
tot
96

L
96
tot
104

XL
104
tot
112

2XL
112
tot
120

3XL
120
tot
128

4XL
128
tot
136

5XL
136
tot
144

6XL
144
tot
152

Afhankelijk van de lengte van de drager is er keuze uit (geen meerprijs):
o lengte m - lichaamslengte 164/176: een model met een korter rug- en voorpand – 5 cm en kortere
mouwen – 2 cm;
o lengte l - lichaamslengte 176/188: een standaardmodel;
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o lengte xl - lichaamslengte 188/206: een model met een langer rug- en voorpand + 5 cm en
langere mouwen + 2 cm.
•

De pullover bezit antistatische eigenschappen conform de norm EN 1149-5.

•

De pullover biedt ook bescherming tegen hitte en vlammen conform EN ISO 11612 A1 B1 C1 en mag gedragen
worden onder de brandweeruitrusting.

•

Licht verlengd rugpand zodat er overlapping is bij het vooroverbuigen.

•

Onderhoud:
wassen voor huishoudelijk gebruik bij 40°C;
geen chloorproducten;
gebruik droogtrommel:

bij afwezigheid van een retroreflecterende band: te gebruiken in een droogtrommel bij lage
temperaturen;

bij aanwezigheid van een retroreflecterende band: gebruik in een droogtrommel verboden.
Strijken:

niet heet strijken (strijken zonder stoom op ongeveer 110°C);

niet strijken op de retroreflecterende band.
geen stomerij.

LEVERTERMIJN
90 kalenderdagen.
WAARBORG
2 jaar – 24 kalendermaanden.
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BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID
De volgende keuzes moeten duidelijk vermeld worden :
1)

Kruis aan welk artikel u wenst te bestellen:
REFERENTIE

Pullover antistatisch ‘BRANDWEER’ zonder retroreflecterende band

41.5-4035

Pullover antistatisch ‘POMPIERS’ zonder retroreflecterende band

41.5-4036

Pullover antistatisch ‘FEUERWEHR’ zonder retroreflecterende band

41.5-4037

Pullover antistatisch ‘Civiele Bescherming’ zonder retroreflecterende
band

41.5-4038

Pullover antistatisch ‘Protection civile’ zonder retroreflecterende band

41.5-4039

Pullover antistatisch ‘BRANDWEER’ met retroreflecterende band

41.5T-4040

Pullover antistatisch ‘POMPIERS’ met retroreflecterende band

41.5T-4041

Pullover antistatisch ‘FEUERWEHR’ met retroreflecterende band

41.5T-4042

Pullover antistatisch ‘Civiele Bescherming’ met retroreflecterende band

41.5T-4043

Pullover antistatisch ‘Protection civile’ met retroreflecterende band

41.5T-4044

2)

Aankruisen welk artikel
u wenst te bestellen

Vermeld het aantal pullovers ZONDER retroreflecterende band:

6XL

5XL

4XL

3XL

2XL

XL

L

M

S

XS

Voor het bepalen van de maat kan je gebruik maken van de matentabel die je kan terug vinden in het onderdeel
omschrijving.
Totaal
aantal

Eenheidsprijs
(incl. BTW) 2

Lengte m - lichaamslengte
164/176 met korter voor- en
rugpand – 5 cm en kortere
mouwen – 2 cm

€ 46,41*

Lengte l - lichaamslengte
176/188: standaardmodel

€ 46,41*

Lengte xl - lichaamslengte
188/206 met langer voor- en
rugpand + 5 cm en langere
mouwen + 2 cm

€ 46,41*

Totaal
prijs

Totaal prijs 1
* Eenheidsprijs (met BTW) vanaf 23/10/2021.

De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele
eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs
vermeld in de gepubliceerde technische fiche.
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3)

Vermeld het aantal pullovers MET retroreflecterende band:

6XL

5XL

4XL

3XL

2XL

XL

L

M

S

XS

Voor het bepalen van de maat kan je gebruik maken van de matentabel die je kan terug vinden in het onderdeel
omschrijving.
Totaal
aantal

Eenheidsprijs
(incl. BTW) 3

Lengte m - lichaamslengte
164/176 met korter voor- en
rugpand – 5 cm en kortere
mouwen – 2 cm

€ 47,32*

Lengte l - lichaamslengte
176/188: standaardmodel

€ 47,32*

Lengte xl - lichaamslengte
188/206 met langer voor- en
rugpand + 5 cm en langere
mouwen + 2 cm

€ 47,32*

Totaal
prijs

Totaal prijs 2
* Eenheidsprijs (met BTW) vanaf 23/10/2021.

Algemeen totaal prijs (1+2) pullover (€ inclusief BTW)
De BTW (21%) dient afzonderlijk en rechtstreeks betaald te worden aan de belastingdienst in België.
Bevestigd door

Datum:

Naam:
Functie:
Zone / Openbare dienst:
Handtekening:

De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele
eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs
vermeld in de gepubliceerde technische fiche.
3

Pullover: www.civieleveiligheid.be

