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T6 HVAC - sanitair  

Aangevuld als volgt: 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Algemene voorwaarden 

GLOBALE GEGEVENS OVER DE GEBOUWEN 

Onderhavig project betreft de renovatie van de school 8-9 van Sint-Jans-Molenbeek. 

  

ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WERKEN 

Algemeen 

Deze aanneming omvat 

a) Het plaatsen van circulatiepompen met variabel debiet, evenals drukbegrenzers onderaan de 

kolom, aan het begin van de verschillende circuits; 

b) Het plaatsen en aansluiten van de verwarmingselementen in de verschillende lokalen; 

c) Het plaatsen van een ventilatiesysteem met dubbele stroom: ventilatoren, bekledingen, luchtgaten 

…; 

d) De regeling van de verwarmings- en ventilatie-installatie; 

e) Het plaatsen van de verlichtingssystemen; 

f) Het plaatsen van schakelborden; 

 

  

Algemene opmerking 

De installaties worden geschikt volgens de principes op de plannen en de schema’s, rekening 

houdende met de structuur van de constructies en de plaatsing van het te installeren materiaal. 

  

Goedkeuring. 

Vóór de uitvoering moet al het materiaal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende 

overheid. 

  

BEPERKING VAN DE AANNEMING 

Binnen de grenzen van dit programma staat de opdrachtnemer tegen de overeengekomen globale 

prijs exclusief in voor alle toebehoren, werken, instellingen, stappen, prestaties, enz. die nodig zijn om 

tot de voorgeschreven resultaten te komen en hij zorgt ervoor dat de installaties voldoen aan de 

opgelegde voorwaarden en de regels van de kunst. 

Elektriciteit – normale stroom en normale stroom/noodstroom. 

De elektriciteitsvoorziening verloopt via de meter geïnstalleerd door de distributiemaatschappij. 

De aardaansluiting is van het type TT/TN-S/TN-C/IT en de werkspanning is driefasig 230V/eenfasig 

230V/vierfasig 400V. 

Vanaf deze stroomtoevoer omvat deze aanneming alle verschillende schakelborden, en alle 

elektrische aansluitingen van de desbetreffende toestellen, inclusief het instellen van de installaties. 

Onderhavige aanneming omvat ook alle desbetreffende aardkoppelingen en dit overeenkomstig de 

desbetreffende wettelijke reglementering met betrekking tot de doorsneden van de draden en hun 

aard. 

Elke verplaatsing binnen een straal van 5 m van het schakelbord mag niet leiden tot een 

prijssupplement. 

Aardgasvoorziening. 

De aardgasvoorziening verloopt via de meter geïnstalleerd door de distributiemaatschappij. 

Onderhavige aanneming omvat het plaatsen van afsluitkranen en doppen om druktesten uit te 

voeren. 

Stadswatervoorziening. 
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De watervoorziening verloopt via de meter geïnstalleerd door de distributiemaatschappij. 

Vanaf deze toevoer omvat de aanneming alle hydraulische distributienetten die nodig zijn voor de 

installaties. 

Opstanden dakbedekking 

Alle dakopstanden zijn voorzien in deze aanneming, en ook de aanpassingsstukken tussen de 

uitsparingen, de opstanden en het materiaal geïnstalleerd door de opdrachtnemer van dit lot vallen 

ten laste van onderhavige aanneming. 

Waterafvoer 

Onderhavige aanneming omvat de aansluiting van de overlopen, ontluchting, aftappen, lozingen en 

afvoeren op de vloerafvoeren te installeren in het gebouw met tussenplaatsing van een zichtbare 

afvloeitrechter en een geurwerende sifon. Onderhavige aanneming omvat de afvoerkleppen op alle 

lage punten en andere afvoerpunten en twee soepele buizen die de mogelijkheid bieden om deze 

kleppen aan te sluiten op de afvoerbuizen en de vloerafvoeren. 

Zij omvat ook het afvoernet van de condensaten van alle koude batterijen van de groepen en van de 

plafondcassettes. 

De afvoerbuizen sluiten aan op het rioleringsnetwerk voorzien in het lot architectuur, dat op zijn beurt 

aansluit op de riool. 

Elektriciteit – noodstroom via batterijen 

Alle productie van noodstroom via batterijen, nodig voor de installaties die het voorwerp uitmaken van 

dit bijzonder lastenboek dient geleverd en geïnstalleerd te worden door deze aanneming. 

Luchtkokers 

Alle luchtleidingen en hun toebehoren maken deel uit van deze aanneming, inclusief de leidingen 

voor luchtaanvoer en -afvoer. 

Onderhavige aanneming omvat ook alle vereiste toebehoren zoals kleppen, roosters, geluiddempers, 

buitenblinden, leischoepen, gaten, schuiven, schachtluiken, enz. bestemd voor de luchtleidingen. 

De wijzigingen met betrekking tot de ruwbouw die voortvloeien uit een eventuele wijziging qua 

afmetingen of qua ontwerp van de luchtleidingen die zouden worden gevraagd door de installateur 

maken deel uit van onderhavige aanneming en mogen slechts gerealiseerd worden met het akkoord 

van de aanbestedende overheid. 

Roosters voor luchtinlaat en -uitlaat en doorvoerroosters. 

De externe afwerkingsroosters die nodig zijn aan de luchtinlaat en -uitlaat, met name deze voorzien 

aan de gevel voor de ventilatievoorzieningen, worden voorzien in onderhavige aanneming. 

Onderhavige aanneming omvat de opmaak van de maattekeningen met de plaatsbepaling van de 

roosters op de gevels. 

Zij omvat ook de levering en plaatsing van roosterwerk met draad, gemotoriseerde kleppen, roosters 

voor de binnenafwerking en eventuele geluiddempers. 

De levering van doorvoerroosters evenals de doorboringen in de lichte wanden en het vastdraaien-

bijwerken vallen ten laste van deze aanneming. 

Sokkels voor machines en toestellen 

De sokkels voor de wisselaars, de expansiesystemen, de koelgroepen, de reservoirs, de pompen, de 

schakelborden, de diverse ventilatiegroepen en andere installatietoestellen vallen ten laste van deze 

aanneming, inclusief de tegels en/of de trilvaste draagconstructie. 

Deze aanneming moet alle nuttige informatie verschaffen die de ingenieur-adviseur stabiliteit nodig 

heeft voor het onderzoek van de structuur. 

Voor de voorzieningen te installeren op het dak worden er contactblokken voorzien vanaf de 

dakstructuur. Vanaf deze contactblokken voorziet deze aanneming de metalen draagstructuur en het 

rooster dat vereist is om de lasten van de toestellen te dragen. 

Openingen in de metalen vloeren en in de betonnen tegels en de wanden in metselwerk 

Alle openingen voor de doorvoer van de leidingen en de kabelgoten worden gerealiseerd door deze 

aanneming. 
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Voor de openingen in de metalen vloeren omvat deze aanneming de uitvoering van de boringen en 

de sluiting van deze openingen volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid, met 

ophoging en afwerking van de isolatie en de sluiting rond de leidingen. 

Voor de openingen in de tegels en de wanden in metselwerk of in beton en de uitsparingen in de 

betonnen wanden omvat deze aanneming de sluiting Bb1 of 2 uur rond de leidingen, evenals de 

realisatie van een verhoging van 20 cm, rond de uitsparingen, te realiseren in metselwerk. 

Zie ook het hoofdstuk werken bijlage van de ‘bijkomende technische clausules’. 

Openingen in de gevelbekledingen en gevelpanelen en bevestigingen van de externe elementen 

De openingen in de gevelbekledingen en de gevelpanelen worden gerealiseerd door deze 

aanneming. 

Hetzelfde geldt voor de bevestigingsmiddelen van de elementen die dienen bevestigd te worden op 

de gevelbekledingspanelen die dezelfde kleur moeten hebben als de gevelbekleding, en die perfect 

waterdicht moeten zijn. 

Uitsnijding van verlaagd plafond in minerale vezel en in staal. 

Deze aanneming omvat alle uitsnijdingen in de verlaagde plafonds voor het inbouwen van openingen, 

met name voor alle elementen met betrekking tot dit lot. 

Akoestiek. 

Al het toebehoren vereist om te voldoen aan de akoestische voorwaarden opgelegd voor dit type 

etablissement maakt deel uit van onderhavige aanneming. 

Portieken en consoles voor het dragen van toestellen, leidingen en buizen die worden opgehangen. 

De portieken en consoles voor het dragen van de toestellen en leidingen vallen ten laste van 

onderhavige aanneming. Consoles moeten verplicht worden overgenomen op de metalen structuur 

en/of het metselwerk van de gebouwen. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de uitvoering moet de studie van de portieken en de dragers ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 

Toegangsmiddelen. 

Deze aanneming omvat alle toegangsmiddelen tot de desbetreffende apparaten, zoals vaste ladders, 

vloeren, enz. die nodig zijn om tot bij de desbetreffende apparaten te geraken, ook al staan deze 

voorzieningen niet vermeld op de plannen. 

Het binnenbrengen van materiaal. 

Het aanvoeren van materiaal in de uit te rusten lokalen valt ten laste van onderhavige aanneming. De 

opdrachtnemer dient in te staan voor alle eventuele werken met betrekking tot het vereiste 

demonteren, opnieuw monteren, afbreken en herstellen veroorzaakt door het binnenbrengen van zijn 

materiaal, en hij dient ook in te staan voor eender welke behandelingskosten. 

Exploitatie tijdens de werken. 

Onderhavige aanneming moet de kosten omvatten met betrekking tot het verbruik tijdens de werken. 

Diverse werken. 

Voor alle diverse werken moet worden verwezen naar het artikel ‘Diverse werken’ van het deel 

‘bijkomende technische clausules’. 

Verbinding met de branddetectie-installatie. 

De werking van de verwarmingsketels, brandwerende kleppen, ventilatiegroepen en de productie van 

warm water voor sanitair gebruik vallen onder de werking van de branddetectie-installatie. 

De werking zal gerealiseerd worden via een aansluiting op een aansluitblok in de buurt van de 

branddetectiecentrale. 

De installateur zal beschikken over: 

a) een contact niet gevoed door het algemeen detectienet; elk net stemt overeen met een 

compartiment. 

b) gelijkstroom onder spanning (spanning van 24 V te bevestigen). 

Via deze contacten en deze voeding voorziet onderhavige aanneming de bedieningen en de detectie, 

evenals het ter beschikking stellen van de signalisatiecontacten. 

Het leveren, plaatsen en aansluiten van de bron voor de elektrische noodstroomvoorziening, nodig 

voor het bedienen van de brandwerende kleppen, valt ten laste van deze aanneming. 
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Regelingsinstallaties 

Het installeren van regelingsvoorzieningen gebeurt door deze aanneming. De aanneming voorziet 

alle andere voorzieningen dan deze vermeld in deze punten, en garandeert de coördinatie voor de 

installatie van dit materiaal. De aanneming is een resultaatsverbintenis. 

  

BEREKENINGSGRONDSLAGEN 

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer 

Het komt de installateur toe om het geheel van het project op te maken op basis van de principes 

vermeld in de inschrijvingsdocumenten, rekening houdende met de hierna vermelde 

berekeningsgrondslagen. 

De installateur is niet alleen verantwoordelijk voor de goede werking van de apparaten en voor het 

geheel van de installatie, maar ook voor de berekeningen en de uitvoeringsplannen. 

Alle waarden vermeld in dit bestek en in de plannen zijn minima waaronder de inschrijvers niet mogen 

gaan, maar die zij mogen verhogen als zij dit nodig achten voor de goede werking van de installaties. 

 

Resultaten te behalen in de lokalen 

Thermisch comfort – binnenklimaat 

Globaal gezien kunnen de resultaten met het oog op het thermisch comfort als volgt worden 

samengevat: 

a) lokalen met een maximale temperatuur: 20 of 22 °c 

b) lokalen met een gecontroleerde temperatuur (+/- 1°C); 

c) Andere lokalen: volgens de gebruikelijke normen en reglementen. 

  

Binnentemperaturen 

a) in de verwarmde en verluchte lokalen worden tijdens de verwarmingsperiode de volgende 

temperaturen gehandhaafd: 

a. Sportzaal 18°C; 

b. Gangen, looppad 18°C; 

c. Loket, kantoren: 21°C; 

d. Klassen: 21°C; 

e. Voorraadruimte: 16°C; 

f. Sanitair: 18°C; 

g. Keuken: 20°C. 

  

Hygrometrische graad 

De hygrometrische graad wordt niet gecontroleerd. 

  

Verluchting en hygiënevoorwaarden 

a) De ventilatie met aanvoer van verse lucht voor de behandelde oppervlaktes wordt berekend op 

basis van de bezettingsgraad, waarbij minstens 2,9 m³/u per m² wordt gerekend voor kantoren of 

vergaderzalen. 

b) De luchtverdeling en -afvoer in de lokalen zijn ontworpen zodat de snelheid van de lucht in de 

lokalen met temperatuurregeling en/of verluchting onder de 0,25 m/s blijft in de bezettingszones. 

c) Voor het verwarmingssysteem mag de aanvoertemperatuur niet meer bedragen dan 40°C. 

d) In de gekoelde lokalen mag het temperatuurverschil tussen de aanvoertemperatuur en de 

binnentemperatuur niet meer bedragen dan 10°C. 

  

Akoestische voorwaarden 

De te behalen akoestische voorwaarden worden gedetailleerd in de ‘bijkomende technische 

clausules’.  
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IJzelvrij en vorstvrij maken 

Het ijzelvrij en/of vorstvrij houden van de waterleidingen moet gedefinieerd worden om een 

temperatuur te hebben van minstens + 5°C met de gebruikte warmte-isolerende diktes. 

  

Druk 

De verdeling van de hoeveelheden inblaaslucht en afgevoerde lucht in de te behandelen lokalen en in 

de aangrenzende lokalen moet zo zijn, zodat wordt voldaan aan de luchtdrukregelingsvoorwaarden 

gedefinieerd op de principeschema’s. 

De berekening moet rekening houden met de totale lengte van de dichtingen van de openslaande 

vleugels tussen de verschillende lokalen, met het drukverlies die ze teweegbrengen in de 

luchtstroom, en rekening houdende met een lekkagedebiet van 15 m3/u per meter dichting voor een 

drukverschil van 10 Pa voor de openslaande deuren. Het lekkagedebiet bedraagt 30 m3/u per meter 

dichting voor de schuifdeuren, en dit voor een identiek drukverschil van 10 Pa. 

De raamkozijnen worden beschouwd als perfect hermetisch (dubbel hermetisch afgesloten) en het 

lekkagedebiet wordt beschouwd als zijnde gelijk aan 0. 

  

Filtrering 

a) Het initiële drukverlies van de filter bij gebruik moet zo laag mogelijk zijn en mag de volgende 

waarden niet overschrijden: 

 

Filterklasse (volgens normen NBN EN 779 

 en NBN EN 1822 

maximaal verlies van initiële belasting bij 

bedrijfssnelheid ΔPi [Pa] 

G1,G2 40 

G3,G4 50 

F5 80 

F6 100 

F7 150 

F8,F9 180 

H10 tot H14 250 

U15 tot U17 250 

 

 De gekozen filter zal ook een uiteindelijk drukverlies hebben, bepalend voor het vervangen van de 

filter, en aanbevolen door de fabrikant, dat zo laag mogelijk moet zijn. 

b) Overeenkomstig de norm NBN EN 13053 moet de waarde van het drukverlies van de filter voor het 

debiet ontwerpvolume, in aanmerking genomen voor het selecteren van de ventilator gelijk zijn aan 

het gemiddelde van het initiële drukverlies (propere filter) en het uiteindelijke drukverlies (filter bedekt 

met stof), behalve voor bepaalde specifieke gevallen (specifieke hygiënische vereisten) waarvoor er 

een constant nominaal debiet moet worden gegarandeerd tot het uiteindelijke maximale drukverlies 

van de filter. 

c) De keuze van de filterklasse kan worden gebaseerd op de volgende aanwijzingen: 

De installatie zal in principe geen voorfilter bevatten. Deze kan echter wel worden geïnstalleerd in de 

volgende gevallen: 
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Klasse Specifieke toepassingen 

G1 of G2 Deze klasse is slechts uitzonderlijk toegestaan (bijvoorbeeld voor ventilatie van een garage, 

waar de filtratie niet moet worden geduwd) als fijnere filters problemen met het verlies van 

belasting veroorzaken 

G3 of G4 Voor ventilatorspoelen. dit type filter kan om ruimteredenen worden toegestaan 

F5 of F6 Kamers waar de zuiverheid van de gepulseerde lucht niet van het allergrootste belang is, dat 

wil zeggen lokaal makkelijk schoon te maken en geen voorwerpen bevatten die gevoelig zijn 

voor stof: sporthallen in de tentoonstellingszalen, zwembaden 

F7 Kamers waar een voldoende zuiverheid van de geforceerde lucht nodig is om de coatings te 

beschermen (tapijten, behang, ...), voorwerpen die aan de lucht worden blootgesteld 

(kunstvoorwerpen,…) of producten die : kantoren, conferentiezalen, bibliotheken, musea, 

klaslokalen en amfitheaters wiens apparatuur beschermd moet worden, laboratoria, keukens 

en restaurants. 

F8 of F9 Kamers waar schone lucht essentieel is : computerruimten, huisdierenwinkel (dieren in 

incubatie) Ziekenhuis (patiëntkamers, met uitzondering van operatiekamers en andere schone 

of steriele kamers 

H10 tot H14 Deze groep filters heeft een hoge efficiëntie tegen bacteriën, radioactief stof en aërosorook 

van allerlei soorten. Deze filters worden gebruikt voor gecontroleerde stofruimtes : laboratoria 

hebben zeer schone lucht nodig, operationele of sterilisatiekamers, schone kamers,, 

kerncentrales 

U15 tot U17 Deze groep filters met maximale scheidingskracht is geschikt voor speciale gevallen waarin 

luchtzuiverheid van het grootste belang is : steriele kamers, schone kamers, kerncentrales,... 

 

• De filters van de groepen H en U en met actieve koolstof moeten altijd worden voorafgegaan door 

een filter van minstens klasse F7 (op verse lucht). 

• Als de te filteren lucht grote hoeveelheden grove partikels bevat, dan is een F5 voorfilter 

gerechtvaardigd. 

• Een filter F8 of F9 bij aanvoer zal over het algemeen worden voorafgegaan door een filter F7 op de 

verse lucht. 

d) Voor de filters van de groep F, moet de ontwikkelde oppervlakte van het filtrerende medium 

minstens gelijk zijn aan de volgende waarden: 

 

Filterklasse Minimaal ontwikkeld oppervlak van het filtermedium 

 [m² voor 1000m³/h] 

stofconcentratie van de buitenlucht 

< of = 0,1mg/m³ (Voor de meeste 

Belgische steden) 

stofconcentratie van de buitenlucht 

> 0,1mg/m³ 

F5 1,45 2 

F6 1,65 2,4 

F7 1,85 2,8 

F8 en F9 met voorfilter F7 2,4 3,8 

 

Grondslagen voor de berekeningen en het bepalen van de afmetingen 

Berekeningsmethode 

a) Het warmteverlies wordt gedefinieerd volgens de norm NBN B62-003 van december 1986, 

rekening houdende met: 

o een basisbuitentemperatuur van -9°C; 

o de droge binnentemperaturen vermeld op de plannen; 

o de oriëntatie; 

o een werking met nachtelijke vertraging van maximum 5°C beneden de normale temperatuur. 

De thermische transmissiecoëfficiënten van de wanden worden gedefinieerd volgens de norm NBN 

B62-002 van januari 1987. 

b) De warmtewinst wordt berekend volgens de Amerikaanse methode CARRIER. In de 

berekeningsmethode CARRIER, worden de berekeningen van de druk gedefinieerd voor een 
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werkingsperiode van 24 uren. De toe te passen coëfficiënten voor de berekeningen van het aantal 

uren zon zijn de volgende: 

o voor metalen frame: 1,170 

o voor gebrek aan helderheid 0,980 

o voor dauwpunt: 1,013 

c) De hydraulische berekeningen gebeuren volgens de Rietchel-methode. 

  

Omstandigheden buiten 

- De berekeningen van de warmtebehoeften worden gemaakt voor een minimale buitentemperatuur 

van -9°C, en een windsnelheid van 4 m/s (normale winden) en een blootgestelde situatie. 

Er wordt voor deze buitentemperatuur rekening gehouden met een relatieve vochtigheid van 90 %. 

- De berekeningen van de warmtewinst worden gemaakt voor de volgende buitenomstandigheden: 

o extreme omstandigheden: droge temperatuur: 30°C en 50 % RV stemmen overeen met de 

volgende waarden: 

o enthalpie: 65 kJ/kg droge lucht (15,50 kcal/kg) 

o vochtige temperatuur: 22°C. 

o watergehalte: 13,4 g/kg droge lucht 

o dagelijks maximum van de buitentemperatuur tijdens de maanden: 

- april 25°C 

Mei 28°C 

Juni, juli, augustus 30°C 

September 28,5°C 

Oktober 26°C 

o amplitude van de dagelijkse schommeling van de buitentemperatuur: 12°C. 

o windsnelheid: 4m/s 

o zonlicht: heldere hemel 

  

Luchtdebieten 

Alle vermelde luchtdebieten voor de ventilatie zijn in normale m3, dit wil zeggen beschouwd bij: 

o temperatuur: 0°C. 

o druk: 760 mm Hg (1013 m bar) 

o specifiek gewicht: 1,293 kg/m3 

  

Warmtetoevoer 

a) De toevoer te wijten aan de aanwezige personen wordt berekend op basis van een specifieke 

bezettingsgraad van: 

o 2,5 m² per persoon voor de vergaderzalen; 

o 7 m2 per persoon voor aparte kantoren en consultaties; 

o volgens de programmering voor de andere lokalen; 

b) De interne aanvoer te wijten aan de verlichting is gebaseerd op een specifiek vermogen van 

20W/m². 

  

  

Berekening van de installaties 

Geïnstalleerd vermogen in de centrale 

a) Het nominaal warmtevermogen van de aansluitingen is gelijk aan 100 % van het vermogen van de 

warme batterijen en van de verwarmingselementen, vermeerderd met de verliezen en een reserve 

van 10 %. 

Verwarmingsoppervlakte 

a) De vermogens van de verwarmingsbatterijen en van de koelbatterijen worden berekend rekening 

houdende met het bruikbaar vermogen (verlies, winst, behandeling van de verse lucht, enz.) en het 

verlies (verlies aan de kokers, warmtewinst te wijten aan de ventilatoren, enz.). 
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b) De emissie van radiatoren wordt bepaald op basis van het bekomen verlies en van de emissie die 

wordt gecatalogiseerd op basis van testen overeenkomstig de vigerende normen. 

Kenmerken van de vloeistoffen 

a) De verwarmingsvloeistof beschikbaar aan de aansluiting is warm water met een maximale 

temperatuur van 80°C bij vertrek en 60°C bij terugkeer. 

b) De statische verwarmingselementen worden berekend voor een inlaattemperatuur van 60°C en 

voor een temperatuurdaling van 20°C (stelsel 60/40°C). 

c) De verwarmingsbatterijen van de toevoergroepen worden berekend voor een inlaattemperatuur 

van 60°C en een temperatuurdaling van 20°C (stelsel 60/40°C). 

  

Hydraulische maatvoering 

a) De hydraulische berekeningen voor de verwarmingsvloeistof worden opgemaakt overeenkomstig 

de volgende regels: Het ontwerp van het distributienet zal worden bestudeerd met het oog op het 

beperken van het vermogen van de pompen en circulatiepompen. Dat betekent het drukverlies 

beperken door te werken met zo kort mogelijke, rechtlijnige circuits die de vloeistof vervoeren aan een 

geringe snelheid. Voor de bepaling van de afmetingen zal er ook worden gelet op een goed 

evenwicht tussen de verschillende circuittakken. 

Voor de afmetingen van de distributieleidingen zal er worden rekening gehouden met de volgende 

regels: 

• voor de beperkte diameters (DN10-20), de snelheid van het water beperken tot 0,4 m/s omwille van 

akoestische redenen, 

• het niet overschrijden van een maximaal drukverlies van 100 Pa/m voor de stukken met een 

diameter van meer dan DN 20 om het drukverlies te beperken. 

• de volgende snelheden niet overschrijden: 

o 1 m/s voor een diameter kleiner of gelijk aan DN100, 

o 1,5 m/s voor een diameter kleiner of gelijk aan DN150, 

o 2 m/s voor een diameter groter dan DN150, 

Daarnaast zal de snelheid van het water worden beperkt tot 0,3 m/s in de primaire collector, om 

zodoende de hydraulische interferenties te vermijden tussen de secundaire circuits. 

b) De hydraulische berekeningen voor het sanitair en bedrijfswater worden opgemaakt voor 

watersnelheden van minder dan 1,5 m/s voor de grote zones (≥ DN80) en minder dan 1 m/s voor de 

kleine zones. 

c) De berekening van het drukverlies gebeurt volgens de methode van Rietschel en Raiss; de 

berekening wordt opgemaakt op basis van een maximaal drukverlies van 100 Pa/strekkende meter. 

Het drukverlies dat zich situeert in de apparatuur moet zo gering mogelijk zijn. Het wordt bepaald, 

rekening houdende met de kenmerken en de mogelijkheden van de bestaande installatie. 

d) Het glycolwatercircuit van de recuperatiebatterijen op de afvoerlucht wordt berekend voor een 

debiet verse lucht van 100 % en een maximale snelheid van 1,5 m/s in de leidingen. 

  

Maatvoering luchtbehandelingstechniek 

a) Voor de installaties worden de afmetingen van de luchtleidingen bepaald op basis van de 

berekende debieten en rekening houdende met maximale snelheden van 7 m/s. Deze maximale 

snelheden zullen worden bereikt in de technische lokalen en in de verticale technische kokers; op het 

einde van het net, voor de eindunits zal de luchtsnelheid ongeveer 4 m/s bedragen. 

De snelheden voor de luchtdoorvoer in de groepen mogen niet meer bedragen dan 2,50/3,00 m/s. 

b) De berekeningen gebeuren rekening houdende met de percentages toevoer verse lucht 

gedefinieerd in het eerder genoemde artikel ‘Verluchting en hygiënevoorwaarden’. 

c) Voor de free cooling zullen de installaties worden berekend om een debiet te hebben minstens 

gelijk aan 6 vol/u in elk lokaal dat met deze methode wordt gekoeld. De maximale snelheid van de 

lucht bedraagt 10 m/s, en zal worden bereikt in de technische lokalen en de verticale technische 

kokers; 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 19 de 315 

  

 

d) De totale druk van de ventilatoren wordt gedefinieerd door de opdrachtnemer, rekening houdende 

met het interne drukverlies en de beschikbare druk voor de luchtdistributienetten. De berekeningen 

voor het drukverlies van de luchtdistributienetten moeten door de opdrachtnemer worden opgemaakt 

volgens de methode Riestschel en Raiss, Carrier of vergelijkbaar. Tijdens de uitvoering moet er een 

berekeningsnota met toelichting worden opgemaakt door de opdrachtnemer, en deze moet ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan het studiebureau. 

  

Maximale werkdruk 

a) Circuits voor stadswater en warm water voor sanitair gebruik: De werkdruk bedraagt maximaal 10 

bar (PN10). 

b) Circuits voor verwarmingswater: De werkdruk bedraagt maximaal 10 bar (PN10) 

  

  

BESCHRIJVING VAN DE TE REALISEREN INSTALLATIES 

 

Brandbescherming 

De installaties moeten gerealiseerd worden overeenkomstig de vigerende normen en reglementen 

inzake brandbescherming en met name de basisnormen voor een laag/middelhoog/hoog gebouw 

De volgende brandbeschermingsmaatregelen en -acties worden gerealiseerd door de installaties: 

a) automatische branddetectie; 

b) automatische en selectieve werking van de branddetectie op de luchtbehandelingsinstallaties; 

c) behoud van de brandwerendheid van bouwelementen zoals vloeren, muren, enz. bestemd voor de 

doorvoer van leidingen en luchtschachten en dit door: 

• de installatie van een automatische brandklep op de leidingen; 

• het toepassen van afsluitingsmaatregelen (brandwerende sluiting); 

• het plaatsen van vuurbestendige leidingen die door bepaalde ruimtes lopen. 

d) gebruik van de verschillende luchtafvoercircuits van de luchtbehandelingsinstallaties zoals 

rookafvoer; 

e) plaatsing van een bedieningspaneel ‘brandweer’ in de inkomhal. 

De bedieningspanelen en de ‘brandweer’ krijgen alle meldingen van de bedieningen en van de 

brandkleppen. 

  

Verbinding met de branddetectie 

In geval van branddetectie zal het volgende programma per brandbestrijdingszone in werking worden 

gezet: 

• uitschakelen van de afvoergroepen 

• openen van de rookafvoerkanalen 

  

Elektriciteit 

De aanneming wordt aangesloten op het algemeen hoogspanningsschakelbord. Er is daarvoor een 

kabel voorzien. 

De aanneming staat in voor de levering en plaatsing van alle schakelborden in de technische lokalen 

en staat in voor de specifieke aansluitingen van haar installaties vanaf de schakelborden. 

Het type elektrische leidingen en hun plaatsingswijze, en het type bescherming van de omkleding en 

motoren worden bepaald door de aard van de lokalen en de wettelijke en/of reglementaire vereisten 

(ARAB, AREI, NBN 713.010 en NBN S21.202). 

Alle bedienings- en signalisatieborden moeten worden uitgerust met herlaadbare batterijen die 

noodstroomvoorziening mogelijk maken voor de installaties, om zodoende de vrijwaring van de 

geheugens te garanderen. 

De autonome werking moet minstens 72 uur bedragen. 

De elektrische leidingen die installaties of apparaten voeden waarvan de werking onmisbaar is in 

geval van een ramp, worden gerealiseerd met een F3 kabel volgens de norm NBN C 30.004. 
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Bedieningspanelen. 

Bedieningspanelen geïntegreerd in de schakelborden voor de verwarming en ventilatie of externe 

schakelborden omvatten de gedecentraliseerde controle-/bedieningsunits. 

  

  

WERKINGSPRINCIPE VAN DE INSTALLATIES 

Algemeen 

De installaties hebben een automatische en/of manuele bediening vanaf de bedieningsborden voor 

de verwarming en ventilatie. Vanaf de inwerkingstelling verloopt de werking van het geheel 

automatisch. Een optimizer en een jaarlijkse programmer beheren de installaties. 

Alle abnormale situaties en/of alarmsituaties moeten afzonderlijk worden gemeld op de 

bedieningspanelen voor de verwarming en ventilatie en/of op de algemene bedieningspanelen. 

  

Installaties voor luchtbehandelingsdistributie-gemeenschappelijke voorwaarden 

De bedieningen ‘branddetectie’ vermeld in het artikel ‘Branddetectie-brandbescherming en 

rookafvoer’ hebben voorrang op de bedieningen gedefinieerd in dit artikel. 

Alle abnormale situaties en/of alarmsituaties moeten afzonderlijk gemeld worden op het 

bedieningspaneel. 

  

Bediening van de groepen 

a) Alle ventilatie-installaties worden beheerd via een optimizer en een jaarlijkse programmer door het 

schakelbord voor de verwarming en ventilatie (via de gedecentraliseerde modules). 

b) De sequentie voor de inwerkingstelling moet vertragingen bevatten die afzonderlijk regelbaar zijn 

om de inschakelstroom te beperken bij het opstarten. 

  

‘Voorbeeldregime’ voor de werking van de groepen 

a) De ventilatiegroepen bediend door het optimaliseringsprogramma van het paneel voor de 

verwarming en de ventilatie of het schakelbord en/of het algemeen bedieningspaneel moeten kunnen 

worden ingesteld: 

• op werking bij normaal regime; 

• op de opstartfunctie; 

• op normaal stoppen; 

• op stoppen ‘branddetectie’; 

• op werking ‘brandweer’. 

  

b) De volgende tabel bevat de positionering van de verschillende in te stellen elementen in de 

verschillende werkingsregimes: 

c) 

 

 Branddetectie Normale stop Normaal bedrijf Night Cooling 

Registers 

- Buitenlucht 

- Muffe lucht 

 

F 

F 

 

F 

F 

 

O 

O 

 

O 

O 

Batterij F F SR F 

Pulsventilator STOP STOP WERKT WERKT 

Uitlaatventilator STOP STOP WERKT WERKT 

CCF F O O O 

 

F = Gesloten 

O = Open 

SR = Regeltechniek 
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d) De keuze van het soort functioneringssysteem gebeurt door het paneel voor de verwarming en de 

ventilatie of het bedieningsbord en/of het algemeen bedieningspaneel; de regeltechniek die deel 

uitmaakt van dit lot garandeert op basis van het ontvangen bevel van het paneel voor de verwarming 

en de ventilatie of het bedieningsbord en/of het algemeen bedieningspaneel de positionering van de 

in te stellen elementen zoals hoger gedefinieerd. Dit bevel wordt aan elke groep afzonderlijk gegeven. 

61  Ventilatie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Ventilatie: gewenste luchtaanvoer en -afvoer op basis van een ontwerp en vanuit een te behandelen 

ruimte. 

 Het betreft alles wat verband houdt met de productie, de distributie, de aansluiting, de behandeling, 

de voorzieningen, enz … met betrekking tot ventilatie in het algemeen, in residentiële en niet-

residentiële gebouwen. 

61.1  Ventilatie - installatie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De reglementaire vereisten met betrekking tot de ventilatie van gebouwen maken deel uit van de 

reglementering inzake de energieprestatie van gebouwen [AGW 2014-05-15 PEB]. Voor de meeste 

bouwwerken, renovaties en bestemmingswijzigingen waarvoor een bouwvergunning nodig is, is het 

vereist om een (volledig of gedeeltelijk) ventilatiesysteem te installeren. 

Voor de residentiële gebouwen verwijst de reglementering hoofdzakelijk naar de norm [NBN D 50-

001]. 

Voor de niet-residentiële gebouwen heeft de reglementering haar eigen vereisten. 

Voor werken waarvoor geen bouwvergunning nodig is, moet men altijd proberen om de 

ventilatiemogelijkheden te verbeteren (bijvoorbeeld door ventilatieroosters te voorzien in het 

buitenschrijnwerk). 

 Het betreft onder andere alle voorzieningen en uitvoeringen die nodig zijn om een goede werking van 

de ventilatiesystemen te garanderen. 

  

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

[NBN D 50-001, Ventilatievoorzieningen in woongebouwen] 

[NBN EN 12792, Ventilatie van gebouwen - Symbolen, terminologie en grafische symbolen] 

[TV 192, Ventilatie van woningen. 1ste Deel: Algemene principes.] 

[TV 203, Ventilatie van woningen. 2de Deel: Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen.] 

 

61.11  Systemen  

BESCHRIJVING 
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- Definitie/Omvat 

Het betreft alle bestaande systemen op de ontwerpdatum van het bestek en die voldoen aan de 

reglementeringen en normen die op het moment van dit ontwerp gelden voor de bouw van 

ventilatiesystemen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. 

61.11.2  Beschrijvingen - ventilatie van niet-residentiële gebouwen 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De post omvat de definities vastgelegd in het artikel 61.11.1 Beschrijvingen - ventilatie van 

residentiële gebouwen – Ventilatie van residentiële gebouwen 

De post ‘Beschrijving - Ventilatie/niet-residentiële gebouwen’ betreft de levering en de installatie van 

een volledig werkend ventilatiesysteem volgens de regels van de kunst, in niet-residentiële 

gebouwen. 

- Belangrijke opmerkingen 

De beschreven installaties moeten in alle opzichten voldoen aan de geldende reglementering en 

normen op de datum van de inwerkingstelling van de ventilatie-installatie in zijn geheel. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

[NBN EN 16798-3, Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 3: Voor 

utiliteitsgebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en airconditioningsystemen (Modules M5-1, M5-4)] 

61.11.2a  Ventilatie van niet-residentiële gebouwen - installatie - algemeen overzicht 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle aspecten van: Ventilatieproductie in collectieve systemen 

                                               Distributie en emissie van lucht in ventilatiesystemen 

                                               Luchtafvoer in ventilatiesystemen 

                                               Aansluitingen, behandelingen en luchtfiltratie 

                                               Ventilatievoorzieningen: Distributie-elementen 

                                                                                           Temperatuurinstelling en -regeling 

                                                                                           Aanvullende accessoires 

                                               Installatievoorzieningen: Aanvoer- en afvoergroepen 

 

 De lokalen die bediend worden door het ventilatiesysteem zullen worden gepreciseerd. 

Het vereiste minimale nominale debiet en de stroomrichting (toevoer en/of afvoer) zullen voor elk van 

deze lokalen worden gespecificeerd. 

 

 

Aangevuld als volgt: 

De luchtdistributie en -afvoer van de lucht in de lokalen zijn ontworpen zodat de snelheid van de lucht 

in de lokalen met temperatuurregeling en/of verluchting onder de 0,25 m/s blijft in de gebruikte zones. 
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Voor het verwarmingssysteem mag de aanvoertemperatuur niet meer bedragen dan 40°C. 

- Ligging 

Beschrijving van het deel van het gebouw dat moet worden bediend door het ventilatiesysteem. 

Aangevuld als volgt: 

De ligging van de installaties wordt gepreciseerd op de ventilatieplannen. 

61.12  Testen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De testen zijn bedoeld om bepaalde prestaties van het ventilatiesysteem aan te tonen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

[NBN EN 14134, Luchtverversing van gebouwen - Prestatiebeproeving en installatiecontrole van 

luchtverversingssystemen van woningen] voor residentiële gebouwen 

[NBN EN 12599, Ventilatie van gebouwen - Beproevingsprocedures en meetmethoden voor de 

oplevering van geïnstalleerde ventilatie- en luchtbehandelingssystemen] voor niet-residentiële 

gebouwen. 

61.12.1  Luchtdichtheidstesten van luchtkanalen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De luchtdichtheid van de leidingen van een ventilatiesysteem moet worden gecontroleerd 

overeenkomstig de voorschriften van 03.41.3c Controles van de luchtdichtheid van 

ventilatienetten/kokers (detectie met rookontwikkelaars) 

61.12.1a  Ventilatie - installatie - luchtdichtheidstesten van luchtkanalen 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Een luchtdichtheidstest van de luchtkanalen moet worden uitgevoerd nadat ze werden geïnstalleerd. 

Deze test bevat een schriftelijk verslag van de verkregen resultaten. 

Aangevuld als volgt: 

 

Tenzij anders vermeld moeten alle debieten tussen 100 % en 120 % van het nominale debiet liggen. 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid:  

- meetcode: 

Inbegrepen in de installatieprijs. 
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- aard van de overeenkomst: 

PM 

61.12.2  Luchtdebietmetingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De luchtdebieten die door het mechanische deel van een ventilatiesysteem worden gecreëerd, 

moeten worden gecontroleerd overeenkomstig de voorschriften van 03.41 Opmetingen in-situ 

61.12.2a  Ventilatie - installatie - luchtdebietmetingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Er moet een opmeting van de luchtdebieten gedaan worden na de ingebruikname van het 

ventilatiesysteem. Deze test bevat een schriftelijk verslag van de verkregen resultaten. 

Tenzij anders vermeld moeten alle debieten tussen 100 % en 120 % van het nominale debiet liggen. 

aangevuld als volgt: 

Het verslag wordt gepresenteerd in tabelvorm met het debiet gekoppeld aan elk aanvoer-

/afvoerelement (genummerd volgens het as-builtplan). Het document wordt ondertekend door het 

bedrijf dat het werk heeft uitgevoerd. 

De opmeting gebeurt met behulp van een gekalibreerde anemometer aangevuld met eventuele 

meetaccessoires (kegel, ...), door iemand die werd opgeleid om hiermee te werken. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meetcode: 

 Inbegrepen in de installatieprijs. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

61.13  Brandbescherming  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Verwijzing naar 66.33.2 Beschermingen om de brandwerendheid te garanderen van de 

bouwelementen - ventilatie 

Het betreft alle voorzieningen van de ventilatieleidingen die door een bouwelement lopen (vloer of 

muur) en die moeten voldoen aan een brandbestendigheidsvereiste 

61.2  Ventilatie - productie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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Het betreft alles wat verband houdt met toestellen en voorzieningen voor 

-        De ventilatieproductie in individuele en collectieve systemen 

61.21  Voorzieningen - systemen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de voorzieningen van de verschillende ventilatiesystemen 

61.21.9  Luchtbehandelingscentrale 

Aangevuld als volgt: 

 

 Bijkomende werken naast het leveren van de groep en inbegrepen in deze prijs: 

- Levering en plaatsing. 

- Controle met het bedrijf van het drukherstel van het gebouw. 

- Sokkel in beton of metalen balkje van minstens 20 cm en een trilvaste geluidsisolatie. 

- Net voor de overname en afvoer van condensaten indien nodig. 

- Inwerkingstelling. 

- Opleiding (twee bezoeken van 1 u). 

- Geluiddemper op de verse lucht die binnenkomt, de verse ingeblazen lucht, de afgevoerde vervuilde 

lucht en de vervuilde ingeblazen lucht. 

- De garantie en het onderhoud gedurende twee jaar, inclusief voor de filters. 

 

Algemeen 

De voorwaarden van Nr. 11.22 van NBN 237 en deze van de artikels C10 tot C16 van het bestek Nr. 

105 van 1990 gelden, tenzij dit hierna anders wordt vermeld. 

 

De luchttoevoergroepen worden aangeduid als LTG, de luchtafvoergroepen worden aangeduid als 

LAG. 

De samenstellende elementen van de verschillende groepen moeten afkomstig zijn van eenzelfde 

leverancier; zij moeten correct geselecteerd worden, rekening houdende met de opgelegde 

luchtsnelheid in de groepen, de opgelegde geluidsniveaus, de vereiste uitwisselingsoppervlakte, enz. 

De afmetingen van de voorgestelde installaties moeten worden gecontroleerd, zodat ze kunnen 

worden geplaatst op de voorziene plaatsen, en zodat er voldoende plaats overblijft om ze te kunnen 

onderhouden, en om ze eventueel te kunnen vervangen. 

De batterijen met grote afmetingen moeten worden gesplitst in verschillende elementen, zodat ze vlot 

kunnen worden gedemonteerd. 

De druk aan de uitgang van de ventilatoren moet worden berekend om het drukverlies tegen te gaan 

in de kokers, bochten, ingangen en alle toebehoren nodig voor de installatie. 

Caissons en onmisbare aansluitingen, en ook eventuele geluiddempers die de mogelijkheid bieden 

om te voldoen aan de geluidsvoorschriften, zullen moeten worden voorzien. 

Elk samenstellend blok van de centrale moet worden uitgerust met een draagconstructie van 

minstens 100 mm hoog. Dit frame moet dienen voor de behandeling, assemblage en watervrije 

ondersteuning. 

De centrales die bestaan uit meerdere blokken zullen moeten geassembleerd worden in de fabriek op 

een gezamenlijk frame. Dit frame moet zelfdragend zijn. 

Het paneelwerk met dubbele wand zal moeten gerealiseerd worden met een isolatie van glaswol met 

lange vezels van 50 mm dik, versterkt door een niet-geweven en gelast doek in glasvezel, 

classificatie op brandreactie volgens EUROKLASSE = A 1 

• Binnenwand in gegalvaniseerd staal dubbelzijdig. 
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• Buitenwand in gegalvaniseerd staal dubbelzijdig, bekleed met een polyesterverf. 

• Bederfwerende afdichtingen met reductie voor vaste panelen en bederfwerende, geprofileerde 

EPDM afdichtingen voor de toegangsdeuren. 

De dikte van de metaalplaten zal verschillend moeten zijn voor een betere geluiddemping en zal in 

geen geval minder mogen bedragen dan 10/10de voor de buitenplaat en 8/10de voor de binnenplaat. 

De gemeten geluiddemping van het paneelwerk volgens de certificeringsprocedure EUROVENT zal 

minstens 32 dB(A) moeten bedragen voor de centrale frequentie van 500 Hz. Het dempingsspectrum 

van het paneelwerk volgens EUROVENT zal moeten worden toegevoegd aan de selecties van de 

centrales. 

De toegang tot de te onderhouden elementen zal gebeuren via brede deuren met scharniersystemen 

met uitwijkende as, om zodoende de afdichting niet te beschadigen bij het sluiten, en om een bijna 

volledige opening te hebben van de deur om de onderhoudshandelingen te vergemakkelijken. 

De deur is uitgerust met sluithandgrepen met geleidelijke sluiting, die zowel aan de binnen- als aan 

de buitenzijde kunnen worden bediend. 

De deurklinken en scharnieren moeten in composietmateriaal zijn om elke thermische brug te 

vermijden. 

Elk element dat deel uitmaakt van de luchtbehandelingscentrale zal minstens demonteerbaar moeten 

zijn via een paneel dat gemakkelijk en volledig veilig kan worden verwijderd volgens de norm EN 

13053. 

De wanddoorvoeringen (doorvoerhuls, drukmeting, buizen batterijen ...) moeten initieel worden 

voorzien door de constructeur. Geen enkele wanddoorvoer zal op de werf moeten worden uitgevoerd. 

De toestellen moeten 99 % afbouwbaar zijn. 

De binnenzijde van de centrale moet volledig glad zijn, zonder oneffenheden, noch schroeven die 

uitsteken, volgens de voorschriften van de Europese norm EN 13053. 

Om het drukverlies te beperken in de luchtbehandelingscentrale, zal de luchtsnelheid in het vrije deel 

van de caissons volgens de Europese norm EN 13053 moeten voldoen aan de volgende klassen: 

• Klasse V2 (d.w.z. tussen 1,5 en 2,0 meter/seconde) voor de Pulsiegroepen. 

• Klasse V2 (d.w.z. tussen 1,5 en 2,0 meter/seconde) voor de Afvoergroepen (uitgerust met filters of 

batterijen). 

• Klasse V4 (d.w.z. tussen 2,5 en 3,0 meter/seconde) voor de Afvoergroepen (zonder filters of 

batterijen). 

De luchtkanalen moeten worden aangesloten op de groepen door middel van geïsoleerde soepele 

manchetten, om zodoende alle trillingen te vermijden en het thermische verlies te beperken. 

Deze manchetten moeten bestaan uit een kader in gegalvaniseerd staal, met gecoat glas, 

brandbestendigheidsklasse M0, dubbelzijdig. Tussen deze 2 lagen wordt een isolerende mat van 

glasvezel met lange vezel geplaatst, die wordt samengehouden met een bindmiddel. 

De bederfwerende manchetten moeten een minimale breedte hebben van 120 mm. 

De kenmerken van de caissons moeten voldoen aan de Europese norm EN 1886 en moeten voldoen 

aan alle klassen die hierna worden vermeld: 

• mechanische stabiliteit van de bekleding: klasse 2A 

• dichtheid van de bekleding: klasse B 

• thermisch geleidingsvermogen: klasse T2 

• factor voor de thermische brug: klasse TB2 

• lekkage afwijking filter: klasse F9 

Zoals voor elke voorziening die trillingen veroorzaakt, beperkt de aannemer de transmissie van de 

trillingen en het geluid van de luchtbehandelingscentrale overeenkomstig de ‘bijkomende technische 

clausules’. Elke luchtbehandelingscentrale wordt zodoende geplaatst op een trilvaste basis, die 

specifiek werd berekend. De kost van de berekening en de trilvaste basis zijn voorzien in de prijs voor 

de groep. 

 

Samenstelling en ligging van de groepen 

De plaats wordt vermeld op de inschrijvingsplannen. 
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De uitrusting omvat caissons en onmisbare aansluitingen, en ook geluiddempers die de mogelijkheid 

bieden om te voldoen aan de geluidsvoorschriften van de ‘bijkomende technische clausules’. De 

geluiddempers worden geleverd door de leverancier van de ventilatiegroep, behalve als 

ruimtebeperkingen de plaatsing in het verlengde van de groep in de weg staan. In dit geval zijn ze 

extern, maar de kost blijft inbegrepen in onderhavig artikel. 

De voorzieningen voor de luchtbehandeling en -distributie moeten eveneens voldoen aan de 

voorschriften van het artikel ‘Detectie, brandbescherming en rookafvoer’. 

 

Gemotoriseerde kleppen 

Alle kleppen hebben verschillende lamellen die draaien in tegengestelde richting op kogels en die 

voorzien zijn van flenzen in schuimrubber of neopreen, die een goede luchtdichtheid garanderen. 

In het geval de kleppen slechts uiterste posities innemen bij het openen en sluiten, of enkel de 

luchtstroom regelen aan de ingangen van een mengkamer, dan kunnen de lamellen parallel draaien. 

De lamellen moeten in roestvrij aluminium zijn of in bekleed staal. 

Aan de buitenkant van de kamers en de leidingen zijn zij uitgerust met een aanwijzer, die duidelijk de 

positie toont waarin zij zich bevinden. 

De assen van de lamellen kunnen gemonteerd worden in nylon houders, ter vervanging van de 

kogellagers. 

Elastische lamellen (of stukken met een speciale vorm) in roestvrij staal zijn voorzien aan de kanten 

van het kader om de lekkages te beperken. 

Naast de vermelde voorschriften voldoet hun bouw aan de voorwaarden van de artikels C14.1.6. en 

van het typebestek Nr. 105. 

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de voorschriften inzake brandbescherming 

betreffende de vervaardiging van bepaalde kleppen die moeten fungeren als rookklep. 

De inschrijvers moeten bij hun offerte de technische kenmerken voegen van de voorgestelde kleppen 

(drukverlies in functie van de doorvoersnelheid, totaal lekkage in functie van het drukverlies). 

De installateur moet aan de directie van de werken de nota’s met toelichting bezorgen betreffende de 

definitieve keuze van de voorgestelde dempers. 

 

 

De mengkamers 

De mengkamers moeten dezelfde bouw- en afwerkingskenmerken hebben als de volledige romp van 

de groep. 

Zij bevatten gemonteerde kleppen die aan de binnenkant van hun romp worden gekoppeld. 

 

Luchtfilter 

Gemeenschappelijke voorwaarden 

a) De luchtfilters moeten voldoen aan de voorschriften van de norm NBN X 44 001 en art. C16 van 

het typebestek Nr. 105 van het ministerie van Openbare Werken. Bij gebreke aan testen volgens de 

norm NBN, kunnen de luchtfilters worden getest overeenkomstig de norm A.S.H.R.A.E.52 68 Rev. 

Nov. 72., of de norm EUROVENT 4/5. 

b) De ontwikkelde oppervlakte van het filtrerend middel moet voldoen aan par. 6 van art. C16 van het 

typebestek Nr. 105. De snelheid van de luchtdoorvoer in de filter mag niet meer bedragen dan 3,00 

m/sec. of 3,50 m/sec. (nominale snelheid). De gebruiksduur van de filter bedraagt minstens 5.000 

uur. 

c) De filters moeten geschikt worden zodanig dat ze vlot kunnen onderhouden en vervangen worden. 

Ze worden geplaatst in een hermetische kast, met hermetische toegangsdeuren en uitgerust met 

afgeschermde lampen bediend via een schakelaar en met een verklikkerlicht. De filters worden 

geleverd met alle toebehoren, zowel voor wat betreft de filteromgeving, als voor wat de verschillende 

controletoestellen betreft. 

d) De filtrerende materie moet van categorie A1 zijn, volgens de norm NBN S 21 203 (of M1 volgens 

NBN S21 201). 
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e) De verslagen van de testen in het labo moeten worden bezorgd aan de directie van de werken 

vóór de filters worden geleverd op de werf. 

f) Elke filter moet uitgerust zijn met een differentiële manometer die de weerstand meldt bij de 

luchtdoorvoer, en met een element met een waarschuwingslampje of een mechanisch lampje dat 

buitensporige weerstand meldt (aangevuld met contacten en relais voor de transmissie naar het 

algemeen bedieningspaneel). 

g) In de luchtbehandelingsgroepen zijn de filters over het algemeen van het type ‘met zakken’. De 

zakken worden op hun plaats gehouden met ‘vasthoudbeugels’. 

h) De zakken moeten worden gemonteerd op een basis in aluminium, en moeten vlot demonteerbaar 

zijn met het oog op hun reiniging of vervanging, in een minimum van tijd en met zo weinig mogelijk 

accessoires. De filtrerende zakken zijn in een bederfwerende filtrerende materie. Omwille van de 

standaardisering moeten de afmetingen gerespecteerd worden, om te zorgen voor een zo ruim 

mogelijke onderlinge verwisselbaarheid van de filters. De standaard afmetingen en de herkomst van 

het materiaal worden vermeld bij de eerste inwerkingstelling. Het vervangen van de filtrerende zakken 

moet gebeuren langs de bovenzijde ten aanzien van de luchtstroom; er is geen enkele toegang 

voorzien aan de andere zijde. 

i) Er moet een volledige set vervangzakken worden geleverd bij elke filtrerende kamer. 

  

Kenmerken van de werking 

Het type, de klasse en de subklasse van de te gebruiken filter in elk van de groepen worden vermeld 

in het bijgevoegde schema. 

a) Filters G95 (EU4). 

De filters zijn van het vaste type. Het initieel drukverlies mag niet meer bedragen dan 50 Pa en 200 

Pa op het moment van de vervanging. 

De kenmerken van de ventilatoren worden berekend op basis van een gemiddeld drukverlies van 125 

Pa. 

b) Filters F 50 (EU6). 

De filters zijn van het vaste type. Het initieel drukverlies mag niet meer bedragen dan 50 Pa en 225 

Pa op het moment van de vervanging. 

De kenmerken van de ventilatoren worden berekend op basis van een gemiddeld drukverlies van 150 

Pa. 

c) Filters F 85 (EU7). 

Het retentievermogen van atmosferisch stof moet minstens 80 % bedragen. 

De filters zijn van het vaste type en met zakken. Het initieel drukverlies mag niet meer bedragen dan 

100 Pa en 250 Pa op het moment van de vervanging. 

De kenmerken van de ventilatoren worden berekend op basis van een drukverlies van de luchtfilters 

van 150 Pa. 

d) Filters F 95 (EU8). 

Het retentievermogen van atmosferisch stof moet minstens 90 % bedragen. 

De filters zijn van het vaste type met zakken. Het initieel drukverlies mag niet meer bedragen dan 150 

Pa en 300 Pa op het moment van de vervanging. 

De kenmerken van de ventilatoren worden berekend op basis van een drukverlies van de luchtfilters 

van 300 Pa. 

e) Filters U99,99 (EU 13). 

Het retentievermogen van atmosferisch stof moet minstens 99,99% bedragen. 

De filters zijn van het vaste type en met zakken. Het initieel drukverlies bedraagt niet meer dan 250 

Pa en 500 Pa op het moment van de vervanging. 

De kenmerken van de ventilatoren worden berekend op basis van een drukverlies van de luchtfilters 

van 450 Pa. 

De filtrering op de binnenkomende lucht en op de afgevoerde lucht is steeds inbegrepen. 

  

Platenwarmtewisselaar 
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Dit element zal courant kunnen worden gebruikt tot een luchttemperatuur van 150 C en een 

differentiële druk van 1000 Pa, met een lekdebiet tussen de luchtnetten voor afgevoerde en 

aangevoerde lucht van minder dan 1 % van het nominaal debiet. 

De warmtewisselaar moet op het circuit voor de verse lucht minstens worden beschermd door een F6 

filter volgens het Europees Comité voor Normalisatie. 

Aan de kant van de luchtafvoer moet een condensaatopvangbak worden gemonteerd in roestvrij 

staal. 

Deze volledige afvoerbak (voor de afvoer van condensaten zonder retentie) wordt uitgerust met een 

afvoerbuis met schroefdraad om ter plaatse aan te sluiten op een sifon. 

Een dubbele bypassklep met geprofileerde kleppen in tegenovergestelde positie wordt gemonteerd 

op de warmtewisselaar aan de zijde van de luchtinlaat of aan de zijde van de luchtafvoer. Het betreft 

hier 2 kleppen geplaatst voor het bypassdeel EN voor de warmtewisselaar. 

De regelbare klep zal worden voorzien van assen op kogellagers en vervaardigd in gegalvaniseerd 

plaatstaal met een dikte van minstens 2 mm. 

Het zal voorzien zijn om deze aan te sluiten op een servomotor. De aandrijving gebeurt door 

waterdichte tandwielen. Deze handeling moet kunnen worden uitgevoerd aan dezelfde kant van de 

voedingsleidingen van de batterijen. 

 

Warmtewisselaar met warmtewiel 

De aan- of afwezigheid van een warmtewisselaar met warmtewiel staat vermeld in het bestek. 

 

 

Batterijen. 

De batterijen worden gerealiseerd en ontworpen overeenkomstig de technische voorschriften van de 

artikels C10 paragraaf 3 en C12 paragraaf 5 van het typebestek 105 van 1990. 

Gemeenschappelijke voorwaarden 

a) De batterijen worden gerealiseerd met geribde buizen in vertind koper, ze worden getest in de 

fabriek bij een hydraulische druk van minstens 20 bar. 

b) De caissons in kopergoed zijn gerealiseerd in elementen metaalplaat versterkt met profielen of 

door ombuiging, vervolgens worden ze volbad gegalvaniseerd of gemetalliseerd met een zinkspray, 

naar rato van 900 gr/m2. 

c) Bevestigingen met 'Parkerschroeven' zijn niet toegestaan. 

d) Geen enkel element van de batterijen mag een lengte hebben van meer dan 1,5 m, met het oog op 

een vlotte demontage en een eventuele latere vervanging. 

e) De batterijen moeten gemakkelijk kunnen worden uitgehaald, de rails worden ontworpen met 

dubbel roestvrij profiel om de wrijvingscoëfficiënt te beperken. 

f) Om de batterijen vlot te kunnen demonteren moet er voldoende ruimte voorzien zijn om een vlotte 

toegankelijkheid mogelijk te maken. Die demontage moet vlot kunnen gebeuren zonder dat het nodig 

is om leidingen of ander toebehoren te verwijderen (de lengte van het batterij-element is compatibel 

met de beschikbare vrije ruimte). 

g) Het drukverlies bij de luchtdoorvoer in elk van de batterijen wordt weergegeven in het overzicht van 

de kenmerken; dit overzicht vermeldt ook de aard van de vloeistof die door de batterij loopt. 

h) Om de gelaagdheid van de temperaturen van de lucht die de batterijen verlaat tot een minimum te 

beperken, moeten zij worden opgebouwd met verschillende schermen die worden doorlopen 

i) achtereenvolgens door het water, afwisselend van hoog naar laag en van laag naar hoog, of van 

links naar rechts en van rechts naar links. Voor de verwarmingsbatterijen wordt het ingangsscherm 

van het water geplaatst aan de zijde van de luchtingang als er gevaar voor vorst kan zijn, en aan de 

zijde van de luchtuitgang indien dit gevaar niet bestaat. Voor de koelbatterijen wordt het 

ingangsscherm van het water geplaatst aan de zijde van de luchtuitgang. 

j) Alle batterijen zullen worden getest volgens de norm EN 1216. 
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Om de thermische bruggen te beperken tussen collectoren en panelen en om de luchtdichtheid te 

garanderen, zullen de hydraulische verbindingen ter hoogte van de wanddoorvoer worden geïsoleerd 

met een rubberen flens, overeenkomstig het voorschrift van de norm EN 13053. 

k) Ruimte tussen rib van minstens 2 mm voor de warme batterijen en 2,5 mm voor de koude 

batterijen. 

l) Voor de koude batterijen: coating op rib en condensaatbak in roestvrij staal. 

  

Voorverwarmingsbatterijen 

Elke batterij die rechtstreeks in contact komt met de lucht waarvan de temperatuur 0 C kan zijn of 

minder, is uitgerust met een antivriesthermostaat met lang capillair die rechtstreeks wordt geplaatst 

tegen 

de ribben (zijde onderaan) en die reageert op de temperatuur van het koudste punt van het capillair. 

Vanuit elektrisch standpunt werkt deze thermostaat als omkeerschakelaar met bruuske onderbreking. 

Deze 

thermostaat heeft een ingestelde waarde van + 5 C. 

De antivriesthermostaat moet kunnen worden gedemonteerd uit de caisson van de batterij; hij moet 

worden gemonteerd op een uittrekbaar frame. 

De voorverwarmingsbatterijen van de pulsiegroepen en de verwarmingsbatterijen voor de groepen 

die slechts één batterij hebben, moeten werken bij een constant debiet en een variabele 

watertemperatuur om een frequente werking te vermijden van de antivriesveiligheid door 

temperaturen van minder dan 0 C maar die geen 10 C halen. 

Zij worden daarom elk uitgerust met een circulatiepomp geplaatst op de wateruitgang aan de batterij, 

een modulerende gemotoriseerde driewegklep geïnstalleerd als mengelement, afsluitkranen en 

regelkranen, een filter en toebehoren zoals thermometers en aflaat- en ontluchtingskranen. 

  

Verwarmingsbatterij. 

De verwarmingsbatterijen of de ‘afwerkers’ van de pulsiegroepen moeten worden uitgerust met een 

modulerende gemotoriseerde tweewegklep geïnstalleerd als verdeelelement, afsluitkranen en 

regelkranen, en toebehoren zoals thermometers en aflaat- en ontluchtingskranen. 

  

Koelbatterijen. 

De koelbatterijen moeten uitgerust zijn met een bak om het condenswater op te vangen. 

Deze bak wordt vervaardigd in een gegalvaniseerde metaalplaat met een roestvrije binnenbekleding 

en een waterdichte buitenbekleding, om condensatie aan de buitenkant van de bak te vermijden. 

Condensaties moeten naar de riolering worden afgevoerd door het invoegen van een voldoende hoge 

luchtonderbreker, rekening houdende met de druk die de lucht kan bereiken op de plaats waar de 

koelbatterij zich bevindt. 

Er wordt ook een druppelafscheider voorzien, ofwel in een aluminium plaat ofwel in plastic van 

categorie A2 volgens NBN S21.203. De afscheider moet worden gemonteerd op een uittrekbaar 

frame. 

De koelbatterijen van de pulsiegroepen moeten worden uitgerust met een gemotoriseerde 

tweewegklep, afsluitkranen en regelkranen en toebehoren zoals thermometers en aflaat- en 

ontluchtingskranen. 

  

 

 

Ventilatoren 

De ventilatoren voldoen aan de technische voorschriften van hoofdstuk C13 van het typebestek Nr. 

105 van 1990, aangevuld door de volgende voorschriften: 

Centrifugale ventilatoren 

Volgens de aanduidingen op het schema zijn bepaalde ventilatoren van het centrifugale type met vast 

debiet, en andere ventilatoren met variabel debiet. 
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a) De motor-ventilatorgroepen worden onder een behuizing geplaatst. Alle centrifugale ventilatoren 

zijn van het geruisloze type, statisch en dynamisch gebalanceerd, volgens V.D.I. Ze zijn dubbel 

aanzuigend met achterovergebogen schoepen. De motoren zijn met stalen rails bevestigd aan het 

frame. De wijze van opbouw van dit geheel moet bij de inschrijving worden beschreven in een bijlage. 

b) De lagers zijn zelfuitlijnend en glad, met gemakkelijk afneembare smeerring of uitgerust met 

rollagers. Niettemin kunnen de lagers kogellagers zijn, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de 

akoestische voorwaarden van het artikel ‘Akoestische voorschriften’. Zelfsmerende lagers zijn niet 

toegestaan. Alle maatregelen moeten worden genomen om olie- of vetvlekken te vermijden. 

c) De motor-ventilatorgroep wordt gemonteerd op een gemeenschappelijk frame, vervaardigd met 

profielen. Het geheel rust op trilvaste dragers, waarvan de afmetingen zorgvuldig worden bepaald, om 

rekening te houden met de omstandigheden bij het functioneren. De aansluiting van de ventilator op 

de toestellen of op de luchtleidingen gebeurt door de tussenplaatsing van een elastische manchet 

aan de terugvoer en de plaatsing van een tweede manchet aan het zuigelement, in het geval van een 

enkelaanzuigende ventilator. 

d) Alle centrifugale ventilatoren zijn met n-aantal V-riemen, waarbij de werking wordt gegarandeerd 

door (n l) riemen. Voor elke transmissie wordt er een bescherming gegarandeerd. Voor elke groep 

wordt er een reserveset voorzien. Als deze post niet voorkomt in de meetstaat, dan moet hij worden 

beschouwd als inbegrepen in het bedrag van de post ‘ventilator’ of van de groep met de ventilator. De 

katrollen (ventilatoren en motoren) zijn gegroefde katrollen met afneembare doppen van het type 

SERAX of gelijkaardig. 

e) De elektrische motoren zijn van het asynchrone type met kooi, bescherming IP 54, klasse F, 1.500 

tr/min. maximum bij synchroniciteit, geruisloze werking. De lagers van de motoren mogen kogellagers 

zijn, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de akoestische voorwaarden. De aandrijfmotoren van de 

ventilatoren met voorovergebogen schoepen moeten een nominaal vermogen hebben dat 

overeenkomt met 120 % van het opgenomen vermogen aan de overeenkomstige ventilatoras. 

f) De rotatiesnelheid van de ventilatoren mag niet meer bedragen dan 3000tr/min. 

g) De kenmerken van de ventilatoren moeten worden bepaald volgens de procedures 

voorgeschreven door het document BVW 508 van de Belgische Vereniging voor Werktuigkundigen. 

De karakteristieke curves van de voorgestelde ventilatoren die op deze manier worden bepaald, en 

die de debieten aangeven, de manometrische hoogte, het opgenomen vermogen en het rendement, 

moeten samen met de inschrijving worden ingediend, en het gekozen werkpunt moet er duidelijk op 

vermeld staan, en men dient er hierbij op te letten dat men niet aan de gebruikslimieten zit. 

Axiale ventilatoren. 

Ventilatoren van het ‘axiale’ type bestaan hoofdzakelijk uit: 

a) een metalen romp; 

b) een basis voor de toevoer en afvoer van lucht, aan te sluiten op metalen luchtleidingen, met 

tussenplaatsing van soepele manchetten; 

c) een schroefturbine gemonteerd aan het einde van de aandrijfmotor, en statisch en dynamisch 

gebalanceerd; 

d) een asynchrone motor, met rotor in kortsluiting, bescherming IP54, klasse F, rotatiesnelheid bij 

synchroniciteit maximum 1.000 tr/min., van het type om te monteren op de horizontale as, gekoeld 

zodanig dat de limiettemperatuur van de wikkelingen niet wordt bereikt, ook niet bij 30 C buiten; 

e) het binnenelement van de steun van de motor en van de beschermingskap; 

f) de beschermingskap, monocoque, die de motor beschermt en die de verdeling garandeert van de 

afgevoerde lucht; de kap moet worden uitgerust met een deurtje dat toegang geeft tot de motor; 

g) een klemmenblok aan de buitenzijde van de kap, die de elektrische aansluiting van de motor 

mogelijk maakt; 

h) beschermend traliewerk, voor assemblage aan de motorzijde en aan de zijde van de schroef. 

De basis en de kap moeten worden beschermd tegen roestvorming, hetzij door galvanisatie, hetzij 

door een vervaardiging in aluminium; de verschillende uitvoeringswijzen kunnen worden voorgesteld 

en toegelicht in een bijlage bij de inschrijving. Alle andere delen worden beschermd met verf. 
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De axiale motor-ventilatorgehelen zijn bevestigd aan de structuur, onafhankelijk van de 

luchtleidingen. De ophangelementen van de gehelen moeten uitgerust zijn met trilvaste elementen. 

De motor is van het type met 1 of 2 versnellingen, naargelang het geval. 

 

Geluiddempers 

De aannemer moet geluiddempers voorzien in functie van de kenmerken van het materiaal dat zij 

voorzien, om te voldoen aan de geluidsvoorschriften van het artikel ‘Bijkomende technische 

voorschriften’. Deze geluiddempers, minstens 4 qua aantal (een voor elke luchtingang/-uitgang van 

de groep), worden gemaakt in de vorm van metalen caissons met absorberende oppervlakken en/of 

trilholtes. 

Ze worden voorzien door de fabrikant van de ventilatiegroep, tenzij indien ruimtebeperkingen de 

plaatsing van de geluiddempers in het rechtstreekse verlengde van de luchtingangen/-uitgangen 

verhinderen. In alle gevallen moet de kost van de geluiddempers geïntegreerd worden in deze post. 

De gebruikte materialen zijn niet brandbaar, bederfwerend en reukloos en bestand tegen de 

temperaturen en de vochtigheid waaraan ze tijdens de werking zullen worden blootgesteld. Zij 

behoren tot categorie A1 overeenkomstig de norm NBN S 21 203. 

 

Ander toebehoren 

Panelen, klapdeuren en toegangsluiken. 

De aanneming omvat alle toebehoren nodig om toegang te verlenen tot het materiaal waarvan ze 

afhankelijk zijn en om de mogelijkheid te bieden om leidingen, geluiddempers en absorberende 

bekleding schoon te maken, enz., en overal waar er regelmatige controle vereist is; de toegang 

verloopt via deuren, panelen, enz. 

Het demonteren van de panelen moet vlot kunnen gebeuren en de bevestigingselementen moeten 

waterdicht zijn. Het sluiten van de deuren moet gebeuren via één handgreep die via nauwkeurig 

verdeelde punten een gelijkmatige vastzetting van de afdichting garandeert (sluiting type brandkluis). 

De afdichtingen moeten in synthetisch rubber zijn met stikstofcellen. 

Mechanische weerstand 

Deze elementen zijn bedoeld om, ofwel in een deel van een luchtbehandelingsgroep, ofwel in een 

stuk luchtleiding, een drukverlies te creëren om de luchtstroom in evenwicht te brengen of te 

uniformeren. 

Ze bestaan bijvoorbeeld uit een opeenvolging van geperforeerde metaalplaten; ze zijn ontworpen 

zodat ze noch geluid noch trillingen genereren. 

Mondstukken voor meting 

Mondstukken of leidingen met een sluitingselement moeten systematisch voorzien worden voor 

statische drukmetingen, al dan niet permanent aangesloten op een differentiële manometer, 

bovenaan en onderaan de batterijen, filters en mechanische weerstanden. 

Antivriesschuif. 

De antivriesthermostaat wordt gemonteerd op een schuif die wordt ontworpen om de totaliteit te 

bedekken van de zone van de voorverwarmingsbatterij. 

Dit deel heeft een minimale breedte van 300 mm en is uitgerust met een rooster dat zijdelings 

uittrekbaar is voor het monteren van een of meerdere antivriesthermostaten. 

Er wordt een toegangsdeur met scharnieren van minstens 300 mm breed voorzien. 

noodstop 

Er zal een stopknop geïnstalleerd worden om de ventilatoren te kunnen stoppen in geval van gevaar. 

 

Technische fiche in te dienen bij de werfdirectie vóór uitvoering, in de zin van de voorafgaande 

keuring opgenomen in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten: 

Centrale in zijn geheel: 

• merk en type van de centrale 

Filtrering: 

• type voorgestelde filters 
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• toegestane nominale snelheid voor de filtreringscaisson en voor het filtreringsmiddel in m/s 

• netto filtrerend oppervlak voorgesteld per groep 

• drukverlies bij luchtdoorvoer (in Pa en in mm WK): 

o voor de propere filter in functie van de snelheid 

o voor de bevuilde filter en voor de toegestane snelheid, in functie van de selectie van de groep 

Batterijen: 

• de snelheid 

• het aantal schermen 

• het drukverlies bij luchtdoorvoer 

• het drukverlies bij waterdoorvoer 

• aard van de bestanddelen. 

Ventilatoren 

a) Voor elke pulsie- of afvoergroep: 

• het merk en het type van de ventilator 

• het debiet, de statische druk en de totale druk 

• de efficiëntie van de ventilator 

• het opgenomen vermogen op de ventilatoras 

• het vermogen van de motor 

• de rotatiesnelheid van de ventilator en van de motor 

• het geluidsniveau. 

b) De kenmerkende curves van de voorgestelde ventilatoren vermelden de debieten, de 

manometrische hoogte, het verbruikte vermogen, de efficiëntie en het gekozen werkingspunt. 

De debieten worden vermeld in m3/u, bij 0 en 760 mm Hg. 

 

Berekeningsnota’s moeten samen worden ingediend met de technische fiche 

Het komt de aannemer toe om de totale druk van elke ventilator te berekenen, rekening houdende 

met het circuit waarop deze werkt, dus met inachtneming van de drukverliezen van de verschillende 

toestellen die door hen worden voorgesteld en van de luchtleidingsnetten. De berekeningsnota is een 

Excel-bestand volgens het uitvoeringsplan, waarop elk element dat drukverlies genereert, wordt 

vermeld. Elke lijn van het Excel-bestand vermeldt ofwel: 

- een element dat een drukverlies genereert: een brandklep, een schuif, een VAV, een CAV, een 

ventilatierooster, een geluiddemper, … 

In dit geval wordt het drukverlies overgenomen van de technische fiche van het element in kwestie. 

Het Excelbestand vermeldt het paginanummer van de technische fiche van het element dat het 

drukverlies genereert op het gegeven debiet (Dit vereist dat de technische fiches van deze elementen 

voorafgaandelijk werden goedgekeurd door de directie van de werken).  

- een technisch kokerelement: rechte lengte, bocht, T-stuk, …  

In dit geval wordt het drukverlies berekend met behulp van een formule in Excel en tabellen die in het 

Excelbestand worden gekopieerd. 

De berekeningsnota’s worden voor elke uitvoering ingediend bij de directie van de werken. 

 

Het ontbreken van de technische fiche impliceert de weigering van de voorafgaande technische 

oplevering.  

Ter herinnering, de wetgeving inzake overheidsopdrachten kent de aanbesteder een termijn van 30 

dagen toe om zijn beslissing tot goedkeuring of weigering mee te delen. 

 

Een ontbrekende berekeningsnota impliceert dat de aannemer de volledige verantwoordelijkheid 

neemt, en zich blootstelt aan de risico’s van demontage in geval van onvoldoende debiet of van 

buitensporig verbruik van de ventilatiegroepen. 

 

Bijkomend werk 
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De aannemer houdt in deze post rekening met alle akoestische studies en voorzorgsmaatregelen die 

nodig zijn om de geluidsniveaus voorgeschreven in de ‘aanvullende technische clausules’ te halen. 

Het betreft alle bronnen van geluid, of het nu het luchtgeluid is afkomstig van de ventilatiegroep, van 

de luchtstroom in de kokers, het regenereren van geluiden in de regelelementen, … of 

contactgeluiden afkomstig van de trillingen van de ventilatoren.  

 

61.21.9f  Plafondgroep 925 m³/u FH st 

Gecontroleerde mechanische ventilatie-eenheid met hoog rendement warmterecuperatie. Het betreft 

een eenheid waarvan de zelfdragende structuur in gegalvaniseerd staal is. Het buitenste deel van de 

behuizing is gerealiseerd in gelakt staal (RAL7016), wat zorgt voor een zichtbare montage van de 

groep. De panelen hebben dubbele wanden van 30 mm met een thermische en akoestische isolatie 

in rotswol (60 kg/m³). De buitenkant is in voorgelakt staal type thermonetvorming met silicone, de 

binnenkant is in gegalvaniseerd staal, milieubeschermingsklasse C4. Het bevat een aluminium 

tegenstroomwisselaar, een condensaatinzamelbak in roestvrij staal en ventilatoren met schoepen 

achteraan met gelijkstroommotor en regeling. 

  

De eenheden zijn uitgerust met filters met zakken klasse ePM1=70 % voor de verse lucht en 

ePM10=50 % voor de retourlucht. 

 

De eenheid wordt gebruiksklaar geleverd, volledig voorbekabeld. Een afstandsbediening is 

inbegrepen, hiermee kan het toestel bediend worden zonder het te openen. Het volstaat om de 

spanning (buiten het toestel) en de afstandsbediening te verbinden en de werking van het toestel in te 

stellen. Het toestel bevat standaard een modulerende bypass (100 %), en regeling. Deze is uitgerust 

om de geïnstalleerde opties te ontvangen en ze te sturen naargelang uw wensen. De deuren zijn 

voorzien van rails. 

 

Classificatie volgens EN1886: 

Mechanische weerstandsklasse van de bekleding: D1 

Klasse warmtedoorgangscoëfficiënt U: T3 

Klasse thermische brugfactor Kb: TB2 

Dichtheidsklasse van de bekleding (verse lucht en retourlucht): L2 

Klasse lekkages afwijking van de filters (verse lucht en retourlucht): F9 

 

Voeding: Ventilatoren + Regeling 

Spanning: 1 x 230 V 

Sterkte: 5,3 A max. 

Elektrische beveiliging: D6A - 10kA - AC3 

 

Ventilatoren 

De eenheden zijn uitgerust met ventilatoren met elektronische schakelmotor die een nauwkeurige 

controle mogelijk maakt van het werkpunt en een extreem hoog rendement haalt (tussen 60 en 85 

%). De motor is een gelijkstroommotor met permanente magneten, maar hij werkt op wisselstroom. 

Hij wordt bevestigd aan een elektronische module die de rotor schakelt en de werking ervan 

controleert. Lekstroom <= 3,5 mA volgens EN 60990. Classificatie dynamisch balanceren 

ventilatoren: klasse G6.3 volgens ISO1940. De turbine van de ventilator is in composietmateriaal. 

 

 

 Pulsie Afvoer 

Luchtdebiet: 925 m³/u 925 m³/u 

Intern drukverlies: 154 Pa 146 Pa 
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Extern drukverlies: 200 Pa 200 Pa 

Nog beschikbaar drukverlies: 436 Pa 381 Pa 

Rotatiesnelheid: 2217 rpm 2271 rpm 

Spanning: 230 V 230 V 

Sterkte: 0,86 A 0,93 A 

Vermogen: 197 W 215 W 

Selectie op x % van het max. 

van de eenheid  

44,8 % 47,6 % 

 

Energie-efficiëntie schone filters (SFPv): 1,60 kW/(m³/s) 

 

 

Geluidsniveau 

 

Detail van geluidniveaus (ISO3743 & ISO5136) 

Geluidsvermogensniveaus Lw 63 

Hz 

125 

Hz 

250

Hz 

500

Hz 

1 

kHz 

2 

kHz 

4 

kHz 

8 

kHz 

 Tot  

nieuwe luchtinlaat (in koker) 60,3 58,3 64,6 58,4 52,4 45,9 44,3 38,0 dB 60,0 dBA 

nieuwe luchtuitlaat (in koker) 52,8 52,7 56,8 50,7 50,4 48,2 40,0 34,9 dB 55,3 dBA 

Verouderde luchtinlaat (in koker) 53,9 53,6 56,7 48,8 48,8 44,7 35,1 35,1 dB 54,6 dBA 

Verouderde luchtuitlaat (in koker) 61,6 61,3 69,4 62,7 62,7 60,1 53,8 51,0 dB 67,7 dBA 

Uitgestraalde caisson 67,1 63,1 68,2 48,9 48,9 40,3 35,1 32,0 dB 61,0 dBA 

Geluidsdrukniveau Lp            

A-gewogen totale geluidsdruk van de free-field box (d=3m) 
(RF-600000000/DF-1/z-20,40).(dB re. 20 μPa) 

37,4 dBA 

 

Regeling 

De groepen worden standaard volledig voorbekabeld geleverd met een algemene schakelaar en een 

geïntegreerde en volledige regeling van de eenheid. (Gedecentraliseerde regeling). 

 

Deze omvat alle vereiste componenten en is volledig aangesloten op de temperatuursondes, de 

ventilatoren, de algemene schakelaar, de stuurcilinder van de modulerende bypass (100 %), evenals 

op de opties van voorverwarmen, naverwarmen. 

Het systeem is klaar om de gekozen opties te ontvangen. Men moet enkel de eenheid aandrijven en 

het systeem configureren. De regeling zorgt voor alles: 

 

• Regelen en sturen van de ventilatoren bij constante debietmodus. 

• Automatisch sturen van de modulerende bypass voor de free cooling 

•Antivriesbescherming van de lucht-luchtwisselaar door debietmodulatie, elektrische voorverwarming 

of modulerende bypass. 

•Openen/sluiten van de gemotoriseerde kleppen. 

•De uurregeling beheren. 

•Beheren van de verschillende alarmen (brand, druk, onderhoud, defect). 

Weergeven en configureren van alle systeemparameters via RC, GRC, GTB of webpagina’s. 

•De communicatie in MODBUS, BACnet of KNX. 

 

Het weergeven en configureren van alle systeemparameters gebeurt via een afstandsbediening met 

touchfunctie. Een afstandsbediening kan 4 tot 6 toestellen bedienen. Het bedrijf bepaalt het aantal 

benodigde afstandsbedieningen met touchfunctie voor alle eenheden. De afstandsbedieningen 

worden in gesloten glazen kastjes geplaatst. Alles is inbegrepen in de prijs van de post. 

 

Recuperator - WK 
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De wisselaar is van het type lucht/lucht met tegendruk en hoog rendement. Hij is vervaardigd in 

aluminium bestand tegen zeewater, voor een temperatuur tot 80°C. De uitgevoerde dichtheidstesten 

volgens DIN1946 tonen een lekkagepercentage van 0.017 % bij 400 Pa verschil tussen de 2 

luchtstromen. De wisselaar voldoet aan de norm EN 308. Atmosferische druk: 1013 mbar 

 

Eurovent certificering 

 

 Verse lucht Vervuilde lucht 

Luchtdebiet: 925 m³/u 925 m³/u 

Luchtsnelheid in de REC: 1,48 m/s 1,41 m/s 

Temperatuur van de luchtinlaat: -10,0 °C 22,0 °C 

Relatieve vochtigheid aan de 

ingang: 

90% 50% 

Absolute vochtigheid aan de 

ingang: 

1,6 g/kg 8,2 g/kg 

Drukverlies in de REC: 93 Pa 125 Pa 

 

 Pulsie Afvoer 

Temperatuur van de 

luchtuitlaat: 

18,7 °C 2,9 °C 

Relatieve vochtigheid aan de 

uitgang: 

11,9 % 95,9 % 

Absolute vochtigheid aan de 

uitgang: 

1,6 g/kg 4,5 g/kg 

Teruggewonnen vermogen 

natte bol: 

8,9 kW  

Rendement wisselaar natte bol: 89,8 %  

Rendement wisselaar droge 

bol: 

82,4 %  

 

Condensaten  

De condensaten gegenereerd door de warmtewisselaar worden standaard afgevoerd door de 

zwaartekracht. Als dit type afvoer niet mogelijk is, dan moet er in de post een condensaatpomp 

worden voorzien. Deze wordt in de fabriek gemonteerd in de condensaatbak. Zij wordt uitgerust met 

een schakelaar en een alarm gebaseerd op het waterniveau. 

De afvoer van condensaten moet worden voorzien door de inschrijver en is inbegrepen in deze post. 

 

Antivries 

Er zijn verschillende strategieën voor antivriesbescherming beschikbaar voor de eenheden met 

tegenstroomwisselaar: 

- Reductie van het pulsiedebiet (standaard strategie in alle eenheden). 

- Modulering van de bypass, enkel voor de eenheden uitgerust met een modulerende bypass.  

 

In de huidige staat van de selectie zal de eenheid werken in antivriesomstandigheden. Deze 

omstandigheden van debietmodulering mogen niet in aanmerking worden genomen in de berekening, 

omdat het gebruikte model voor de berekening van de warmtewisselaar dit niet toelaat. Dit heeft 

echter geen impact op de berekening van de naverwarming. 
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Filter - G/F 

De eenheden worden geleverd met zakfilters van klasse ePM10=50 % aan de afvoer voor vervuilde 

lucht, en van klasse ePM1=70 % aan de inlaat voor verse lucht. 

De filters zullen de wisselaar beschermen en garanderen een optimale kwaliteit van de lucht aan de 

binnenzijde. De filters worden gemonteerd op een rail en ze zijn vlot toegankelijk via de 

toegangsdeuren die op de rails worden gemonteerd. De toegangsdeuren zijn schuifdeuren. 

 

 Pulsie 

Luchtsnelheid: 1,21 m/s 

Initieel drukverlies: 62 Pa 

Uiteindelijk drukverlies: 138 Pa 

 

 

 Afvoer 

Luchtsnelheid: 1,21 m/s 

Initieel drukverlies: 21 Pa 

Uiteindelijk drukverlies: 98 Pa 

Bijzondere kenmerken 

 

Het geheel moet in overeenstemming zijn met het reglement NO 1253/2014 (ERP2018-Lot6) 

 

De beschikbare druk aan de uitgang van de groep moet worden berekend door de inschrijver. De 

berekeningsnota van het drukverlies van het net moet ter goedkeuring worden overgemaakt aan de 

directie van de werken, evenals de akoestische berekeningsnota van het luchtbehandelingsnet. 

 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Volgens de afmetingen in de constructie 

- aard van de overeenkomst: 

FH 

61.22  Voorzieningen - Ventilatoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Ventilator: turbomachine die mechanische energie ontvangt en gebruikt, met behulp van een of 

meerdere wielen met schoepen, om zodoende te zorgen voor een continue luchtstroom.   

Ventilatiekast: box met een ventilator en perforaties.  

Luchtbehandelingskast: geassembleerd in de fabriek, geplaatst in een box, bestaat uit zones met een 

of meerdere ventilatoren en andere voorzieningen die nodig zijn om een of meerdere van de 

volgende functies te realiseren: circuleren, filtreren, opwarmen, koelen, recupereren van warmte, 

bevochtigen, ontvochtigen en lucht mengen.  
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61.22.1  Ventilatiekasten  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De ventilatiekasten is een eenheid die bestaat uit een ventilator, luchtinlaat-en uitlaat openingen en is 

bedoeld om de lucht te laten circuleren in een ventilatie-instalatie.  

MATERIALEN 

De afmetingen van tubulures zullen compatibel zijn met die van de ventilatiekanalen die zijn 

aangesloten op de ventilatiekast. 

Aangevuld als volgt :  
Het is een aan de muur gemonteerde mechanische extractor voor extractie in sanitaire 
voorzieningen (zie plannen). 
De toevoer van nieuwe lucht wordt verzorgd door de openingen die hiervoor in de deuren (PM archi) 
zijn aangebracht. 
 
Spiraalvormige muurventilatoren 
Plaat - motorsteun voor gegalvaniseerde stalen platen beschermd door beige epoxy-polyester lak. 

5-blads propeller in aluminium (modellen 200 tot 350) en staalplaat (model 400) beschermd door 

zwarte polyester lak. 
Alle modellen zijn uitgerust met een vacuüm beschermrooster. 

 
Eenfasige motor 230V-50Hz, variabele spanning met geïntegreerde thermische beveiliging, inductie 
met startcondensator, IP 44, klasse B, met levenslang gesmeerde kogellagers. 
Wordt geleverd met een voedingskabel van 50 cm. 
 
Aanpassingen en boren voor de installatie van het element dat in dit item is opgenomen. 
 

 

UITVOERING/VERWERKING 

De ventilatiekast moet zo centraal mogelijk worden geïnstalleerd ten opzichte van de 

verschillende ventilatieopeningen en zo dicht mogelijk bij de luchtuitlaat in de wand of het dak. 

De entilatiekast wordt op zolder, in een technische ruimte of in een vals plafond (sanitaires) 

geïnstalleerd om geluidshinder te voorkomen. 

De ventilatiekast wordt bevestigd door middel van apparaten (stille blokken, antitrillingskussens,... ) 

om de overdracht van trillingen te beperken.  

De ventilatiekast moet gemakkelijk toegankelijk blijven voor onderhoudsdoeleinden.  

61.22.1f  Ventilatiekast voor afzuiging - 100m³/h   VH/st  

61.22.1g  Ventilatiekast voor afzuiging - 150m³/h   VH/st 

61.22.1h  Ventilatiekast voor afzuiging - 250m³/h   VH/st 

61.22.3  Luchtbehandelingskasten  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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De luchtbehandelingskast is een geheel met een of meerdere ventilatoren, een systeem met een 

warmtewisselaar, openingen voor contacten en luchtafvoer, filters, een eventuele bypass, bedoeld om 

de lucht te laten circuleren en te behandelen in een ventilatie-installatie. 

UITVOERING/VERWERKING 

De luchtbehandelingskasten worden bij voorkeur geplaatst in een technisch lokaal of in een 

dakconstructie en ze moeten vlot toegankelijk zijn voor onderhoudshandelingen. 

In het geval van een montage in een dakconstructie moet het inspectieluik groot genoeg zijn voor de 

doorgang van één persoon, en moet het luik toegankelijk blijven. 

61.22.3x  Stopknop van de ventilatoren FH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

Er zal een stopknop geïnstalleerd worden per verdieping en deze zal alle ventilatoren buiten werking 

kunnen stellen in geval van gevaar. De definitieve plaats van elk van deze elementen zal 

gepreciseerd worden voor de uitvoering. 

 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Volgens de afmetingen in de constructie 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

61.3  Ventilatie - distributie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alles wat verband houdt met de luchtkanalen, inclusief hun toebehoren (bochten, 

aftakkingen, transformatiecomponenten ...) en hun bevestigingen. 

Dit omvat ook de luchtbehandelingsaansluiting aan de eindstukken, aan de ventilatiekasten, aan de 

luchtbehandelingskasten, aan de geluiddempers en andere componenten van het ventilatiesysteem. 

De elementen voor het uitbalanceren van het drukverlies (met uitzondering van deze rechtstreeks 

geïntegreerd in de openingen) zijn eveneens inbegrepen in deze post. 

61.31  Distributie - luchtbehandelingsleidingen, dempers, regelkleppen en filters  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alles wat verband houdt met de luchtkanalen, inclusief hun toebehoren (bochten, 

aftakkingen, transformatiecomponenten ...) en hun bevestigingen. Dit omvat ook de 

luchtbehandelingsaansluiting aan de eindstukken, aan de ventilatiekasten, aan de 

luchtbehandelingskasten, aan de geluiddempers en andere componenten van het ventilatiesysteem. 

De elementen voor het uitbalanceren van het drukverlies (met uitzondering van deze rechtstreeks 

geïntegreerd in de openingen) zijn eveneens inbegrepen in deze post. 

De leidingen moeten overeenstemmen met de trajecten en de afmetingen vermeld op de plannen. 
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Indien er geen specifieke voorschriften zijn, dan moeten de buizen rond zijn, in gegalvaniseerd staal, 

spiraalvormig bevestigd en overeenkomstig de norm [NBN EN 1506]. 

Als het gebruik van flexibele buizen is toegestaan, dan moet dit zoveel mogelijk worden beperkt. 

De buizen voor luchtpulsie geïnstalleerd buiten het beschermde volume, die voorverwarmde of 

gekoelde lucht vervoeren, moeten geïsoleerd zijn. 

De buizen voor luchtafvoer geïnstalleerd buiten het beschermde volume, die geleid worden naar een 

systeem voor warmteterugwinning, moeten geïsoleerd zijn. 

De verbindingen tussen de verschillende elementen van de luchtkanalen zullen moeten voorzien 

worden van dichtingen vooraf vervaardigd in de fabriek, om een goede luchtdichtheid te garanderen.  

De verbinding tussen de onbuigbare buizen en de ventilatiekast of de luchtbehandelingskast moet 

verplicht gebeuren met behulp van een trillingsdempende manchet. 

  

Voor de collectieve systemen 

De installatie van het net moet de normale onderhoudshandelingen van dit net toelaten.   

De buizen zullen worden bevestigd met behulp van geïsoleerde beugels en zullen worden 

aangesloten met verbindingsstukken die vanuit de fabriek worden geleverd. 

De luchtafvoerelementen zullen worden verbonden met de ventilatiekanalen via een flexibele 

geluidsbuis waarvan de diameter wordt opgenomen in de plannen voor de inschrijving, of wordt 

berekend door de aannemer in functie van het gespecificeerde debiet op het plan. Deze berekening 

respecteert zowel de maximale snelheid als de geluidsspecificaties van de bijkomende technische 

clausules. 

Express aftakkingselementen zullen worden verboden omwille van redenen die verband houden met 

de luchtbehandeling en het geluid. 

Bij de doorvoering van tegels moet de verbinding beton-buis voorzien worden van een dichting, zodat 

de trillingen in de structuren en de emissie van geluidsgolven worden gedempt.   

Onderaan de kolom moet een reinigingsbuffer worden voorzien die verwijderbaar en toegankelijk is 

via een controleluik. Indien de afstand opening-kolom gering is, dan kan de reiniging gebeuren via de 

opening. 

  

UITVOERING/VERWERKING 

In de luchtkanalen zal de luchtsnelheid worden beperkt tot de volgende waarden: 

- Residentiële gebouwen: 

-- Initieel gedeelte (indien het niet door gebruikte zones loopt): Aanbevolen: 4 m/s - Maximaal: 6 m/s 

-- Gedeelte dat niet door gebruikte zones loopt: Aanbevolen: 3 m/s - Maximaal: 4 m/s 

-- Eindstuk: Aanbevolen: 1,5 m/s - Maximaal: 2 m/s 

- Niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen, ...): 

-- Initieel gedeelte (indien het niet door gebruikte zones loopt): Maximaal: 5 m/s 

-- Gedeelte dat niet door gebruikte zones loopt: Maximaal: 4 m/s 

-- Eindgedeelte (dat wordt aangesloten op een ventilatieopening): Maximaal: 2 m/s 

De inschrijvingsplannen zijn gebaseerd op deze hypothesen. Voor de realisatie van de 

uitvoeringsplannen zal de aannemer zich baseren op dezelfde hypothesen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 
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[NBN EN 12097, Luchtverversing van gebouwen - Luchtkanalen - Eisen voor onderdelen van 

luchtkanalen die onderhoud aan het luchtkanaal mogelijk maken] 

[NBN EN 12236, Verluchting van gebouwen - Ophanging en ondersteuningen voor luchtleidingen - 

Eisen voor sterkte] 

61.31.2  Luchtkanalen - aluminium  

61.31.2a  Ventilatie - distributie - flexibele luchtkanalen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Buizen die manueel kunnen worden gecomprimeerd of gedecomprimeerd in de lengte en die kunnen 

worden geplooid zonder permanent hun sectie te beschadigen.  

Aangevuld als volgt: 

Deze buizen kunnen worden aangesloten op de pulsie- en luchtafvoerelementen. Ze bieden de 

mogelijkheid om de geluiden in de kokers te beperken. 

 

De flexibele buizen moeten dubbelzijdig zijn en moeten voldoen aan de voorwaarden die hierna 

worden vermeld:  

a) absoluut dicht zijn rekening houdende met de luchtdruk die ze overbrengen; 

b) hun ronde vorm perfect behouden in de bochten of andere veranderingen van richting; 

c) aan de twee uiteinden uitgerust zijn met een glad uiteinde van minstens 7 cm lang, om hun 

vastzetting met adequate beugels mogelijk te maken; 

d) de verbindingen moeten volledig luchtdicht worden gemaakt. 

e) brandwerend: B-s1, d0 

f) Binnenbuis met micro-perforaties bestaande uit 1 laag aluminium en 2 lagen polyester 

g) Buitenbekleding bestaande uit 3 lagen aluminium 

h) isolatie: roze glasvezel met een thermische bestendigheid van 0,65K.m²/W en een dikte van 25 

mm 

i) bevat geen pvc 

 

Minimale akoestische prestaties over 1 meter: 

diam 80: 8 dB (250Hz) en 40 dB (2000Hz) 

diam 100: 15 dB (250Hz) en 30 dB (2000Hz) 

diam 125: 15 dB (250Hz) en 30 dB (2000Hz) 

diam 160: 10 dB (250Hz) en 20 dB (2000Hz) 

diam 200: 10 dB (250Hz) en 20 dB (2000Hz) 

diam 250: 10 dB (250Hz) en 15 dB (2000Hz) 

diam 315: 10 dB (250Hz) en 10 dB (2000Hz) 

 

Het betreft minimale akoestische prestaties. In functie van zijn berekening om de vereiste akoestische 

prestaties te halen (zie bijkomende technische clausules), kiest de aannemer flexibele buizen met 

indien nodig betere akoestische prestaties. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De doorsnede van de buizen mag op geen enkel punt van hun traject worden beperkt. 
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Het compressiepercentage van de buizen (lengteverschil tussen de buis die volledig is uitgerekt en de 

buis zoals die is geïnstalleerd, gedeeld door de lengte van de volledig uitgerekte buis) mag niet meer 

bedragen dan 15 %. 

Aangevuld als volgt:  

De flexibele buizen die worden geleverd op de werf moeten op maat zijn, zowel wat de lengte betreft 

als wat hun diameter betreft. Hun lengte mag niet meer bedragen dan 1,5 m. Het is strikt verboden 

om flexibele buizen te assembleren om langere stukken te bekomen.  

De flexibele buizen die na de plaatsing eventueel gescheurd of beschadigd zijn, moeten worden 

vervangen, er wordt geen enkele herstelling toegestaan.  

Deze flexibele buizen moeten dezelfde dichtheidstest ondergaan als deze opgelegd voor de andere 

buizen.  

De aannemer houdt in zijn berekeningen rekening met de akoestische prestaties van de buis, om de 

geluidsniveaus te halen die worden vereist in de bijkomende technische clausules. 

METINGSWIJZE 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de luchtopeningen. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

61.31.3  Luchtkanalen - gegalvaniseerd staal CCTB 01.02 

Aangevuld als volgt: 

  

Alle luchtkanalen voldoen aan de technische voorschriften van het artikel C14 van het bestek 105 van 

1990. 

 

Materialen waaruit de buizen bestaan. 

Over het algemeen zijn alle metalen buizen vervaardigd in gegalvaniseerd plaatstaal (Sendzimir-

proces of gelijkwaardig), eventueel geverfd aan de buitenzijde na voltooiing van de buiselementen, en 

vooraleer ze worden geassembleerd, volgens de voorschriften van het bestek Nr. 104 index 

07.1/8.22.1.B. 

De luchtleidingen die kunnen worden aangesloten op eindunits en op bepaalde luchtverdelers of 

luchtafvoeropeningen mogen worden vervaardigd met flexibele buizen bestaande uit materialen in 

textielvezel of metaal, naargelang het geval. 

  

Voorwaarden die gelden voor alle buizen 

De voorwaarden gestipuleerd hierna herhalen en preciseren deze van artikel C14 van het bestek 105 

van 1990. 

a) De buizen mogen in geen geval hun perfecte dichtheid verliezen noch vervormen of trillen tijdens 

de werking van de groepen. 

b) De binnenwanden van de leidingen zijn glad, behalve eventueel op die plaatsen waar er elementen 

zijn voorzien om de geluidsverspreiding tegen te gaan, of bij buizen die zichtbaar worden geplaatst en 

waarvan het assemblageframe aan de binnenzijde zit. 

c) De bevestigings- en ophangsystemen van de buizen zijn gemaakt zodat ze eventueel vlot kunnen 

worden gedemonteerd; de bevestigings- en ophangsystemen laten een regeling van de positie van de 

buizen toe in twee richtingen. De onderlinge afstand tussen de dragers wordt door de constructeur 

vermeld in zijn testrapport (zie punt 2.3.6. art. C14 van het bestek 105 van 1990). Elastische 

dichtingen worden geplaatst tussen de bevestiging en de buizen en elk deel van het gebouw. 
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d) Alle bruuske bochten moeten worden voorzien van afbuigelementen met meerdere lamellen, en 

met een straal en een tussenruimte die worden gekozen OM DE DRUKVERLIESCOËFFICIËNT VAN 

0,3 NIET TE OVERSCHRIJDEN. 

e) De aftakkingen die meerdere openingen voeden, moeten worden voorzien van een klep of een 

ander element voor de initiële debietregeling, met een referentiepunt dat de mogelijkheid biedt om de 

daadwerkelijke positie te kennen van de klep of het element. 

f) De buizen zijn voorzien van ondoorlatende deuren of luiken met een ondoorlatend deksel die hun 

reiniging mogelijk maken. 

g) Aan de overgang van de uitzettingsvoegen van het gebouw moeten alle buizen worden voorzien 

van elastische manchetten die bestand zijn tegen de mogelijke maximale druk aan de binnenkant van 

de buis; de manchetten voldoen aan de norm NBN S 21 203, categorie A1. 

h) Na elke ventilatorgroep en in de buurt van elke hoofdaftakking voorziet de installateur op een stuk 

buizen een voldoende aantal perforaties met een diameter van 25 mm en op voldoende afstand voor 

een geldige meting met de pitotbuis. Deze perforaties worden gerealiseerd op een trajectdeel zonder 

turbulentie. Deze perforaties moeten worden afgesloten met een afsluitdop. 

i) De inschrijvers die het nodig of nuttig achten om bepaalde locaties, afmetingen of vormen van de 

buizen te wijzigen, moeten bij hun uitvoeringsplan een nota voegen waarin de gevraagde wijzigingen 

worden toegelicht en de redenen hiervoor worden vermeld. Zij moeten zich vooraf bij de directie van 

de werken vergewissen van de mogelijkheid om deze te realiseren; indien zij geen dergelijke nota 

hebben toegevoegd, dan worden zij geacht een goede werking te garanderen van hun installaties met 

het net vermeld op de plannen, en zich bijgevolg te verbinden om op hun kosten alle wijzigingen te 

doen die nodig zouden blijken. 

j) Een staal van alle types buizen met alle voorgeschreven bijzonderheden zal ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de directie van de werken vóór de vervaardiging en plaatsing. 

k) De opdrachtnemer zal aan de directie van de werken de testrapporten bezorgen van punt 2.3.6. 

art. C14 par. 2 van het bestek 105 van 1990. Indien deze rapporten niet worden geleverd, (in het 

bijzonder voor de buizen die hoge druk transporteren), dan behoudt de directie van de werken zich 

het recht voor om in een atelier of in een laboratorium op kosten van de opdrachtnemer al deze 

testen te laten uitvoeren. 

l) De opdrachtnemer moet vóór de uitvoering en binnen een termijn die gezamenlijk werd vastgelegd 

op het ogenblik van zijn aanstelling, ter plaatse een definitief traject vastleggen in overleg met de 

directie van de werken, en dit overeenkomstig de trajecten vastgelegd op de uitvoeringsplannen die 

hij heeft opgemaakt en die worden goedgekeurd door de directie van de werken. 

m) Op alle plaatsen waar kleine dieren zoals vogels, ratten, muizen zouden kunnen binnendringen in 

de buizen en de kamers, moet er een rooster worden geplaatst in koperdraad of in aluminium van 

minstens 1 mm diameter, met mazen van 1 cm aan de zijkant. 

n) De wijzigingen van richting van de luchtstroom van meer dan 45 moeten worden gerealiseerd met 

bochten voorzien van lamellen voor meerdere richtingen. 

o) Geen enkele buis mag rechtstreeks op de grond worden geplaatst. 

p) In de technische lokalen en zones moeten de horizontale buizen die zouden worden geplaatst bij 

de grond en die de verkeerswegen dwarsen worden beschermd met een metalen vloerbekleding 

ondersteund onafhankelijk van de buis en toegankelijk door middel van metalen treden. 

q) De luchtkanalen die zichtbaar worden geplaatst, moeten worden geverfd. De kleur van de 

zichtbare elementen (RAL-kleur) wordt gekozen door de directie van de werken. 

  

Soepele manchetten 

De manchetten geplaatst tussen de ventilatoren of groepen en buizen, of op andere plaatsen zijn van 

klasse A1, volgens de norm NBN S 21 203. 

Hun lengten mogen enkel meer bedragen dan 25 cm mits het akkoord van de werfdirectie. 

 

Regelings-, modulerings- en afsluitingselementen 

Definities 
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In onderhavig bestek worden de gemotoriseerde regelelementen, al dan niet modulerend, aangeduid 

met de term ‘dempers’, de manuele regelelementen worden aangeduid met de term ‘kleppen’, de 

elementen voor vaste, gedeeltelijke afsluiting zijn ‘mechanische weerstanden’, en de afsluitelementen 

in geval van brand zijn 'brandkleppen’. 

Dempers 

De dempers zijn vervaardigd in aluminium en voldoen aan artikel C 14.1.6 van het typebestek 105; 

daarnaast: 

• de luiken zijn voorzien van assen aan beide uiteinden; 

• een positie-indicator aan de buitenzijde van het frame laat toe om de positie van de demper te 

bepalen; 

• het frame draagt een regelbare ondersteunende console voor de bedieningsmotor. 

De gemotoriseerde dempers geplaatst op de distributiecircuits zijn van het ‘ondoorlatende’ type, 

overeenkomstig DIN 1946. 

Kleppen 

De regelkleppen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de dempers. 

De regelkleppen die niet meer toegankelijk zijn na de montage van alle buizen worden vooraf 

ingesteld en vastgezet door de aannemer tijdens de montage. De locatie en de respectieve positie 

van de kleppen dienen bepaald te worden door een berekening met toelichting die voor onderzoek 

moet worden voorgelegd aan de directie van de werken, wiens eventueel akkoord echter niets afdoet 

aan de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor wat betreft het behalen van de voorziene 

debieten. 

  

Buizen in onbrandbaar materiaal. 

Deze buizen worden gebruikt in verschillende trajectdelen van het net die een brandweerstand 

moeten hebben van BW 2 u, zij omhullen de metalen buizen. 

De buizen dienen te worden voorzien in materialen die een brandweerstand bieden van BW 2 u, 

uitgetest volgens de norm NBN 713-020. 

Deze buizen worden onderling geassembleerd door middel van verbindingsstukken of kokers, 

afgesloten met behulp van een niet-brandbaar materiaal (categorie M0). 

De uitvoering dient strikt te verlopen volgens de vereisten van de leverancier van deze buizen. 

In het geval delen buizen die hierboven worden vermeld niet zouden voldoen aan de voorwaarden 

inzake brandwerendheid, zal worden gebruik gemaakt van een bescherming met panelen in een 

brandwerende materie. 

Deze bijkomende bescherming is eveneens inbegrepen in de prijs. 

Als variant wordt de keuze van de aard van de materialen en de bouwwijze en het ophangsysteem 

en/of draagsysteem van deze buizen, evenals de bevestiging aan de doorvoer van de wanden met 

BW 2 u overgelaten aan de inschrijvers; zij vermelden in een ondertekende nota die bij hun 

inschrijving wordt gevoegd de oplossing(en) die zij voorstellen te gebruiken. 

Het hangsysteem en/of de dragers moeten eveneens een brandwerendheid BW 2 u hebben; de 

metalen onderdelen worden daarom omgeven met niet-brandbare materialen (categorie M0). 

De installateur moet fotokopies voorleggen van de volledige verslagen van de testen die zouden zijn 

uitgevoerd op deze buizen om hun brandwerendheid te garanderen overeenkomstig de norm NBN 

713-020. 

In het geval deze testen niet zouden zijn gerealiseerd, dan behoudt de directie van de werken zich de 

mogelijkheid voor om de testen te laten uitvoeren bij een laboratorium van haar keuze, de kost van 

deze testen blijft echter ten laste van onderhavige aanneming. 

Deze buizen, inclusief hun hangsystemen zijn klasse L 120 volgens de Duitse norm DIN 4102. 

De materialen gebruikt voor de bouw van deze buizen zijn asbestvrij. 

  

Zichtbare buizen. 

Hun constructie, afwerking en montage moeten heel verzorgd zijn zodat ze als esthetische 

aanvaardbare elementen kunnen worden beschouwd. 
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De platen zijn perfect glad en er zijn aan de binnenzijde voldoende verstevigingen aangebracht om 

vervormingen aan de wanden van de buizen te voorkomen. 

Het verbinden van twee buisdelen gebeurt met behulp van frames aan de binnenzijde, of met heel 

verzorgde rails aan de buitenzijde. 

Er wordt in het bijzonder gevraagd om verschillen in afmetingen tussen twee opeenvolgende buizen 

te vermijden. 

De ophangsystemen worden bevestigd aan de binnenzijde van de buis, zodat er geen enkel deel dat 

uitsteekt zichtbaar zou zijn. 

Zichtbare bevestigingsmiddelen zoals schroeven, klinknagels, enz. zijn niet toegestaan. 

61.31.3a  Ventilatie - distributie - onbuigzame luchtbehandelingskanalen met 

rechthoekige doorsnede  

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De afmetingen van de buizen moeten voldoen aan de afmetingen aanbevolen in de norm [NBN EN 

1505] 

Aangevuld als volgt: 

 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

 

Dichtheid 

Klasse B - hogedrukbuizen en lagedrukbuizen die voldoen aan de drie criteria van par. 1. art. C14 van 

het bestek 105 van 1990. 

 

Assemblage 

 De hierna gedefinieerde assemblagespecificaties zijn van toepassing, mits aan de hierboven 

gedefinieerde afdichtingscriteria is voldaan. 

a)       De assemblage van de randen van de geplooide platen gebeurt met een dubbele bevestiging, 

de aanhaaldruk moet voldoende zijn om de dichtheid te garanderen. 

b)       De onderlinge assemblages van de stukken stalen buizen gebeuren met frames en rails zodat 

alles demonteerbaar blijft. Ze worden gerealiseerd door er een afdichting tussen te plaatsen. Na 

plaatsing van de rails wordt er een kleefstrook geplaatst op de dichting en worden er bouten voorzien 

in de hoeken. 

c)       Vóór het plaatsen van deze stroken wordt het plaatwerk gereinigd en ontvet om een perfecte 

hechting te bekomen. 

d)       De stroken hebben een minimale breedte van 7,5 cm, de kleefstrook moet zijn hechting 

behouden bij temperaturen van - 10 tot + 60 C. De buizen waarvan één afmeting minstens een meter 

overschrijdt, moeten worden geassembleerd met behulp van gegalvaniseerde metalen profielframes; 

de assemblages worden gedaan met behulp van cadmium bouten met tussenplaatsing van een 

doorlopende afdichting. 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

m 

er wordt als volgt afgeweken: 

m² 

- meetcode: 
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Alle speciale onderdelen (bochten, T, …) worden verrekend voor een lopende meter, alle diameters 

door elkaar. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

61.31.3b  Ventilatie - distributie - onbuigzame luchtbehandelingskanalen met ronde 

doorsnede  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

    Buizen in spiraalvormig bevestigde gegalvaniseerde staalplaat       

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De afmetingen van de buizen moeten voldoen aan de afmetingen aanbevolen in de norm [NBN EN 

1506], met name: 

Nominale diameter: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 of 1250 mm  

De toebehoren zijn voorzien van dichtingen gemonteerd in de fabriek. 

Aangevuld als volgt:  

Ze zijn vervaardigd van plaatwerk van dezelfde kwaliteit als eerder beschreven voor de buizen met 

rechthoekige doorsnede. 

De ronde buizen zijn van het spiraalvormige type met dubbele bevestiging. Ze zijn vervaardigd van 

plaatwerk van dezelfde kwaliteit als eerder beschreven voor de buizen met rechthoekige doorsnede.  

Er moet worden voldaan aan de volgende minimale diktes: 

· 4/10 mm  voor diameters van minder dan of gelijk aan 63 mm  

· 5/10 mm  voor diameters tussen 63 en 200 mm  

· 6/10 mm  voor diameters tussen 250 en 315 mm  

· 8/10 mm  voor diameters tussen 315 en 800 mm  

· 10/10 mm voor diameters van meer dan 800 mm.  

Het betreft binnendiameters.  

De onderlinge assemblage van de delen gebeurt door middel van een manchet aan de binnenzijde 

die zonder speling past in de uiteinden van de buizen.  

De afdichting wordt gerealiseerd door middel van een voegpasta of bij voorkeur door middel van een 

krimpdichting, of een dichting in neopreen.  

Voor diameters van meer dan 315 mm zijn assemblages met beugels vereist. Deze beugels zijn 

voldoende breed en dik om een perfecte vastzetting te garanderen, zonder vervorming, van een 

dichting van 4 mm dik vóór compressie, en dit op alle punten van de omtrek. Deze dichtingen worden 

geïntegreerd bij elke assemblage. 

De binnenzijde van de buizen mag geen enkel deel in reliëf vertonen. 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

m 

- meetcode: 

Alle speciale onderdelen (bochten, T, …) worden verrekend voor een lopende meter, alle diameters 

door elkaar. 

- aard van de overeenkomst: 
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VH 

61.31.3b.11  Luchtbehandelingskanalen - ronde doorsnede - Diameter 160 VH m 

61.31.3b.12  Luchtbehandelingskanalen - ronde doorsnede - Diameter 200 VH m 

61.31.3b.13  Luchtbehandelingskanalen - ronde doorsnede - Diameter 250 VH m 

61.31.3b.14  Luchtbehandelingskanalen - ronde doorsnede - Diameter 315 VH m 

61.31.9  Andere 

61.31.9a  Doorboringen TP fft 

aangevuld als volgt: 

 

BESCHRIJVING 

Alle doorboringen in het metselwerk, vliezen, gevelbekleding, wanden, tegels … zijn inbegrepen in 

deze post. Boringen tot een diameter van 150 mm zijn inbegrepen. Ze moeten worden gerealiseerd 

met behulp van een diamantboor en ze moeten vooraf worden goedgekeurd door de algemene 

aanneming in functie van de stabiliteitsvereisten. Deze laatste taak mag niet worden gedelegeerd aan 

de projectauteur. 

 

De openingen met de grootste afmetingen worden behandeld in de hoofdstukken 21.9 en 22.9 

Om de algemene aannemer de mogelijkheid te bieden om de openingen met grote afmetingen te 

voorzien, moeten de uitvoeringsplannen voor HVAC en sanitair vooraf zijn bezorgd aan de 

werfdirectie en worden goedgekeurd in de zin van de voorafgaande technische oplevering van de 

regelgeving inzake openbare aanbestedingen. 

 

De openingen in de wanden die worden beschouwd als grens voor een brandcompartiment moeten 

zo worden gerealiseerd, zodat er een minimale afstand is (functie van het type mof/brandklep/BW-

systeem voor wanddoorvoer voor kabelbaan, …) op de omtrek van de koker, om een correcte 

brandwerende afdichting te kunnen voorzien. De aandacht van de onderneming wordt gevestigd op 

het feit dat bepaalde fabrikanten van brandwerend materiaal een vide eisen rond het 

brandbeschermingselement dat kan gaan tot 10 cm. De aannemer houdt hiermee rekening voor het 

realiseren van de openingen. 

 

METINGSWIJZE 

TP/fft 

61.32  Distributie - eindunits 

Aangevuld als volgt: 

  

a)       De openingen worden aangeduid door hun nominaal debiet. 

b)       De openingen worden gerealiseerd in plastic, in plaatstaal geëmailleerd in de oven of in 

geanodiseerd aluminium, keuzes en kleuren dienen voorgelegd te worden aan de werfdirectie 

(volgens het RAL-gamma). Ze hebben een model dat verhindert dat er vreemde elementen worden 

ingevoerd. 
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c)       In alle gevallen zijn zij op een perfect dichte manier aangepast aan of aangesloten op de 

buizen. 

d)       De openingen zijn voorzien van een element dat de mogelijkheid biedt om ze vlot te 

demonteren, door middel van clips of verborgen schroeven, voor onderhoud en reiniging. Zichtbare 

demontage-elementen zijn niet toegestaan. 

De pulsie- en luchtafvoeropeningen zijn eveneens uitgerust met een element voor de initiële regeling 

van het debiet. 

e)       De openingen worden door de aannemer geselecteerd om de debieten vermeld op de plannen 

te kunnen behandelen met respect voor de snelheden en akoestische voorwaarden vermeld in 

onderhavig bestek, en om kortsluiting te vermijden tussen pulsie- en afvoeropeningen. 

f)        De opdrachtnemer legt ter onderzoek aan de directie van de werken de selectie-overzichten 

voor met daarin de merken, types en nominale afmetingen van de voorgestelde openingen, het bereik 

en de overeenkomstige luchtval, evenals de geluidsniveaus; samen met deze overzichten worden 

gedetailleerde catalogi bezorgd van de leverancier(s) die het bereik, de luchtval en de geluidsniveaus 

aantonen. 

g)       De kleur van de zichtbare elementen (RAL-kleur) wordt gekozen door de directie van de 

werken. 

h)       Alle kosten voor de plaatsing, uitvoering van de omkaderingen, verankering, enz. moeten 

inbegrepen zijn in de offerte. 

i)         Naast de werkings- en afmetingsvereisten, moet het voorgestelde materiaal eveneens 

esthetisch mooi zijn (eenvoudige en functionele vormen); het moet stevig vervaardigd zijn en een 

minimaal onderhoud vergen. 

De veiligheids- en hygiënecriteria zijn bepalend voor de te maken keuze. De afwerking van de 

oppervlakken moet vrij zijn van gaatjes, krassen, splinters en andere beschadigingen. 

Indien de esthetische normen dit vereisen, dan moeten de pulsie-, afvoer- en retouropeningen in één 

lokaal er hetzelfde uitzien. 

j)         De roosters moeten kunnen worden gedemonteerd vanuit het behandelde lokaal. 

k)       Er wordt voor de debietregeling een efficiënt systeem voorzien dat vlot toegankelijk is vanuit het 

lokaal, zowel voor de pulsie-openingen als voor de retouropeningen. 

l)         De openingen moeten een afdichtingsdekkend kader bevatten dat kan worden verwijderd 

zonder het verlaagd plafond, de deklaag of de muurbekleding te beschadigen; alle maatregelen 

moeten worden genomen om eender welk lek te vermijden tussen het kader en de wand waarop de 

opening is bevestigd. 

m)     Alle kosten voor de plaatsing, de doorboringen en de openingen, en de uitvoering van de 

omkaderingen voor de bevestiging in het beton, het metselwerk, de wandpanelen, de verankeringen, 

enz. moeten inbegrepen zijn in de offerte. 

61.32.1  Luchtpulsie-openingen (voeding/insufflatie)  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de luchtvoedingsopeningen (bestemd voor de mechanische ventilatie), inclusief hun 

montagetoebehoren op de luchtbehandelingskanalen. 

UITVOERING/VERWERKING 

De voedingsopeningen worden zo geselecteerd en gepositioneerd dat gebrekkig comfort wordt 

vermeden, te wijten aan eventuele luchtstromen. Zij worden daarom over het algemeen bovenaan de 

muren of in de plafonds geïnstalleerd. 

De voedingsopeningen worden geselecteerd en gepositioneerd zodat het vuil van de omliggende 

wanden wordt beperkt. Ze worden daarom over het algemeen geïnstalleerd op minstens 20 cm 
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afstand van deze wanden en/of voorzien van een element dat de stroom naar deze wanden 

verhindert. 

De voedingsopeningen worden gepositioneerd zodat het mogelijk is om hun debiet, hun eventuele 

regeling en hun onderhoud te meten. 

De voedingsopeningen worden geselecteerd om het drukverlies dat ze genereren te beperken.      

De voedingsopeningen kunnen fungeren als luchtdebietregelaars. Indien dat niet het geval is, dan 

moet een aanvullend regelelement worden voorzien; zie  (61.4 Ventilatie - regeling)  zie ook (61.31.6 

Luchtdebietregelingen) 

De openingen met automatische bediening reageren onafhankelijk zonder enige vorm van bekabeling 

of centrale bediening. 

61.32.1e  Pulsie-openingen op ronde koker 

Aangevuld als volgt: 

 

Overeenkomstig artikel C15 van het typebestek nr. 105 van 1990. 

Beschrijving 

De roosters worden uitgevoerd in geëxtrudeerd aluminium, afgewerkt met acrylverf, gehard in de 

oven, in een kleur volgens de keuze van de architect. 

De roosters zijn van het type met dubbele horizontale en verticale buiging; elk blad kan afzonderlijk 

worden geregeld. Er zal een afdichting aanwezig zijn op het kader. 

De roosters zijn voorzien om te worden gemonteerd op gegalvaniseerde kokers. 

De post omvat eveneens een luchtdebietregelingsklep die met clips moet worden bevestigd aan de 

achterzijde van de rooster. 

De roosters zijn voorzien om te worden gemonteerd op gegalvaniseerde ronde kokers. 

 

Specificaties 

Berekeningsnota betreffende het comfort 

Voor de meest kritieke verdeelgroepen zal de aannemer bij zijn technische fiche een berekeningsnota 

voegen die aantoont dat de luchtsnelheid op de gebruikers steeds minder bedraagt dan 0,2 m/s, op 

een hoogte van 180 cm. De afstanden tussen de openingen worden vermeld op de plannen.  

 

Regeling en debietmeting 

Zodra de ventilatiegroep die de opening voedt in werking werd gesteld en het luchtbehandelingsnet 

gebalanceerd is, meet de aannemer het debiet met een anemometer. Hij bezorgt aan de ontwerper 

een document dat het debiet aantoont voor elke opening. Het gevraagde debiet is een minimum dat 

moet worden gerespecteerd. Het debiet mag maximum 10 % meer bedragen dan het gevraagde 

minimale debiet. 

 

Metingswijze 

VH/st 
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61.32.1e.7  Roosters op ronde koker - 125m³/u VH st 

61.32.1e.9  Roosters op ronde koker - 150m³/u VH st 

61.32.1e.10  Roosters op ronde koker - 200m³/u VH st 

61.32.2  Luchtretouropeningen (afvoer) CCTB 01.04 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de luchtafvoeropeningen (bestemd voor de mechanische ventilatie), inclusief hun 

montagetoebehoren op de luchtbehandelingskanalen. 

  

Als er geen aanvullende voorschriften zijn, dan zal het debietbereik van de afvoeropeningen met 

automatische bediening in de residentiële gebouwen worden bepaald op basis van het volgende 

overzicht, in functie van het desbetreffend lokaal: 

  

Vochtige lokalen Debiet Type opening 

Badkamer 
keuken 

15-75 m³/u             Automatische bediening 
in functie van de vochtigheid 
en/of aanwezigheid van een 
maximaal debiet van 75 m³/u 

Washok 10-50 m³/u             Automatische bediening 
in functie van de vochtigheid, 

van een maximaal debiet van 50 
m³/u 

Toilet 5-25 m³/u             Automatische bediening, 
voorzien van een 

vertragingsinrichting, in functie 
van de aanwezigheid van een 
maximaal debiet van 25 m³/u 

  

  

UITVOERING/VERWERKING 

De afvoeropeningen zullen worden geselecteerd en gepositioneerd om gebrekkig comfort te 

vermijden, te wijten aan eventuele luchtstromen. Zij zullen daarom over het algemeen worden 

geïnstalleerd bovenaan de muren of in de plafonds. 

De afvoeropeningen zullen worden geselecteerd en gepositioneerd met het oog op de beperking van 

het vuil van de omliggende wanden. Ze zullen daarom over het algemeen worden geïnstalleerd op 

minstens 20 cm afstand van deze wanden en/of voorzien van een element dat de stroom naar deze 

wanden verhindert. 

De afvoeropeningen zullen worden gepositioneerd zodat het mogelijk is om hun debiet, hun eventuele 

regeling en hun onderhoud te meten. 

De afvoeropeningen zullen worden geselecteerd om het drukverlies dat ze genereren te beperken.     

De afvoeropeningen kunnen fungeren als luchtdebietregelaars. Indien dat niet het geval is, dan moet 

een aanvullend regelelement worden voorzien; zie (61.4 Ventilatie - regeling) zie ook (61.31.6 

Luchtdebietregelingen) 
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De openingen met automatische bediening reageren onafhankelijk zonder enige vorm van bekabeling 

of centrale bediening. 

61.32.2f  Openingen voor retourlucht op ronde koker 

Aangevuld als volgt: 

 

Overeenkomstig artikel C15 van het typebestek nr. 105 van 1990. 

Beschrijving 

De roosters worden uitgevoerd in geëxtrudeerd aluminium, afgewerkt met acrylverf, gehard in de 

oven, in een kleur volgens de keuze van de architect. 

De roosters zijn van het type met dubbele horizontale en verticale buiging; elk blad kan afzonderlijk 

worden geregeld. Er zal een afdichting aanwezig zijn op het kader. 

De roosters zijn voorzien om te worden gemonteerd op gegalvaniseerde kokers. 

De post omvat eveneens een luchtdebietregelingsklep die met clips moet worden bevestigd aan de 

achterzijde van de rooster. 

De roosters zijn voorzien om te worden gemonteerd op gegalvaniseerde ronde kokers. 

 

Specificaties 

berekeningsnota betreffende het comfort 

Voor de meest kritieke verdeelgroepen zal de aannemer bij zijn technische fiche een berekeningsnota 

voegen die aantoont dat de luchtsnelheid op de gebruikers steeds minder bedraagt dan 0,2 m/s, op 

een hoogte van 180 cm. De afstanden tussen de openingen worden vermeld op de plannen.  

 

Regeling en debietmeting 

Zodra de ventilatiegroep die de opening voedt in werking werd gesteld en het luchtbehandelingsnet 

gebalanceerd is, meet de aannemer het debiet met een anemometer. Hij bezorgt aan de ontwerper 

een document dat het debiet aantoont voor elke opening. Het gevraagde debiet is een minimum dat 

moet worden gerespecteerd. Het debiet mag maximum 10 % meer bedragen dan het gevraagde 

minimale debiet. 

 

Metingswijze 

VH/st 

61.32.2f.2  Roosters op ronde koker - 25m³/u VH st 

61.32.2f.3  Roosters op ronde koker - 40m³/u VH st 

61.32.4  Inlaten voor verse lucht  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de inlaten voor verse lucht (bestemd voor de mechanische ventilatie), inclusief hun 

montagetoebehoren op de luchtbehandelingskanalen en hun montagetoebehoren op de bekleding 

van het gebouw. 

UITVOERING/VERWERKING 

De verse lucht moet van buitenaf worden aangevoerd, of zelfs vanuit een niet verwarmde 

aangrenzende ruimte met een daarvoor voorziene luchtingang. De luchtinlaat moet voldoende ver 

verwijderd zijn van elke bron van vervuilde lucht (luchtafvoer, schoorsteen, enz.). 
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61.32.4a  Ventilatie - distributie - inlaten voor verse lucht op het dak FH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

 Het betreft de roosters en openingen voor verse lucht, geplaatst op het dak. 

Aangevuld als volgt: 
De ventilatiegroepen die verband houden met de inlaat van verse lucht op het dak zijn de volgende: 

- Plafondgroep 775 m³/u 
- Plafondgroep 2275m³/u 
- Plafondgroep 925m³/u 

 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Materiaal: kunststof/geanodiseerd aluminium/gelakt aluminium/gelakt staal/roestvrij staal  

Aansluitingsdiameter: zie plannen 

Te preciseren door de architect of het studiebureau 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Volgens het type. 

- aard van de overeenkomst: 

FH 

61.32.5  Afvoer van vervuilde lucht  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de luchtafvoeropeningen, inclusief deze bestemd voor de mechanische ventilatie, 

inclusief hun montagetoebehoren op de luchtbehandelingskanalen en hun montagetoebehoren op de 

bekleding van het gebouw. 

UITVOERING/VERWERKING 

De vervuilde lucht moet naar buiten worden afgevoerd (dus niet naar het dak of bijvoorbeeld een 

verluchte vide). 

61.32.5a  Ventilatie - distributie - afvoer van vervuilde lucht op het dak FH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

 Het betreft roosters en openingen voor de afvoer van vervuilde lucht afkomstig van de binnenzijde 

van gebouwen en geplaatst op het dak. 
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Aangevuld als volgt: 
De ventilatiegroepen die verband houden met de afvoer van verse lucht op het dak zijn de volgende: 

- Plafondgroep 775 m³/u 
- Plafondgroep 2275m³/u 
- Plafondgroep 925m³/u 

 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Materiaal: kunststof/geanodiseerd aluminium/gelakt aluminium/gelakt staal/roestvrij staal 

Aansluitingsdiameter: zie plannen 

Te preciseren door de architect of het studiebureau 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Volgens de afmetingen  

- aard van de overeenkomst: 

FH 

61.4  Ventilatie - regeling  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de systemen en de toebehoren die de mogelijkheid bieden om de luchtdebieten te 

regelen in de tijd en/of in de ruimte (met uitzondering van de onafhankelijke systemen die 

rechtstreeks worden geïntegreerd in de openingen met automatische bediening). 

61.41  Regeling  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de systemen en de toebehoren die de mogelijkheid bieden om de luchtdebieten te 

regelen in de tijd en/of in de ruimte (met uitzondering van de onafhankelijke systemen die 

rechtstreeks worden geïntegreerd in de openingen met automatische bediening). 

MATERIALEN 

   De regeling kan deel uitmaken van de verschillende volgende types: 

- INT – C1 Het systeem werkt constant.   

- INT – C2 Manuele regeling. Het systeem werkt via een manuele omschakelaar.   

- INT – C3 Tijdelijke regeling. Het systeem werkt volgens een bepaald tijdelijk programma.   

- INT – C4 Regeling volgens de bezettingsgraad. Het systeem werkt in functie van de aanwezigheid 

van personen (lichtschakelaar, infrarooddetectoren, enz.).   

- INT – C5 Regeling op verzoek (aantal personen). Het systeem werkt in functie van het aantal 

personen in de ruimte.   
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 - INT – C6 Regeling op verzoek (gasdetectoren). Het systeem wordt gecontroleerd door detectoren 

die de interne luchtparameters meten of andere aangepaste criteria die moeten worden 

gespecificeerd (detectoren voor CO2, CO, gemengde gassen en vluchtige organische stoffen). 

61.41.1  Regeling - voorzieningen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de levering, de installatie (inclusief de luchtbehandelingsaansluiting en de elektrische 

aansluiting) en de inwerkingstelling van de voorzieningen om de ventilatiesystemen te regelen. 

HULP 

Het is mogelijk om bepaalde soorten regelingen te combineren. Voor een enkelvoudige mechanische 

afvoer zou men bijvoorbeeld kunnen hebben: INT-C4 voor de toiletten en INT-C6 voor de andere 

lokalen. 

De kenmerken (inclusief de regeling) van de regelbare afvoeropeningen zijn opgenomen in het 

element 61.32.3a Ventilatie - distributie - Regelbare afvoeropeningen. 

De kenmerken (inclusief de regeling) van de regelbare voedingsopeningen zijn opgenomen in het 

element 61.51.1a Ventilatie - middelen voor luchtoverdracht - regelbare voedingsopeningen. 

De onafhankelijke regelingssystemen die rechtstreeks geïntegreerd zijn in de openingen met 

automatische bediening zijn opgenomen in het element 61.32 Distributie - eindeenheden. 

61.41.1a  Ventilatie - regeling C1 - constant systeem  

 

Aangevuld als volgt: 
 
Beschrijving 
De beschrijving en de prijs van de regeling zijn inbegrepen in de prijs van de ventilatiegroepen, 
beschreven in post 61.21.9. (Geïntegreerde/gedecentraliseerde regeling). 
  
Metingswijze 
PM (inbegrepen in 61.21.9) 

61.5  Ventilatie - luchtoverdrachtelementen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft luchtopeningen ontworpen om de luchtdoorvoer mogelijk te maken van een ruimte/een 

lokaal naar een ander(e). 

Deze kunnen worden gecombineerd met het principe van de natuurlijke verluchting en/of de 

gecontroleerde mechanische ventilatie. 

61.51  Luchtoverdrachtelementen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft elementen ontworpen om de doorvoer van buitenlucht mogelijk te maken in de bekleding 

van het gebouw met een minimale indringing van regen, sneeuw, vreemde voorwerpen, enz. 
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Het betreft elementen ontworpen om de luchtdoorvoer mogelijk te maken tussen twee binnenruimtes. 

61.51.2  Luchtoverdrachtelementen gemonteerd aan de binnenzijde  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft luchtoverdrachtelementen gemonteerd aan de binnenzijde 

  

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

[NBN D 50-001, Ventilatievoorzieningen in woongebouwen] voor residentiële gebouwen 

[NBN EN 16798-3, Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 3: Voor 

utiliteitsgebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en airconditioningsystemen (Modules M5-1, M5-4)] 

voor niet-residentiële gebouwen 

61.51.2a  Ventilatie - luchtoverdrachtelementen - overdrachtopeningen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Een overdrachtopening is een opening of een permanente spleet die de vrije doorgang van lucht 

mogelijk maakt van één binnenruimte naar een andere binnenruimte, zonder een sluitingselement. De 

overdrachtopening wordt enkel gerealiseerd in binnenwanden of in of rond binnendeuren. 

Een overdrachtopening is zowel een voedingsopening voor een lokaal of ruimte, als een 

afvoeropening voor het lokaal of de aangrenzende ruimte. 

- Ligging 

Details van de lokalen die hiervan moeten worden voorzien en het nominaal debiet dat moet worden 

nageleefd: zie plannen. 

Plaatsing in de deuren. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Nominaal debiet bij 2 Pa: volgens [NBN D 50-001] (m³/u) 

Geluidsisolatie in open positie (Dn,w): 40 dB 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Volgens het type. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 
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61.51.2a.1  25 m³/u VH st 

61.51.2a.2  50m³/u VH st 

61.51.2a.3  150m³/u VH st 

63  Warmte  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alles wat verband houdt met de productie, de distributie, de aansluiting, de behandeling, 

de voorzieningen, … met betrekking tot warmte in het algemeen, in de verwarmingsinstallaties. 

 

Aangevuld als volgt: 
  
Algemeen programma van de werken 
 
Algemeen 
Deze aanneming omvat 
 
a) Het plaatsen van verschillende circuits voor de distributie van de verwarmingsvloeistof, aan te 
sluiten op de bestaande verwarmingsketel; 
b) Het plaatsen van alle elementen die nodig zijn voor een goede werking van de installatie; 
c) Het plaatsen en aansluiten van de verwarmingselementen in de verschillende lokalen; 
d) De regeling van de verwarmingsinstallaties; 
 
Algemene opmerking 
De installaties worden geschikt volgens de principes op de plannen en de schema’s, rekening 
houdende met de structuur van de constructies en de plaatsing van het te installeren materiaal. 
 
Officiële goedkeuring. 
Vóór de uitvoering moet al het materiaal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende 
overheid. 
  
Beperking van de aanneming 
  
Binnen de grenzen van dit programma staat de opdrachtnemer tegen de overeengekomen globale 
prijs exclusief in voor alle toebehoren, werken, instellingen, stappen, prestaties, enz. die nodig zijn 
om tot de voorgeschreven resultaten te komen en hij zorgt ervoor dat de installaties voldoen aan de 
opgelegde voorwaarden en de regels van de kunst. 
 
Elektriciteit – normale stroom en normale stroom/noodstroom. 
De bedrijfsspanning die ter beschikking wordt gesteld van de aanneming op het schakelbord in de 
stookplaats: 
De bedrijfsspanning 3x230V 
Het schema van de aarding is van het type TT. 
Vanaf deze elektrische leiding omvat deze aanneming alle verschillende schakelborden, evenals alle 
elektrische aansluitingen van de desbetreffende toestellen, inclusief het instellen van de installaties. 
Onderhavige aanneming omvat ook alle desbetreffende aardkoppelingen en dit overeenkomstig de 
desbetreffende wettelijke reglementering met betrekking tot de doorsneden van de draden en hun 
aard. 
Elke verplaatsing binnen een straal van 5 m van het schakelbord mag niet leiden tot een 
prijssupplement. 
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Stadswatervoorziening. 
Een toevoer voor stadswater wordt ter beschikking gesteld in de stookplaats. 
Vanaf deze toevoer omvat de aanneming alle hydraulische distributienetten die nodig zijn voor de 
installaties. 
 
Opstanden dakbedekking 
Alle dakopstanden zijn voorzien in deze aanneming, en ook de aanpassingsstukken tussen de 
uitsparingen, de opstanden en het materiaal geïnstalleerd door de opdrachtnemer van dit lot vallen 
ten laste van onderhavige aanneming. 
 
Waterafvoer 
Onderhavige aanneming omvat de aansluiting van de overlopen, ontluchting, aftappen, lozingen en 
afvoeren op de vloerafvoeren te installeren in het gebouw met tussenplaatsing van een zichtbare 
afvloeitrechter en een geurwerende sifon. Onderhavige aanneming omvat de afvoerkleppen op alle 
lage punten en andere afvoerpunten en twee soepele buizen die de mogelijkheid bieden om deze 
kleppen aan te sluiten op de afvoerbuizen en de vloerafvoeren. 
Zij omvat ook het afvoernet van de condensaten van alle koude batterijen van de groepen en van de 
plafondcassettes. 
 
Elektriciteit – noodstroom via batterijen 
Alle productie van noodstroom via batterijen, nodig voor de installaties die het voorwerp uitmaken 
van dit bijzonder lastenboek dient geleverd en geïnstalleerd te worden door deze aanneming. 
 
Luchtkokers 
Alle luchtleidingen en hun toebehoren maken deel uit van deze aanneming, inclusief de leidingen 
voor luchtaanvoer en -afvoer. 
Onderhavige aanneming omvat ook alle vereiste toebehoren zoals kleppen, roosters, geluiddempers, 
buitenblinden, leischoepen, gaten, schuiven, schachtluiken, enz. bestemd voor de luchtleidingen. 
De wijzigingen met betrekking tot de ruwbouw die voortvloeien uit een eventuele wijziging qua 
afmetingen of qua ontwerp van de luchtleidingen die zouden worden gevraagd door de installateur 
maken deel uit van onderhavige aanneming en mogen slechts gerealiseerd worden met het akkoord 
van de aanbestedende overheid. 
 
Roosters voor luchtinlaat en -uitlaat en doorvoerroosters. 
De externe afwerkingsroosters die nodig zijn aan de luchtinlaat en -uitlaat, met name deze voorzien 
aan de gevel voor de ventilatievoorzieningen, worden voorzien in onderhavige aanneming. 
Onderhavige aanneming omvat de opmaak van de maattekeningen met de plaatsbepaling van de 
roosters op de gevels. 
Zij omvat ook de levering en plaatsing van roosterwerk met draad, gemotoriseerde kleppen, roosters 
voor de binnenafwerking en eventuele geluiddempers. 
De levering van doorvoerroosters evenals de doorboringen in de lichte wanden en het vastdraaien-
bijwerken vallen ten laste van deze aanneming. 
 
Sokkels voor machines en toestellen 
De sokkels voor de wisselaars, de expansiesystemen, de koelgroepen, de reservoirs, de pompen, de 
schakelborden, de diverse ventilatiegroepen en andere installatietoestellen vallen ten laste van deze 
aanneming, inclusief de tegels en/of de trilvaste draagconstructie. 
Deze aanneming moet alle nuttige informatie verschaffen die de ingenieur-adviseur stabiliteit nodig 
heeft voor het onderzoek van de structuur.         
Voor de voorzieningen te installeren op het dak worden er contactblokken voorzien vanaf de 
dakstructuur. Vanaf deze contactblokken voorziet deze aanneming de metalen draagstructuur en het 
rooster dat vereist is om de lasten van de toestellen te dragen. 
 
Openingen in de metalen vloeren en in de betonnen tegels en de wanden in metselwerk 
Alle openingen voor de doorvoer van de leidingen en de kabelgoten worden gerealiseerd door deze 
aanneming. 
Voor de openingen in de metalen vloeren omvat deze aanneming de uitvoering van de boringen en 
de sluiting van deze openingen volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid, met 
ophoging en afwerking van de isolatie en de sluiting rond de leidingen. 
Voor de openingen in de tegels en de wanden in metselwerk of in beton en de uitsparingen in de 
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betonnen wanden omvat deze aanneming de sluiting Bb1 of 2 uur rond de leidingen, evenals de 
realisatie van een verhoging van 20 cm, rond de uitsparingen, te realiseren in metselwerk. 
Zie ook het hoofdstuk werken bijlage van de ‘gemeenschappelijke clausules voor alle delen’. 
 
Openingen in de gevelbekledingen en gevelpanelen en bevestigingen van de externe elementen 
De openingen in de gevelbekledingen en de gevelpanelen worden gerealiseerd door deze 
aanneming. 
Hetzelfde geldt voor de bevestigingsmiddelen van de elementen die dienen bevestigd te worden op 
de gevelbekledingspanelen die dezelfde kleur moeten hebben als de gevelbekleding, en die perfect 
waterdicht moeten zijn. 
 
Uitsnijding van verlaagd plafond in minerale vezel en in staal. 
Deze aanneming omvat alle uitsnijdingen in de verlaagde plafonds voor het inbouwen van 
openingen, met name voor alle elementen met betrekking tot dit lot. 
 
Akoestiek. 
Al het toebehoren vereist om te voldoen aan de akoestische voorwaarden opgelegd voor dit type 
etablissement maakt deel uit van onderhavige aanneming. 
 
Portieken en consoles voor het dragen van toestellen, leidingen en buizen die worden opgehangen. 
De portieken en consoles voor het dragen van de toestellen en leidingen vallen ten laste van 
onderhavige aanneming. Consoles moeten verplicht worden overgenomen op de metalen structuur 
en/of het metselwerk van de gebouwen. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de uitvoering moet de studie van de portieken en de dragers ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
 
Toegangsmiddelen. 
Deze aanneming omvat alle toegangsmiddelen tot de desbetreffende apparaten, zoals vaste 
ladders, vloeren, enz. die nodig zijn om tot bij de desbetreffende apparaten te geraken, ook al staan 
deze voorzieningen niet vermeld op de plannen. 
 
Het binnenbrengen van materiaal. 
Het aanvoeren van materiaal in de uit te rusten lokalen valt ten laste van onderhavige aanneming. 
De opdrachtnemer dient in te staan voor alle eventuele werken met betrekking tot het vereiste 
demonteren, opnieuw monteren, afbreken en herstellen veroorzaakt door het binnenbrengen van zijn 
materiaal, en hij dient ook in te staan voor eender welke behandelingskosten. 
 
Exploitatie tijdens de werken. 
Onderhavige aanneming moet de kosten omvatten met betrekking tot het verbruik tijdens de werken. 
 
Diverse werken. 
Voor alle diverse werken moet worden verwezen naar het artikel ‘Diverse werken’ van het deel 
‘gemeenschappelijke clausules voor alle delen’. 
 
Verbinding met de branddetectie-installatie. 
De werking van de verwarmingsketels, brandwerende kleppen, ventilatiegroepen en de productie 
van warm water voor sanitair gebruik vallen onder de werking van de branddetectie-installatie. 
De werking zal gerealiseerd worden via een aansluiting op een aansluitblok in de buurt van de 
branddetectiecentrale. 
De installateur zal beschikken over: 
a) een contact niet gevoed door algemeen detectienet; elk net stemt overeen met een compartiment. 
b) gelijkstroom onder spanning (spanning van 24 V te bevestigen). 
Via deze contacten en deze voeding voorziet onderhavige aanneming de bedieningen en de 
detectie, evenals het ter beschikking stellen van de signalisatiecontacten. 
Het leveren, plaatsen en aansluiten van de bron voor de elektrische noodstroomvoorziening, nodig 
voor het bedienen van de brandwerende kleppen, valt ten laste van deze aanneming. 
  
 
Regelingsinstallaties 
Het installeren van regelingsvoorzieningen opgenomen in punt A.12 gebeurt door deze aanneming. 
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De aanneming voorziet alle andere voorzieningen dan deze vermeld in deze punten, en garandeert 
de coördinatie voor de installatie van dit materiaal. De aanneming is een resultaatsverbintenis. 
  
Berekeningsgrondslagen 
 
Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer 
Het komt de installateur toe om het geheel van het project op te maken op basis van de principes 
vermeld in de inschrijvingsdocumenten, rekening houdende met de hierna vermelde 
berekeningsgrondslagen. 
De installateur is niet alleen verantwoordelijk voor de goede werking van de apparaten en voor het 
geheel van de installatie, maar ook voor de berekeningen en de uitvoeringsplannen. 
Alle waarden vermeld in dit bestek en in de plannen zijn minima waaronder de inschrijvers niet 
mogen gaan, maar die zij mogen verhogen als zij dit nodig achten voor de goede werking van de 
installaties. 
  
 
Resultaten te behalen in de lokalen 
Thermisch comfort – binnenklimaat 
Globaal gezien kunnen de resultaten met het oog op het thermisch comfort als volgt worden 
samengevat: 
a)       lokalen met een maximale temperatuur: 20 of 22 °c               
b)       lokalen met een gecontroleerde temperatuur (+/- 1°C); 
c)       Andere lokalen: volgens de gebruikelijke normen en reglementen. 
  
Binnentemperaturen 
in de verwarmde en verluchte lokalen worden tijdens de verwarmingsperiode de volgende 
temperaturen gehandhaafd: 
a. Leslokalen, eetzaal 20°C; 
b. Eetzaal: 20°C; 
c. Kantoren 20°C; 
d. Gangen, looppad 16°C; 
e. Crèche: 22°C; 
f. Sportzaal: 18/20°C; 
g. Polyvalente zaal: 18/20°C; 
h. Sanitair: 16°C; 
i. Vestiaires: 20°C. 
  
Hygrometrische graad 
De hygrometrische graad wordt niet gecontroleerd. 
  
Verluchting en hygiënevoorwaarden 
a)       De ventilatie met aanvoer van verse lucht voor de behandelde oppervlaktes wordt berekend 
op basis van het gebruik, waarbij minstens 2,9 m³/u per m² wordt gerekend voor kantoren of 
vergaderzalen. 
b)       De luchtverdeling en -afvoer in de lokalen zijn ontworpen zodat de snelheid van de lucht in de 
lokalen met temperatuurregeling en/of verluchting onder de 0,25 m/s blijft in de zones waar mensen 
aanwezig zijn. 
c)       Voor het verwarmingssysteem mag de aanvoertemperatuur niet meer bedragen dan 40°C. 
d)       In de gekoelde lokalen mag het temperatuurverschil tussen de aanvoertemperatuur en de 
binnentemperatuur niet meer bedragen dan 10°C. 
  
Akoestische voorwaarden 
De te behalen akoestische voorwaarden worden gedetailleerd in het akoestisch lastenboek. 
  
IJzelvrij en vorstvrij maken 
Het ijzelvrij en/of vorstvrij houden van de waterleidingen moet gedefinieerd worden om een 
temperatuur te hebben van minstens + 5°C met de gebruikte warmte-isolerende diktes. 
  
Druk 
De verdeling van de hoeveelheden inblaaslucht en afgevoerde lucht in de te behandelen lokalen en 
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in de aangrenzende lokalen moet zo zodanig zijn dat wordt voldaan aan de 
luchtdrukregelingsvoorwaarden gedefinieerd op de principeschema’s. 
De berekening moet rekening houden met de totale lengte van de dichtingen van de openslaande 
vleugels tussen de verschillende lokalen, met het drukverlies die ze teweegbrengen in de 
luchtstroom, en rekening houdende met een lekkagedebiet van 15 m3/u per meter dichting voor een 
drukverschil van 10 Pa voor de openslaande deuren. Het lekkagedebiet bedraagt 30 m3/u per meter 
dichting voor de schuifdeuren, en dit voor een identiek drukverschil van 10 Pa. 
De raamkozijnen worden beschouwd als perfect hermetisch (dubbel hermetisch afgesloten) en het 
lekkagedebiet wordt beschouwd als zijnde gelijk aan 0. 
  
Filtrering 
a)       Het initiële drukverlies van de filter bij gebruik moet zo laag mogelijk zijn en mag de volgende 
waarden niet overschrijden. 

Filterklasse (volgens de normen NBN EN 
779 en NBN EN 1822) 

  

Maximaal initieel drukverlies bij een 
gebruiksdebiet Pi [Pa] 

  

G1, G2 

  

40 

  

G3, G4 

  

50 

  

F5 

  

80 

  

F6 

  

100 

  

F7 

  

150 

  

F8, F9 

  

180 

  

H10 tot H14 

  

250 

  

U15 tot U17 

  

250 

  

     
De gekozen filter zal ook een uiteindelijk drukverlies hebben, bepalend voor het vervangen van de 
filter, en aanbevolen door de fabrikant, dat zo laag mogelijk moet zijn. 
  
b)       Overeenkomstig de norm NBN EN 13053 moet de waarde van het drukverlies van de filter 
voor het debiet ontwerpvolume, in aanmerking genomen voor het selecteren van de ventilator gelijk 
zijn aan het gemiddelde van het initiële drukverlies (propere filter) en het uiteindelijke drukverlies 
(filter bedekt met stof), behalve voor bepaalde specifieke gevallen (specifieke hygiënische vereisten) 
waarvoor er een constant nominaal debiet moet worden gegarandeerd tot het uiteindelijke maximale 
drukverlies van de filter. 
  
c)       De keuze van de filterklasse kan worden gebaseerd op de volgende aanwijzingen: 

Klasse 

  

Soorten toepassingen 

  

G1 of 
G2 

  

Deze klasse zal slechts uitzonderlijk worden toegestaan, bijvoorbeeld voor de 
aërothermen van een garage, waarbij de filtratie niet al te diepgaand moet zijn, 
als fijnere filters problemen qua drukverlies teweegbrengen 
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G3 of 
G4 

  

Voor de ventilatorconvectoren kan men dit type filters toestaan, omwille van 
redenen die verband houden met de buitenafmetingen 

  

F5 of 
F6 

  

Lokalen waar de zuiverheid van de inblaaslucht niet van primordiaal belang is, 
dit wil zeggen lokalen die gemakkelijk te reinigen zijn en die geen voorwerpen 
bevatten die gevoelig zijn aan stof: tentoonstellingszalen, sportzalen, 
zwembaden. 

  

F7 

  

Lokalen waar een voldoende zuiverheid van de inblaaslucht nodig is om de 
bekleding te beschermen (tapijt, behangpapier, ...), voorwerpen die worden 
blootgesteld aan lucht (kunstvoorwerpen, ...) of producten die werden 
vervaardigd: kantoren, conferentiezalen, bibliotheken, musea, leslokalen en 
amfitheaters waarvan het materiaal moet worden beschermd, laboratoria, 
keukens en restaurants. 

  

F8 of 
F9 

  

Lokalen waar de zuiverheid van de lucht heel belangrijk is: computerzalen, 
dierenwinkels (dieren tijdens incubatie), ziekenhuizen (lokalen die onderdak 
bieden aan patiënten, met uitsluiting van operatiezalen en andere ‘propere’ of 
steriele lokalen). 

  

H10 tot 
H14 

  

Deze groep filters is heel efficiënt voor bacteriën, radioactief stof en rook en 
aerosols van eender welke aard.  Deze filters worden gebruikt voor zalen met 
gecontroleerde stofontwikkeling: laboratoria die zeer zuivere lucht vereisen, 
operatie- of sterilisatiezalen, witte ruimtes, kerncentrales. 

  

U15 tot 
U17 

  

Deze filtergroep met maximaal scheidingsvermogen is geschikt voor specifieke 
gevallen waarbij de zuiverheid van de lucht heel belangrijk is: steriele zalen, 
witte ruimtes, kerncentrales, ... 

  

     
  
De installatie zal in principe geen voorfilter bevatten. Deze kan echter wel worden geïnstalleerd in de 
volgende gevallen: 

 De filters van de groepen H en U en met actieve koolstof moeten altijd worden 
voorafgegaan door een filter van minstens klasse F7 (op verse lucht).  

 Als de te filteren lucht grote hoeveelheden grove partikels bevat, dan is een F5 voorfilter 
gerechtvaardigd.  

 Een filter F8 of F9 bij pulsie zal over het algemeen worden voorafgegaan door een filter 
F7 op de verse lucht.  

  
d) Voor de filters van de groep F, moet de ontwikkelde oppervlakte van het filtrerende medium 
minstens gelijk zijn aan de volgende waarden: 

Filterklasse 

  

Minimale ontwikkelde oppervlakte 
van het filtrerende medium  
 [m² voor 1000 m³/u] 

  

Concentratie stof van de buitenlucht < of = 0,1 
mg/m³ (geval van de meeste Belgische steden) 

  

Concentratie stof van 
buitenlucht > 0,1 mg/m³ 

  

F5 

  

1,45 

  

2 
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F6 

  

1,65 

  

2,4 

  

F7 

  

1,85 

  

2,8 

  

F8 en F9 met voorfilter F7 

  

2,4 

  

3,8 

  

     
  
 
Grondslagen voor de berekeningen en het bepalen van de afmetingen 
Berekeningsmethode 
a)       Het warmteverlies wordt gedefinieerd volgens de norm NBN B62-003 van december 1986, 
rekening houdende met: 

 een basisbuitentemperatuur van -9°C;  

 de droge binnentemperaturen vermeld op de plannen;  

 de oriëntatie;  

 een werking met nachtelijke vertraging van maximum 5°C beneden de normale 
temperatuur.  

De thermische transmissiecoëfficiënten van de wanden worden gedefinieerd volgens de norm NBN 
B62-002 van januari 1987. 
b)       De warmtewinst wordt berekend volgens de Amerikaanse methode CARRIER. In de 
berekeningsmethode CARRIER, worden de berekeningen van de druk gedefinieerd voor een 
werkingsperiode van 24 uren. De toe te passen coëfficiënten voor de berekeningen van het aantal 
uren zon zijn de volgende: 

 voor metalen frame:   1,170  

 voor gebrek van helderheid    0,980  

 voor dauwpunt:                        1,013  
c)       De hydraulische berekeningen gebeuren volgens de Rietchel-methode. 
  
Omstandigheden buiten 
-          De berekeningen van de warmtebehoeften worden gemaakt voor een minimale 
buitentemperatuur van -9°C, en een windsnelheid van 4 m/s. (normale winden) en een blootgestelde 
situatie. 
        Er wordt voor deze buitentemperatuur rekening gehouden met een relatieve vochtigheid van 90 
%. 
-          De berekeningen van de warmtewinst worden gemaakt voor de volgende 
buitenomstandigheden: 

 extreme omstandigheden: droge temperatuur: 30°C en 50 % RV stemmen overeen met 
de volgende waarden:   

o enthalpie: 65 kJ/kg droge lucht (15,50 kcal/kg)  
o vochtige temperatuur: 22°C.  
o watergehalte: 13,4 g/kg droge lucht  
o dagelijks maximum van de buitentemperatuur tijdens de maanden:    

- april                                     25°C 
‑ Mei                                      28°C 

‑ Juni, juli, augustus               30°C 

‑ September                         28,5°C 

‑ Oktober                              26°C 

 amplitude van de dagelijkse schommeling van de buitentemperatuur: 12°C  

 windsnelheid:                                  4m/s  

 zonlicht:                                   heldere hemel  
  
Luchtdebieten 
Alle vermelde luchtdebieten voor de ventilatie zijn in normale m3, dit wil zeggen beschouwd bij: 

 temperatuur:                                       0°C  

 druk:                                              760 mm Hg (1013 m bar)  
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 specifiek gewicht:                              1,293 kg/m3  
  
Warmtetoevoer 
a)       De toevoer te wijten aan de aanwezige personen wordt berekend op basis van een specifieke 
bezetting van: 

 2,5 m² per persoon voor de vergaderzalen;  

 7 m² per persoon voor aparte kantoren en consultaties;  

 volgens de programmering voor de andere lokalen;  
b)       De interne aanvoer te wijten aan de verlichting is gebaseerd op een specifiek vermogen van 
20W/m². 
 
Berekening van de installaties 
Geïnstalleerd vermogen in de centrale 
a)       Het nominaal warmtevermogen van de aansluitingen is gelijk aan 100 % van het vermogen 
van de warme batterijen en van de verwarmingselementen, vermeerderd met de verliezen en een 
reserve van 10 %. 
  
Verwarmingsoppervlakte 
a)       De vermogens van de verwarmingsbatterijen en van de koelbatterijen worden berekend 
rekening houdende met het bruikbaar vermogen (verlies, winst, behandeling van de verse lucht, 
enz.) en het verlies (verlies aan de kokers, warmtewinst te wijten aan de ventilatoren, enz.). 
b)       De emissie van radiatoren wordt bepaald op basis van het bekomen verlies en van de emissie 
die wordt gecatalogiseerd op basis van testen overeenkomstig de vigerende normen. 
  
Kenmerken van de vloeistoffen 
a)       De verwarmingsvloeistof beschikbaar aan de aansluiting is warm water met een maximale 
temperatuur van 80°C bij vertrek en 60°C bij terugkeer. 
b)       De statische verwarmingselementen worden berekend voor een inlaattemperatuur van 80°C 
en voor een temperatuurdaling van 20°C (stelsel 80/60°C). 
  
Hydraulische maatvoering 
a)       De hydraulische berekeningen voor de verwarmingsvloeistof worden opgemaakt 
overeenkomstig de volgende regels: Het ontwerp van het distributienet zal worden bestudeerd met 
het oog op het beperken van het vermogen van de pompen en circulatiepompen. Dat betekent het 
drukverlies beperken door te werken met zo kort mogelijke, rechtlijnige circuits die de vloeistof 
vervoeren aan een geringe snelheid. Voor de bepaling van de afmetingen zal er ook worden gelet op 
een goed evenwicht tussen de verschillende circuittakken. 
Voor de afmetingen van de distributieleidingen zal er worden rekening gehouden met de volgende 
regels: 

 voor de beperkte diameters (DN10-20), de snelheid van het water beperken tot 0,4 m/s 
omwille van akoestische redenen,  

 het niet overschrijden van een maximaal drukverlies van 100 Pa/m voor de stukken met 
een diameter van meer dan DN 20 om het drukverlies te beperken.  

 de volgende snelheden niet overschrijden:  

 1 m/s voor een diameter kleiner of gelijk aan DN100,  

 1,5 m/s voor een diameter kleiner of gelijk aan DN150,  

 2 m/s voor een diameter groter dan DN150,  
Daarnaast zal de snelheid van het water worden beperkt tot 0,3 m/s in de primaire collector, om 
zodoende de hydraulische interferenties te vermijden tussen de secundaire circuits. 
b)       De hydraulische berekeningen voor het sanitair en industrieel water worden opgemaakt voor 
watersnelheden van minder dan 1,5 m/s voor de grote zones (≥ DN80) en minder dan 1 m/s voor de 
kleine zones. 
c)       De berekening van het drukverlies gebeurt volgens de methode van Rietschel en Raiss; de 
berekening wordt opgemaakt op basis van een maximaal drukverlies van 100 Pa/strekkende meter. 
Het drukverlies dat zich situeert in de apparatuur moet zo gering mogelijk zijn. Het wordt bepaald 
rekening houdende met de kenmerken en de mogelijkheden van de bestaande installatie. 
d)       Het glycolwatercircuit van de recuperatiebatterijen op de afvoerlucht wordt berekend voor een 
debiet verse lucht van 100 % en een maximale snelheid van 1,5 m/s in de leidingen. 
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Maatvoering luchtbehandelingstechniek 
a)       Voor de installaties worden de afmetingen van de luchtleidingen bepaald op basis van de 
berekende debieten en rekening houdende met maximale snelheden van 7 m/s. Deze maximale 
snelheden zullen worden bereikt in de technische lokalen en in de verticale technische kokers; op het 
einde van het net, voor de eindunits zal de luchtsnelheid ongeveer 4 m/s bedragen. 
        De snelheden voor de luchtdoorvoer in de groepen mogen niet meer bedragen dan 2,50/3,00 
m/s. 
b)       De berekeningen gebeuren rekening houdende met de percentages toevoer verse lucht 
gedefinieerd in het artikel ‘Verluchting en hygiënevoorwaarden’. 
c)       Voor de free cooling zullen de installaties worden berekend om een debiet te hebben van 
minstens gelijk aan 6 vol/u in elk lokaal dat met deze methode wordt gekoeld. De maximale snelheid 
van de lucht bedraagt 10 m/s, en zal worden bereikt in de technische lokalen en de verticale 
technische kokers; 
d)       De totale druk van de ventilatoren wordt gedefinieerd door de opdrachtnemer, rekening 
houdende met het interne drukverlies en de beschikbare druk voor de luchtdistributienetten. De 
berekeningen voor het drukverlies van de luchtdistributienetten moeten door de opdrachtnemer 
worden opgemaakt volgens de methode Riestschel en Raiss, Carrier of vergelijkbaar. Tijdens de 
uitvoering moet er een berekeningsnota met toelichting worden opgemaakt door de opdrachtnemer, 
en deze moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het studiebureau. 
  
Maximale werkdruk 
a)       Circuits voor stadswater en warm water voor sanitair gebruik: De werkdruk bedraagt maximaal 
10 bar (PN10). 
b)       Circuits voor verwarmingswater: De werkdruk bedraagt maximaal 10 bar (PN10) 
 
  
Beschrijving en werkingsprincipe van de installaties 
  
 
Beschrijving van de te realiseren installaties 
Productie en distributie van verwarmingsvloeistof 
De warmteproductie wordt gerealiseerd met twee vloergascondensatieketels. De primaire distributie 
voor warm water gebeurt volgens het regime 60/40° C. 
Het warm water wordt in circulatie gebracht met circulatiepompen. 
De ketel is van het type met automatische brander gecontroleerd door een ventilatiesysteem, 
voorzien voor het gebruik van aardgas. 
Het geheel ketel-brander is uitgerust met alle vereiste veiligheden, overeenkomstig de reglementen, 
normen en codes voor goed gebruik, die gelden op het ogenblik van de inbedrijfstelling van de 
installaties. 
De centrale wordt aangevuld met het expansiesysteem en de elektrische en regelingsvoorzieningen. 
Het vullen van de installatie gebeurt met stadswater. 
De ketel werkt volgens een tijdsleuf en een buitentemperatuursonde (glijdende temperatuur), met 
een afwijkingsknop, voor de uren buiten de gedefinieerde tijdsleuven. Er zal een werking van het 
type ‘cascade’ worden voorzien, met afwisselende ketel in werking. 
  
Regelingen van de verwarmingselementen 
De afzonderlijke regeling van de radiatoren gebeurt met thermostatische kranen. 
  
Regeling van de installaties 
Het regelingssysteem zal van het type DDC (Direct Digital Control) zijn, of zal gebeuren met 
automaten.  Het zal evolutief zijn, het zal gebruik maken van de microprocessor als basiselement en 
het zal functies realiseren op basis van software. 
De functies die moeten worden gerealiseerd door het automatisch regelingssysteem zullen de 
normale werking moeten garanderen en de lokale entiteiten optimaliseren. 
De functies die worden gevraagd aan het regelingssysteem zullen worden uitgevoerd op 3 
verschillende wijzen: 
a) automatisch op basis van software; 
b) manueel, in afwijking van de software, op basis van de hulpelementen van het regelingssysteem; 
c) manueel als software ontbreekt op basis van schakelborden. 
Elk gedecentraliseerd beslissingsorgaan zal een microprocessor en geheugens bevatten. 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 65 de 315 

  

 

De manuele bedieningen via schakelaars moeten prioritair zijn zonder dat er echter mag worden 
afgeweken van de basisveiligheidsnormen. 
De gedecentraliseerde beslissingselementen zijn voorzien om onderling te worden verbonden en 
met de centrale beheerpost voorzien als verplichte variante, een verbinding die de overdracht 
garandeert van digitale informatie. 
  
Brandbescherming en rookafvoer 
De installaties moeten worden gerealiseerd overeenkomstig de vigerende normen en reglementen 
inzake brandbescherming voor ‘middelhoge’ gebouwen, met name: NBN S 21 201 en S 21 202 en 
het koninklijk besluit van 19 december 1997 en zijn bijlagen - publicatie van het BS van 30 december 
1997 - Brandpreventie in gebouwen. 
 
Algemene organisatie 
De volgende brandbeschermingsmaatregelen en -acties worden gerealiseerd door de installaties: 
a)       automatische branddetectie; 
b)       automatische en selectieve werking van de branddetectie op de luchtbehandelingsinstallaties; 
c)      behoud van de brandwerendheid van bouwelementen zoals vloeren, muren, enz. bestemd voor 
de doorvoer van leidingen en luchtschachten en dit door: 

 de installatie van een automatische brandklep op de leidingen;  

 het toepassen van afsluitingsmaatregelen (brandwerende sluiting);  

 plaatsen van vuurbestendige leidingen die door bepaalde ruimtes lopen.  
d)       gebruik van de verschillende luchtafvoercircuits van de luchtbehandelingsinstallaties zoals 
rookafvoer; 
e)       plaatsing van een bedieningspaneel ‘brandweer’ in de inkomhal. 
De bedieningspanelen en de ‘brandweer’ krijgen alle meldingen van de bedieningen en van de 
brandkleppen. 
  
Verbinding met de branddetectie 
In geval van branddetectie zal het volgende programma per brandbestrijdingszone in werking 
worden gezet: 

 uitschakelen van de afvoergroepen  

 openen van de rookafvoerkanalen  
  
Elektriciteit 
De aanneming wordt aangesloten op het algemeen hoogspanningsschakelbord. Er is daarvoor een 
kabel voorzien. 
Het bedrijf staat in voor de levering en plaatsing van alle schakelborden in de technische lokalen en 
het staat in voor de specifieke aansluitingen van zijn installaties vanaf de schakelborden. 
Het type elektrische leidingen en hun plaatsingswijze, en het type bescherming van de omkleding en 
motoren worden bepaald door de aard van de lokalen en de wettelijke en/of reglementaire vereisten 
(ARAB, AREI, NBN 713.010 en NBN S21.202). 
Alle bedienings- en signalisatieborden moeten worden uitgerust met herlaadbare batterijen die 
noodstroomvoorziening mogelijk maken voor de installaties, om zodoende de vrijwaring van de 
geheugens te garanderen. 
De autonome werking moet minstens 72 uur bedragen. 
De elektrische leidingen die installaties of apparaten voeden waarvan de werking onmisbaar is in 
geval van een ramp, worden gerealiseerd met een F3 kabel volgens de norm NBN C 30.004. 
  
Bedieningspanelen. 
Bedieningspanelen geïntegreerd in de schakelborden voor de verwarming en ventilatie omvatten de 
gedecentraliseerde controle-/bedieningsunits. 
  
 
Werkingsprincipe van de installaties 
Algemeen 
De installaties hebben een automatische en/of manuele bediening vanaf de bedieningsborden voor 
de verwarming en ventilatie. Vanaf de inwerkingstelling verloopt de werking van het geheel 
automatisch. Een optimizer en een jaarlijkse programmer beheren de installaties. 
Alle abnormale situaties en/of alarmsituaties moeten afzonderlijk gemeld worden op de 
bedieningspanelen voor de verwarming en ventilatie en/of op de panelen voor de algemene 
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verwarming. 
  
Installaties voor luchtbehandelingsdistributie-gemeenschappelijke voorwaarden 
Algemeen 
De bedieningen ‘branddetectie’ vermeld in het artikel ‘Branddetectie-brandbescherming en 
rookafvoer’ hebben voorrang op de bedieningen gedefinieerd in dit artikel. 
Alle abnormale situaties en/of alarmsituaties moeten afzonderlijk gemeld worden op het 
bedieningspaneel. 
  
Bediening van de groepen 
a)       Alle ventilatie-installaties worden beheerd via optimizer en jaarlijkse programmer door het 
schakelbord voor de verwarming en ventilatie (via de gedecentraliseerde modules). 
b)       De sequentie voor de inwerkingstelling moet vertragingen bevatten die afzonderlijk regelbaar 
zijn om de inschakelstroom te beperken bij het opstarten. 
  
‘Voorbeeldregime’ voor de werking van de groepen 
a)       De ventilatiegroepen bediend door het optimaliseringsprogramma van het paneel voor de 
verwarming en de ventilatie of het schakelbord en/of van het algemeen bedieningspaneel moeten 
kunnen worden ingesteld: 

 · op werking bij normaal regime;  

 · op de opstartfunctie;  

 · op normaal stoppen;  

 · op stoppen ‘branddetectie’;  

 · op werking ‘brandweer’.  
b)       De volgende tabel bevat de positionering van de verschillende in te stellen elementen in de 
verschillende werkingsregimes: 
  

  

  

Branddetectie 

  

Normaal stoppen 

  

Opstart 

  

Normale werking 

  

Afvoerventilator. 

  

UIT 

  

UIT 

  

AAN 

  

AAN 

  

  
F    =          Gesloten 
O    =          Open 
SR  =          Regeltechniek 
  
c)       De keuze van het soort functioneringssysteem gebeurt door het paneel voor de verwarming en 
de ventilatie of het bedieningsbord en/of het algemeen bedieningspaneel; de regeltechniek die deel 
uitmaakt van dit lot garandeert op basis van het ontvangen bevel van het paneel voor de verwarming 
en de ventilatie of het bedieningsbord en/of het algemeen bedieningspaneel de positionering van de 
in te stellen elementen zoals hoger gedefinieerd. Dit bevel wordt aan elke groep afzonderlijk 
gegeven. 
  
 

63.1  Warme - installatie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft onder andere alle voorzieningen en uitvoeringen die nodig zijn om de goede werking van 

de nieuwe of gerenoveerde installaties voor warmteproductie te garanderen.  

- Belangrijke opmerkingen 
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In het kader van het beheer van een duurzaam en verantwoord milieu, moet men letten op een goede 

verwijdering van het afval dat wordt gegenereerd door deze werken, of het nu gaat om nieuwe 

constructies of lichte of zware renovaties. 

‘De verwijdering en het beheer van afval uit afbraak-, renovatie- of bouwwerken maken 

deel uit van een of meer specifieke posten toegelicht in deel 0 paragraaf 07 –Afval: 

preventie, selectief sorteren op de werf, opslag, vervoer en verwerking van afval’ 

De aandacht van architecten, studiebureaus, opdrachtgevers en ondernemers wordt bovendien 

gevestigd op de problematiek van de afvoer van het water uit de verwarmingsinstallaties en de 

verwijdering ervan als de installatie wordt geledigd; en dit specifiek in het geval van renovatie: 

vervanging van de ketel(s) of zelfs vervanging van een deel of van de volledige installatie. 

Dit water wordt gezien de samenstelling ervan beschouwd als van het industriële type, en het moet 

daarom voorwerp uitmaken van een milieuvergunning. 

Gezien het ontbreken van specifieke reglementering op 05/08/2013, en rekening houdende met de 

kleine hoeveelheden die soms worden afgevoerd en aangezien dit water niet afkomstig is van een 

etablissement dat ander industrieel water afvoert, zullen de architect, het studiebureau en/of de 

opdrachtgever letten op deze problematiek en zullen zij indien nodig geval per geval aanraden om dit 

water te recupereren en te laten verwijderen door een bedrijf dat gespecialiseerd en erkend is om 

vloeibaar afval te verwijderen: 

‘De verwijdering en het beheer van afval uit afbraak-, renovatie- of bouwwerken maken 

deel uit van een of meer specifieke posten toegelicht in deel 0 paragraaf 07 –Afval: 

preventie, selectief sorteren op de werf, opslag, vervoer en verwerking van afval’ 

63.11  Systemen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle bestaande systemen op de ontwerpdatum van het bestek en die voldoen aan de 

reglementeringen en normen die op het moment van dit ontwerp gelden voor de bouw van 

verwarmingsinstallaties. 

  

Aangevuld als volgt: 
Bestaande systemen: 
Vloerketels Remeha. 
Distributiecircuit ‘naar de paviljoenen’ waarop de distributie voor warm water komt voor de 
nieuwbouw van de kleuterschool. 
Circuit in afwachting van nieuwe bouwconstructies 
Andere bestaande circuits met aansluitingen voor de school 

63.2  Warmte - productie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

 Het betreft toestellen voor warmteproductie op basis van:  

 gas 

 mazout (stookolie) 

 hout (of het nu gaat om houtblokken, houtsnippers (platen), houtpellets, houtspaanders, 

zaagsel, enz …) 

 gewassen 

 een stedelijk verwarmingsnet 

 elektriciteit 
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 warmtepompen 

 zon 

 steenkool 

  

Aangevuld als volgt: 
 
Pro memorie: bestaande installatie. 
 
Bestaande voorzieningen die worden behouden tijdens de renovatie: 

- Vloerketels Remeha 
- Bestaande distributiecircuits 

 
Wat er wordt gewijzigd tijdens de renovatie: 

- Distributiecircuit ‘naar paviljoenen’ dat in verbinding zal staan met de nieuwbouw voor de 
kleuterschool 

 
Wat wordt toegevoegd: 

- Circuit in afwachting van de twee andere nieuwe bouwconstructies 

 

- Belangrijke opmerkingen 

Energieprestatie 

De residentiële gebouwen evenals de kantoorgebouwen en dienstgebouwen en gebouwen bestemd 

voor het onderwijs, nieuwe gebouwen of gebouwen die het voorwerp uitmaken van een wederopbouw 

of van uitbreidingswerken waarvoor een vergunning is vereist, vallen onder de reglementering 

Energieprestatie  (EPB - zie § 00.5 Terminologie). 

De projectontwerper en/of EPB-verantwoordelijke moet daarom hun energieprestatieniveau 

berekenen. Hij moet daarom beschikken over het rendement van de toestellen voor 

warmteproductie.  Er zal daarvoor worden verwezen naar overzicht 10 van §10.2.3.2 van het [AGW 

2014-05-15 PEB] (EPB-besluit). 

Dat betekent dat de aannemer voor de ketels de volgende gegevens moet kunnen verschaffen: 

Warmwatercondensatieketel -η30%:  rendement bij gedeeltelijke belasting voor 
een belasting van 30 % 
- θreturn,design: retourtemperatuur ontwerp van het 
warmte-emissiesysteem (in °C) 
  

Warmwaterketel niet met condensatie - η30%: rendement bij gedeeltelijke belasting voor 
een belasting van 30 % 

  

Voor de warmtekrachtkoppeling op de site zal worden verwezen naar overzicht 16 van Bijlage II van 

hetzelfde [AGW 2014-05-15 PEB] (EPB-besluit). 

Voor de elektrische weerstandsverwarming is het productierendement gelijk aan 1. 

Voor wat betreft de verwarmingssystemen met elektrische warmtepomp, wordt het 

productierendement gelijkgesteld met de gemiddelde seizoensprestatiefactor (SPF = fθ fΔθ fpumps f HU . 

COPtest).   

COPtestis de prestatiecoëfficiënt van de warmtepomp volgens de norm [NBN EN 14511-1], [NBN EN 

14511-2], [NBN EN 14511-3] en [NBN EN 14511-4]. Dit moet ook worden bezorgd aan de 

projectontwerper en/of aan de EPB-verantwoordelijke om het energieprestatieniveau van het gebouw 

te berekenen. 
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63.21  Productie op basis van gas - voorzieningen TP fft 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle voorzieningen voor de warmteproductie bestemd om de verwarmingsinstallaties te 

voeden en de installaties voor de productie van warm sanitair water op basis van gas. 

Deze post omvat de levering en plaatsing van alle materialen met het oog op de realisatie van een 

binneninstallatie in werking, overeenkomstig de norm [NBN D 51-003], dit wil zeggen het leveren van 

alle onderdelen, de montage en de bevestiging, evenals de testen en de aansluiting op de tellers. 

Overeenkomstig de algemene en/of specifieke voorwaarden in dit bestek, moeten de eenheidsprijzen 

inbegrepen in deze post altijd, hetzij volgens de opsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in 

hun totaliteit de volgende elementen bevatten: 

 

· de toestellen voor warmteproductie 

· de specifieke expansiesystemen voor deze toestellen 

· de specifieke pompen en circulatiepompen voor deze toestellen 

· het kraanwerk 

· de aftapkleppen 

· de externe bescherming 

· de aansluitingen (de aansluiting door het distributiebedrijf en de gasteller zullen ten lasten van de 

opdrachtgever zijn). 

· De detectie van gaslekken en de toebehoren worden behandeld in de artikels 63.31.3een 63.31.3d: 

Centrales gasalarm en elektromagnetische klep gasonderbreking 

· alle bijkomende werkzaamheden, leveringen en prestaties die niet specifiek worden beschreven, 

maar die nodig zijn voor de goede werking van de installaties 

 

Aangevuld als volgt: 
 
De huidige gasteller zal moeten worden verplaatst. Als gevolg hiervan bevat deze post de volledige 
aanpassing (leidingen inclusief alle toebehoren) om de gasvoeding van het gebouw te garanderen. 
De gasaansluiting verloopt ondergronds, loodrecht op de stookplaats. 
 

63.21.1  Gasaansluitingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle werken die onmisbaar zijn om de aansluiting op het gasdistributienet te realiseren, 

overeenkomstig de vereisten van de distributiemaatschappij, zoals het afsluiten van de sleuven, de 

doorboringen, het plaatsen van de tellers, de equipotentiaalverbindingen, enz. die niet zijn inbegrepen 

in de aansluitingsfactuur. 

De post ‘gasaansluiting’ omvat de levering en plaatsing van alle materialen met het oog op de 

realisatie van een binneninstallatie in werking, overeenkomstig de norm [NBN D 51-003], dit wil 

zeggen het leveren van alle onderdelen, de montage en de bevestiging, evenals de testen en de 

aansluiting op de tellers. Overeenkomstig de algemene en/of specifieke voorwaarden in dit bestek, 

moeten de eenheidsprijzen inbegrepen in deze post altijd, hetzij volgens de ventilatie in de 

samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit de volgende elementen bevatten: 

de aftapkleppen 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 70 de 315 

  

 

de externe bescherming 

de aansluitingen (de aansluiting door het distributiebedrijf en de gasteller zullen ten lasten van de 

opdrachtgever zijn). 

Opgelet: de kosten inherent aan het aansluiten en aan de inwerkingstelling gefactureerd door de 

distributiemaatschappij zullen ten laste van de opdrachtgever zijn. 

MATERIALEN 

Alle materialen die worden gebruikt, zullen moeten voldoen aan de norm [NBN D 51-003], aan de 

voorschriften van de gasdistributiemaatschappij en aan de vigerende normen. 

UITVOERING/VERWERKING 

schikking - gastellers 

De plaatsing van de gasteller zal moeten voldoen aan de norm [NBN D 51-003] en aan de 

voorschriften van de gasdistributiemaatschappij. 

Het leidingnet zal worden aangesloten op de gastoevoer. Het zal niet mogen worden ingebouwd, het 

moet altijd toegankelijk blijven voor het personeel van de verdeler. De installateur zal de 

binneninstallatie laten eindigen op maximum 1 meter afstand van de gasteller, met behulp van een 

buis met adequate buitendraad. 

De aansluiting zal niet mogen worden beïnvloed door een schadelijke, externe belasting en zal ook 

niet in contact mogen worden gebracht met een metaal of een product dat schade zou kunnen 

berokkenen. Als de verdeler van mening is dat er bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten worden 

genomen omwille van de aanwezigheid van specifieke risico’s of omwille van kenmerken van de 

omgeving, dan zal de aannemer deze laten uitvoeren op zijn kosten. 

  

gasteller binnen het gebouw 

Voor het plaatsen van gastellers binnen het gebouw moeten de volgende maatregelen in aanmerking 

worden genomen: 

de muurdoorvoer voor de gasleiding mag niet fungeren als doorvoer voor andere leidingen. Alle 

andere leidingen moeten zich op een afstand van minstens 20 cm bevinden. Deze doorvoer zal 

water- en gasdicht worden gemaakt. 

het deel van de dienstleiding in het gebouw moet zo kort mogelijk zijn; 

het binnendeel van de dienstleiding in staal zal op een gelijkwaardige manier worden beschermd als 

het deel dat aan de buitenzijde wordt geplaatst; 

het binnendeel van de dienstleiding moet kunnen worden bevestigd op een verticale muur, minstens 

op de hoogte van de plint en zichtbaar over de volledige hoogte, zodat de controle, het onderhoud of 

vervangingen kunnen gebeuren zonder de vloer of de muren te beschadigen; 

als de tellers voor gas en elektriciteit worden geplaatst in dezelfde uitsparing en ze niet worden 

gescheiden door een gasdichte wand, dan zal de gasteller worden geplaatst in het bovenste deel van 

de uitsparing. 

de gasleiding moet worden aangesloten op de equipotentiaalverbinding, in de buurt van de gasteller, 

maar naast de binneninstallatie; 

de minimale afstand tussen de gasteller en elk toestel dat warmte produceert zal 1,5 m bedragen. 

  

gasteller buiten het gebouw 

Uitzonderlijk zal de teller kunnen worden geplaatst in een speciale kast, als de afstand ten aanzien 

van de straat te groot is. De kast zal dan worden geplaatst op privéterrein, zo dicht mogelijk bij de 

hoofdleiding en de richtlijn. 
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CONTROLES 

Conformiteitsattest 

De installateur zal een attest moeten bezorgen dat moet worden overgemaakt aan de netbeheerder 

voor aardgasdistributie voor het in werking stellen van de gasteller overeenkomstig art. 48 van het 

[KB 1971-06-28]. Alle eventuele wijzigingen om ervoor te zorgen dat de installatie hieraan voldoet, 

zijn ten laste van de installateur. 

Voorafgaande test onder luchtdruk 

Alvorens de aansluiting van een installatie te vragen en eventuele bekledingen of verfbehandelingen 

aan te brengen, zal de installateur de installatie (inclusief de intermediaire gastellers) moeten 

onderwerpen aan een dichtheidstest overeenkomstig § 4.7. van de norm [NBN D 51-003]. De 

binneninstallatie zal hiervoor worden blootgesteld aan een luchtdruk van 100 mbar gedurende de tijd 

die nodig is om alle aansluitingen, soldeernaden, kranen, enz. te besmeren met een schuimend 

product (zeep). De test zal geslaagd zijn als er geen enkele gasbel wordt gevormd. De controle van 

de installatie zal moeten gebeuren door een erkende controle-instantie; hetzelfde geldt voor de 

installaties met een vermogen van meer dan of gelijk aan 70 kW. Het attest van deze controle zal 

worden bezorgd aan de opdrachtgever op het moment dat de werken worden opgeleverd. Alle kosten 

die verband houden met de controle zullen ten laste vallen van de aannemer. 

Inwerkingstelling van de gasteller 

De installatie zal pas in werking mogen worden gezet indien is voldaan aan alle voorschriften van de 

verdeler. Bij het in werking stellen van de gasteller moet het distributiebedrijf zich ervan vergewissen 

dat de binneninstallatie gasdicht is voor de distributiedruk. De duur van de observatietijd zal 10 

minuten bedragen en er zal geen enkel verlies zijn toegestaan. In principe zal de eerste dichtheidstest 

gratis zijn; elke bijkomende test zal ten laste zijn van de installateur. 

Aftapping 

Vóór de inwerkingstelling zal de installatie worden afgetapt. Deze aftapping zal ofwel gebeuren via 

een flexibele buis die loopt tot buiten het gebouw, ofwel via de brander van een toestel dat 

gemakkelijk toegankelijk is; in dit laatste geval zal er een vlam voor de brander worden gehouden 

terwijl het lokaal voldoende wordt verlucht. De brander moet voldoende lang branden opdat de 

installatie volledig zou afgetapt zijn (gevaar voor luchtzakken). 

As-builtplannen 

Vóór de voorlopige oplevering van de werken zal de aannemer aan de directie van de werken een 

tekening bezorgen van het leidingnet zoals het werd uitgevoerd, met vermelding van alle diameters, 

kranen en het type van de leidingen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

REFERENTIENORMEN 

[NBN EN 1775, Gasvoorziening - Gasleidingen in gebouwen - Maximale werkdruk kleiner of gelijk aan 

5 bar - Functionele aanbevelingen] 

[NBN EN 12007-1, Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - 

Deel 1: Algemene functionele eisen] 

[NBN EN 12007-2, Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 

bar - Deel 2: Specifieke functionele aanbevelingen voor polyethyleen (MOP tot en met 10 bar)] 

[NBN EN 12007-3, Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 

bar - Deel 3: Specifieke functionele aanbevelingen voor staal] 

[NBN EN 12007-4, Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 

bar - Deel 4: Specifieke functionele eisen voor renovatie] 
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[NBN EN 1594, Gasvoorzieningssystemen - Leidingsystemen voor maximale bedrijfsdruk groter dan 

16 bar - Functionele eisen] 

[NBN EN 12068, Kathodische bescherming - Uitwendige organische bekleding voor de bescherming 

tegen corrosie van in de bodem of in het water gelegde stalen buisleidingen die samen met de 

kathodische bescherming worden gebruikt - Wikkelbanden en krimpbare materialen] 

[NBN EN 12279, Gasvoorzieningssystemen - Gasdrukregelinstallaties in dienstleidingen - Functionele 

eisen] 

[NBN EN 969, Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken, toebehoren en hun verbindingen voor 

gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden] 

[NBN EN 13090, Middelen voor het opnieuw afdichten van draadverbindingen van gasleidingen in 

gebouwen] 

[NBN EN 331, Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met gesloten bodem voor 

gasinstallaties in gebouwen] 

[NBN EN 88-1+A1, Drukregelaars en bijbehorende veiligheidsvoorzieningen voor gastoestellen - Deel 

1: Drukregelaars voor inlaatdrukken tot en met 50 kPa] 

[NBN EN 1555-1, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 1: Algemeen] 

[NBN EN 1555-2, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasbrandstoffen - Polyethyleen 

(PE) - Deel 2: Buizen] 

[NBN EN 1555-3+ A1, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 3: Hulpstukken] 

[NBN EN 1555-4, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 4: Afsluiters] 

[NBN EN 1555-5, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem] 

- Uitvoering 

REFERENTIENORMEN OF GELIJKWAARDIGE EUROPESE NORMEN  

[NBN D 51-003, Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene 

bepalingen] 

[NBN EN 12327, Gasvoorzieningssystemen - Drukbeproeving, procedures voor het in bedrijf en 

buiten bedrijf stellen - Functionele eisen] 

Daarnaast moeten de installaties en hun aansluitingen op het gasdistributienet voldoen aan de 

algemene voorwaarden voor levering en aansluiting van het distributiebedrijf, aangevuld met de 

eventuele voorschriften van het lokale brandweerkorps. Alvorens te starten met de installatie neemt 

de aannemer hierover contact op met de distributeur, om te controleren hoe de verbinding met het 

distributienet moet worden gerealiseerd. 

63.21.1a  Warmte - productie - gasaansluitingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De aansluiting zal gerealiseerd worden vanaf de gasteller door middel van leidingen in staal, in koper 

of in polyethyleen met een hoge dichtheid, inclusief het kraanwerk en alle toebehoren. 

  

SPECIFIEKE CONTROLES 
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De controle van de installatie zal moeten gebeuren door een erkende controle-instantie; hetzelfde 

geldt voor de installaties met een vermogen van meer dan of gelijk aan 70 kW. Het attest van deze 

controle zal worden bezorgd aan de opdrachtgever op het moment dat de werken worden 

opgeleverd. Alle kosten die verband houden met de controle zullen ten laste vallen van de aannemer. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

(installatie) of volgens de lijst met onderdelen 

- aard van de overeenkomst: 

FH 

63.21.2  Gasleidingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle soorten leidingen bestemd om toestellen te voeden voor warmteproductie in de 

verwarmingsinstallaties van residentiële, publieke, collectieve en tertiaire gebouwen. 

  

Zullen inbegrepen zijn in de eenheidsprijs: buizen en toebehoren, muurdoorboringen en vloeren en 

hun eventuele herstellingen, koppelstukken, mechanische en roestwerende beschermingen, 

uitsparingen en alle herstellingen, onderzoek, dichtheidstesten en as-builtplannen van het leidingnet. 

MATERIALEN 

Toegestaan voor binneninstallaties (na de teller): 

buizen in staal overeenkomstig de norm [NBN EN 10255+A1] of de norm [NBN EN ISO 3183] 

(waaronder buizen in gegalvaniseerd staal die voldoen aan de vermelde normen). 

buizen in koper overeenkomstig de norm [NBN EN 1057+A1] met een minimale nominale dikte van 

de wanden van 1 mm. 

buizen in PE overeenkomstig de norm [NBN D 51-004], maar enkel voor de ondergrondse delen van 

de installatie. 

Alle ingebouwde buizen zullen worden beschermd (in de fabriek of ter plaatse) door een bekleding in 

kunststof. Koperen buizen zullen steeds in de fabriek worden bekleed met een beschermingslaag. 

Buizen in gegalvaniseerd staal mogen niet worden gesoldeerd. 

Alle buizen die werden beschadigd tijdens het transport of tijdens het plaatsen, zullen moeten worden 

vervangen.  

MINIMALE voorschriften voor de debieten en zones 

Opgelet: Te controleren en/of aan te passen in functie van de lengtes van de leidingen en het 

drukverlies voor de toebehoren. 

  

GASLEIDINGEN 5/4": voor hoofdleidingen en generatoren tot 70 kW. 

GASLEIDINGEN 4/4": voor hoofdleidingen en generatoren tot 45 kW. 
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GASLEIDINGEN 3/4": voor waterverwarmers en generatoren tot 24 kW. 

GASLEIDINGEN 1/2": voor waterverwarmers tot 10,46 kW, ovens en fornuizen 

In elk geval zal de maatvoering van de buizen moeten voldoen aan de norm [NBN D 51-003] en 

[NBN D 51-004]  

UITVOERING/VERWERKING 

De buizen zullen worden geplaatst overeenkomstig § 4.4 van de norm [NBN D 51-003]. 

Studie 

De studie zal 

 (ofwel)inbegrepen zijn in het aanbestedingsdossier. 

 (ofwel) worden geleverd door de aannemer en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

ontwerper.  De plannen zullen worden bezorgd in 3 exemplaren.     

Verbindingen 

De aansluitingen zullen worden gerealiseerd met behulp van moffen en draadverbindingsstukken. 

Men zal een voldoende aantal wartelkoppelingen voorzien zodat de installatie kan worden 

gedemonteerd in stukken. De verbindingen of de toebehoren mogen zich in geen geval ter hoogte 

van de muurdoorvoeren bevinden. 

 Alvorens de nieuwe binneninstallatie te vullen met gas, moet de installateur alle leidingen reinigen 

(zand, vijlsel, roest, enz.). 

bevestigingen 

De buizen zullen stevig moeten worden bevestigd om verplaatsingen, permanente spanning of latere 

vervormingen te vermijden; men moet altijd een bevestiging voorzien ter hoogte van de afsluitkranen, 

de veranderingen van richting en de aansluitingen. 

  

TRACÉ VAN DE BUIZEN - doorvoeren 

De buizen zullen worden geplaatst in rechtlijnige tracés en zullen worden ondersteund, zodat de 

uitzetting van de buizen wordt gegarandeerd en hun buiging wordt vermeden. 

Het is verboden om gasleidingen te plaatsen in de lokalen of in de bouwelementen waarin er zich een 

gaszak zou kunnen vormen omwille van hun ontoegankelijkheid of een onvoldoende ventilatie. 

Loodrecht op de doorvoeren in de muren en vloeren zullen de buizen worden beschermd met 

adequate moffen. De ruimte tussen de mof en de buis zal worden gevuld met een adequaat middel. 

Alle doorvoeren worden geboord met een diamantboor. 

Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandbestendigheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt: zie 66.33.1 Beschermingen om de brandwerendheid van de 

bouwelementen - leidingen te garanderen 

Ondersteuning voor adviseurs: [SWL GSI/T1/C] van de passieve preventie. 

Na het plaatsen en het beschermen van de buizen, zullen de uitsparingen worden bijgewerkt met 

metselmortel of, voor de wanden die moeten voldoen aan een brandwerendheidvereiste, door middel 

van een vastzettingsmiddel dat de brandwerendheid van dit doorboorde bouwelement niet wijzigt (zie 

66.33.1 Beschermingen om de brandwerendheid van de bouwelementen - leidingen te garanderen). 

Het inbouwen van buizen in muren en wanden moet gebeuren zonder hun stabiliteit in gevaar te 

brengen. 

Buizen en hun bevestigingen moeten voldoende worden beschermd tegen vervuiling. 

  

ingebouwde buizen 
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Naast het naleven van de toepassingsnormen moet er ook bijzondere aandacht worden besteed aan 

de volgende bepalingen: 

Het is verboden om buizen te plaatsen in deklagen, sleuven van muren, afvoerbuizen van 

verbrandingsproducten, in niet geventileerde holtes, in geulen en inspectieputten van riolen, in 

ventilatie- of luchtbehandelingsbuizen, in lift- en afvoerbakken (afval, linnen), in holle bouwelementen 

(holle stenen, holle betonelementen). 

Om buizen in te bouwen in betonnen vloeren moeten de buizen worden geplaatst in de bekisting 

zonder verbinding noch lasnaad, en zij moeten efficiënt worden beschermd tegen corrosie alvorens 

het beton te gieten. Het is verboden om de buizen te plaatsen in de deklagen. 

Om buizen in te bouwen in de muur, moet er op mechanische wijze een ondiepe uitsparing worden 

gemaakt. De uitsparingen in de gemetselde muren moeten worden uitgefreesd volgens de correcte 

afmetingen. Na het plaatsen van de buis zal de vide opnieuw worden gevuld met mortel, 

samenstelling van de mortel: 1000 l grof zand, 300 kg cement P400; of alle andere materialen 

compatibel met de gegroefde wand. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

REFERENTIENORMEN OF GELIJKWAARDIGE EUROPESE NORMEN 

Aardgasleidingen zullen moeten voldoen aan de algemene bepalingen van [NBN D 51-003, 

Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen]. 

De gasleidingen moeten respectievelijk aan de volgende normen voldoen: 

[NBN EN 10255+A1, Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden - 

Technische leveringsvoorwaarden] 

[NBN 744, Stalen buizen voor water- of gasleidingen en voor riolen] (voor staal) of 

[NBN EN ISO 3183, Aardolie- en aardgasindustrieën - Stalen buizen voor transportleidingsystemen 

(ISO 3183:2012)]  

[NBN EN 10226-1, Afdichtende pijpschroefdraad - Deel 1: Conische buitendraad en cilindrische 

binnendraad - Afmetingen, toleranties en aanduiding] en   

[NBN EN 10226-2, Afdichtende pijpschroefdraad - Deel 2: Conische buitendraad en conische 

binnendraad - Afmetingen, toleranties en aanduiding] 

[NBN EN 1057+A1, Koper en koperlegeringen - Naadloze ronde koperen buizen voor gas- en 

waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen]  

[NBN EN 1555-1, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 1: Algemeen] 

[NBN EN 1555-2, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasbrandstoffen - Polyethyleen 

(PE) - Deel 2: Buizen] 

[NBN EN 1555-3+ A1, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 3: Hulpstukken] 

[NBN EN 1555-4, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 4: Afsluiters] 

[NBN EN 1555-5, Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - 

Polyethyleen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem] 

[NBN EN 50102, Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materiaal tegen uitwendige 

mechanische stoten (IK-codering)] 

[NBN EN ISO 14726-1, Schepen en maritieme technologie - Identificatiekleuren voor de inhoud van 

pijpleidingsystemen - Deel 1: Hoofdkleuren en -media (ISO 14726-1:1999)] 
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63.21.2a  Warmte - productie - gasleidingen - staal  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft stalen distributiebuizen aan de verschillende toestellen van de binneninstallatie vanaf de 

meter. 

  

- Ligging 

De gasleiding zal van de meter naar de verschillende toestellen gaan. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Stalen buizen zonder lasnaden moeten voldoen aan de voorschriften van de norm [NBN EN 

10255+A1] of de norm [NBN EN ISO 3183]. De verbindingen zullen een versterkte rand hebben en 

moeten voldoen aan de norm [ISO 49]. De gesoldeerde verbindingsstukken zullen een voldoende 

mechanische sterkte hebben om bestand te zijn tegen de spanningen waaraan ze zullen worden 

onderworpen. Opgelet: buizen in gegalvaniseerd staal mogen niet worden gesoldeerd. 

De gasleidingen zullen worden vervaardigd met naadloze gegalvaniseerde stalen buizen, van de 

halfzware serie, geassembleerd met schroefdraad in gegalvaniseerd smeedbaar gietijzer, met een 

versterkte rand; de materialen zullen moeten voldoen aan de normen [NBN EN 10255+A1] en [NBN 

744]; 

Specificaties 

Type: gelakt donkerblauw/ gegalvaniseerd 

Nominale diameters: 10/15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/ *** mm / volgens het voorgeschreven 

debiet  

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De buizen zullen loodrecht worden gezaagd aan de as van de buis of ze zullen worden gesneden met 

een buissnijder om een rechte en nauwkeurige afsnijding te bekomen. 

De buizen met een diameter van minder dan of gelijk aan DN 40 zullen worden geassembleerd met 

schroefdraad, door gebruik te maken van een geschikte pasta en speciale afdichtingsproducten, met 

uitzondering van vezelhennep. De assemblages met behulp van lange cilindrische schroefdraad en 

verbindingen met cilindrische schroefdraad zijn verboden. De buizen met een diameter gelijk aan DN 

50 of meer zullen steeds worden gesoldeerd met acetyleen. Voor de assemblages door middel van 

soldering moeten de veranderingen van richting verplicht gerealiseerd worden met behulp van 

gesoldeerde verbindingen. 

Opgelet: Assemblages door middel van soldering zullen verplicht zijn in het geval van verzonken 

buizen, met uitzondering van de plaatsen waar het soldeerwerk een brand zou kunnen veroorzaken. 

De buizen zullen worden geplaatst volgens een systeem 

 dat (ofwel)zichtbaar is. 

De buizen zullen worden bevestigd met behulp van beugels in gegalvaniseerd staal, aan de 

binnenkant bekleed met een samendrukbaar materiaal. De bouten van de beugels zullen in 

laiton zijn of in vercadmiumd staal. De verticale buizen zullen niet kunnen glijden in hun 

dragers. De maximale afstand tussen de dragers zal horizontaal 1,50 m en, verticaal 2.000 m 

bedragen. Indien verschillende buizen parallel worden geplaatst, zullen de dragers worden 

gehergroepeerd en worden gealigneerd. 
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 (ofwel)ingebouwd,  

in de muren en vloeren (opgelet: het is verboden om buizen te plaatsen in de deklaag). De 

ingebouwde buizen zullen worden beschermd door ze te omhullen met een laag zelfklevende 

pvc/een bekleding bestaande uit gepolymeriseerde producten of bitumen. De omhulde buizen 

zullen perfect bestand zijn tegen corrosie van chemische of elektrolytische aard. Voor het 

inbouwen van de buizen in de betonnen vloertegels vóór het gieten van het beton, zullen de 

buizen zonder soldeernaad of verbinding worden geplaatst in de bekisting en zullen ze 

efficiënt worden beschermd tegen corrosie. Vóór het inbouwen van de buizen in de muren, 

moet er op mechanische wijze een ondiepe uitsparing worden gemaakt. De uitsparingen in de 

gemetselde muren moeten worden uitgefreesd en moeten een correcte doorsnede hebben. 

Na het plaatsen van de buis zal de ruimte worden gevuld met mortel. Samenstelling van de 

mortel: 1000 l grof zand, 300 kg cement P400. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Deze voorschriften hebben enkel betrekking op de zichtbare plaatsingssystemen. 

De beugels zullen worden bevestigd met behulp van schroeven en pennen of op rails in U-vorm in 

gegalvaniseerd staal bevestigd met minstens twee schroeven en pennen. 

In de toegankelijke sanitaire vides/*** mogen er ophangstroken in kunststof met pennen en 

bevestigingsringen worden gebruikt. 

Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandbestendigheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt: zie 66.33.1 Beschermingen om de brandwerendheid van de 

bouwelementen - leidingen te garanderen 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

 

 (ofwel standaard)1. m 

  (ofwel)2. fft 

- meetcode: 

 

 (ofwel standaard) 

1. volgens de diameter (DN 10/15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/ *** mm). De buizen zullen 

worden gemeten in de as  

 (ofwel)2. Per type woning 

- aard van de overeenkomst: 

 

 (ofwel standaard)1. FH 

 (ofwel)2. TP 

63.21.2c  Warmte - productie - gasleidingen - PLT  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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Het betreft buizen in buigbaar geringd roestvrij staal bestemd voor de aardgasvoeding en de 

aansluiting van verwarmingsinstallaties en installaties voor de productie van warm water voor sanitair 

gebruik. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De buizen moeten voldoen aan de Europese norm NBN-EN 15266en NBN-EN 1775, de norm 

BS7838 is een pluspunt. 

Tijdens de productie zullen de gegolfde buizen niet opnieuw worden gehard om een voldoende 

sterkte te behouden. 

De buizen moeten goed bestand zijn tegen breken. 

De buizen zullen worden vervaardigd uit roestvrij staal type 304 L overeenkomstig de Amerikaanse 

norm AISI of de Europese norm EN 1.4306 

De buizen zullen kunnen handmatig worden geplooid en samengedrukt tot een diameter van DN 50 

Warm bewerken zal in geen enkel geval nodig zijn voor het plaatsen van de buizen. 

De buizen zullen kunnen worden gebruikt in huishoudelijke, industriële en commerciële installaties. 

De markering van de meetstaat zal worden aangeduid op de beschermingskoker van de buizen. 

Alle homologaties zullen worden gemarkeerd op de beschermingskoker van de buizen. 

De beschermingskoker van de buizen zal geel zijn en in polyethyleen. 

De beschermingskoker zal bestand zijn tegen ozon en uv-stralen. 

De beschermingskoker zal brandvertragers en rookdichtheidsvertragers bevatten. 

De beschermingskoker zal een minimale dikte hebben van 0,25 mm tot DN28 en 

minstens 0,30 mm van DN32 tot DN50. 

De verbindingen zullen geen enkele gespecialiseerde tool vereisen om te kunnen worden 

gerealiseerd. 

De interne doorvoer van de buizen mag niet worden beperkt om nutteloos drukverlies te vermijden. 

De verbindingen zullen worden ontworpen om bestand te zijn tegen een maximale druk van 8 bar tot 

DN32 en 2 bar voor de DN40 en DN50. 

De verbindingen zullen enkel zelfdichtend zijn door het contact van metaal tegen metaal, zonder het 

gebruik van bijkomende vlakke afdichtingen of afdichtingsringen. 

De onbuigbaarheid van de PLT-buis is voldoende om horizontaal te kunnen worden geplaatst op een 

afstand tussen de dragers van: 

1 m voor de DN12 en DN15 

1,5 m voor de DN22, DN28 en DN32 

2 m voor de DN40 en DN50 

  

- Bijkomende voorschriften 

De plaatsing en de inwerkingstelling zullen moeten voldoen aan de Belgische norm NBN D51 

003/A1voor het plaatsen en het gebruik van de PLT-buis. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 
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Het snijden van de buizen zal worden gerealiseerd met adequate buissnijders met stelwieltje voor het 

roestvrij staal en deze moeten voldoende diep zijn om te vermijden dat de golven van de PLT-buis 

tijdens het snijden worden vervormd. 

Na het bevestigen van de verbinding zullen de zichtbare delen van de buizen worden bedekt met een 

gele specifieke autovulkaniserende strook in silicone, tot de helft van de moer in een lichtjes en niet-

corrosief milieu, en over de volledige verbinding in een gemiddeld tot sterk corrosief milieu. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

(ofwel standaard) 
 1. st. 

(ofwel) 

2. stm 

(ofwel) 

3. forfaitair 

- meetcode: 

(ofwel standaard) 

1. Netto gemeten lengtes op de buizen, inclusief de toebehoren. 

(ofwel) 

2. eventueel in functie van de nominale diameter (DN***/***/***mm) 

(ofwel) 

3. volgens de prijslijst/*** 

- aard van de overeenkomst: 

(ofwel standaard) 

1. FH 

(ofwel) 

2. VH 

(ofwel) 

3. TP 

63.21.3  Gastoebehoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft het leveren en monteren van alle gastoebehoren nodig voor het aansluiten van de 

toestellen die de mogelijkheid bieden om een deel van de installatie te isoleren, om de onzuiverheden 

aanwezig in het gas te filteren, enz. en om verschillende veiligheidstoestellen te plaatsen en aan te 

sluiten. 

63.21.3a  Warmte - productie - gastoebehoren - gasfilters  

BESCHRIJVING 
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- Definitie/Omvat 

 Dit betreft filters om fijne stofdeeltjes tegen te houden die in het gas zweven. 

- Ligging 

Te voorzien ter hoogte van de gasmeter. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Volgens het [typebestek 105]/80 C05. De filters zullen worden vervaardigd in kunststof of in 

metaalgaas om partikels van 3 micron tegen te houden; zij zullen vlot kunnen worden verwijderd, 

vervangen en onderhouden. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

(ofwel standaard) 

 1. st 

 (ofwel) 

 2. - 

- meetcode: 

(ofwel standaard) 

 1. naargelang het type en de diameter. 

(ofwel) 

 2. Inbegrepen in de prijs van de ketel/van de installatie. 

- aard van de overeenkomst: 

(ofwel standaard) 

 1 . FH 

(ofwel) 

 2. PM 

63.21.3b  Warmte - productie - gaskranen - afsluiters  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft het kraanwerk dat op verschillende plaatsen van het leidingnet wordt geplaatst en ook op 

de plaatsen die door het studiebureau of de architect als noodzakelijk worden beschouwd. 

  

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Wat de gaskranen betreft: 

Het kraanwerk zal moeten voldoen aan de vereisten van het lokale distributiebedrijf en aan de 

voorschriften van de normen [NBN D 51-003] en [NBN EN 331].  

Kenmerken van de kranen: 

ze zullen worden uitgerust met correcte gasdraad; 
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ze zullen afgedicht zijn van hun omgeving, ongeacht hun positie (open of gesloten); 

in gesloten positie mogen ze geen gas laten doorstromen in de stroomafwaartse buis; 

de gebruikte materialen zullen moeten bestand zijn tegen de mechanische, thermische en chemische 

omstandigheden waaraan ze worden blootgesteld tijdens een normaal gebruik; 

als ze aan de binnenzijde worden geplaatst, moeten ze bestand zijn tegen hoge temperaturen; 

de kranen moeten gemakkelijk te bedienen zijn (kwartslag) en ze moeten worden gebouwd zodat 

men gemakkelijk kan zien of ze zich in een open of een gesloten positie bevinden. 

De afsluitkranen zullen van het type zijn met een kogelklep met integrale doorvoer. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

(ofwel standaard) 

 1. st 

 (ofwel) 

 2. -  

- meetcode: 

(ofwel standaard) 

 1. naargelang het type en de diameter. 

(ofwel) 

 2. Inbegrepen in de prijs van de ketel/van de installatie. 

- aard van de overeenkomst:  

(ofwel standaard) 

 1 . FH 

(ofwel) 

 2. PM 

63.21.3c  Warmte - productie - gaskranen - afsluitkranen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft kranen geplaatst stroomopwaarts van elk te voeden toestel. 

- Ligging 

Alle toevoerbuizen die worden aangesloten op de toestellen zullen worden uitgerust met een 

afsluitkraan op maximaal 20 cm van de aansluiting. Deze kranen zullen gemakkelijk toegankelijk en 

bedienbaar zijn. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De afsluitkranen met losse moer moeten in overeenstemming zijn met het type bepaald in de norm 

[NBN D 51-003]. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 
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- meeteenheid: 

(ofwel standaard) 

 1. st 

 (ofwel) 

 2. - 

- meetcode: 

(ofwel standaard) 

 1. naargelang het type en de diameter. 

(ofwel) 

 2. Inbegrepen in de prijs van de ketel/van de installatie. 

- aard van de overeenkomst: 

(ofwel standaard) 

 1 . FH 

(ofwel) 

 2. PM 

63.21.3d  Warmte - productie - elektromagnetische gaskleppen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft een elektromagnetische gasklep met veiligheid bij defect (sluiting ZONDER spanning) 

geplaatst en aangesloten op de uitgang van de gasmeter, en die zal worden gekoppeld aan een 

alarmcentrale en een centrale voor de detectie van gaslekken (cfr. artikel 63.21.3e Warmte - 

productie - gasalarmcentrales) 

- Ligging  

Plaatsing en aansluiting op de gasleidingen voor de voeding van te voeden toestellen rechtstreeks 

stroomafwaarts en zo dicht mogelijk bij de gasmeter. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

 Het klephuis dat in contact komt met het gas bestaat uit gegoten aluminium. 

 

Maximale druk in werking 360 mbar 

Voedingsspanning 230 V of 24 V 

Omgevingstemperatuur -15 tot +60 °C 

Max. oppervlaktetemperatuur 85 °C 

Beschermingsgraad Minimum IP 54 

Sluittijd < 1 sec. 

Openingstijd < 1 sec. 

  

De klep zal worden uitgerust met minstens 2 afgesloten correcte contacten. 

De diameter van de afsluiter zal worden bepaald door de aannemer die een berekeningsnota ter 

goedkeuring zal voorleggen vóór elke inwerkingstelling. 
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METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

- per stuk (st.) 

- meetcode: 

Eventueel naargelang het type, … 

- aard van de overeenkomst: 

- Forfaitaire Hoeveelheid  (FH) 

63.21.3e  Warmte - productie - gasalarmcentrales  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft een detectie- en alarmsysteem in geval van gaslekken, bestaande uit een analysecentrale 

en sensoren. 

Een of meerdere sirenes en een alarmsysteem zullen hieraan kunnen worden gekoppeld.  

- Ligging 

De gaslekdetectiecentrale zal worden geplaatst buiten de stookplaats in de onmiddellijke buurt van de 

ingangsdeur van de stookplaats; de sensoren zullen worden geplaatst in het gasmeterlokaal en/of in 

de stookruimte. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De installatie bestaat uit 1 of meerdere sensoren (in het meterlokaal en/of in de stookplaats) en een 

centrale; de installatie zal ook kunnen worden gekoppeld aan een of meerdere sirenes die elk zullen 

worden geplaatst op de plaatsen beschreven en/of opgelegd door het studiebureau of de architect. 

Elke detector geeft aan de centrale permanent de gasconcentratie in de atmosfeer door. In geval van 

een lek zal de centrale de gastoevoerafsluiter kunnen sluiten, de elektrische voeding onderbreken of 

een sirene in werking zetten vooraleer de onderste explosiegrens wordt bereikt. 

De centrale heeft 3 regelbare alarmniveaus. Zij zullen standaard op de volgende manier worden 

geconfigureerd, 1ste niveau: 20 % onderste explosiegrens, 2de niveau: 40 % onderste explosiegrens, 

3de niveau: vertraging van 10 seconden op het 2de niveau. Het overschrijden van een niveau zal een 

potentiaalvrij contact doen omklappen en zal de gewenste besturing in werking stellen. Er zal een 

‘standaard’ contact in werking treden als er een probleem op de centrale of op de detector wordt 

ontdekt. 

Aan de voorzijde kan de gasconcentratie vlot worden afgelezen op een display. Voor elke detector 

moet er minstens een groene led zijn voor de inschakeling, een gele voor een foutmelding en 3 rode 

die melden dat er een of meerdere alarmniveaus werden overschreden. 

Daarnaast zullen er verschillende toetsen zijn aan de binnenzijde van de centrale die de mogelijkheid 

zullen bieden om bepaalde parameters te configureren, zoals het instellen van de alarmniveaus, 

relais die werken als positieve of negatieve veiligheid, alarmen om automatisch of manueel te 

resetten. Deze wijzigingen zullen worden beschermd met een paswoord. 

Een lader geïntegreerd in de centrale zal de mogelijkheid bieden om de reservebatterijen aan te 

sluiten (optioneel).           

Type sensor Katalytische cel (Pellistor) 
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Uitgangssignaal in mV op 3 draden (brug van Wheatstone) 

Het gevoelige element van de detector bestaat uit twee draden in platina elektrisch verwarmd tot 

ongeveer 400 °C. 

Een van beide is bekleed met een actieve katalytische laag die sterk opwarmt in aanwezigheid van 

een brandbaar gas. 

Deze temperatuurstijging veroorzaakt een toename van de weerstand van de draad die 

gemeten wordt in de centrale. 

De andere passieve draad fungeert als thermische compensatie. 

De responstijd van de sensoren bedraagt minder dan 5 sec.                      

Sirene: voeding 230 v of 24 v; beschermingsgraad IP 65; 90 tot 110 dB 

  

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper) 

 Centrale:  *** (P)  Sensoren/detectoren 

                         *** (P) Sirenes 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Het plaatsen van de centrale, van de sensoren en van de sirenes, en hun verschillende elektrische 

aansluitingen moeten worden voorzien in een afzonderlijke post van de samenvattende meetstaat of 

bij de post elektriciteit (7 T7 Elektriciteit) 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

- per stuk (st.) 

- meetcode: 

Eventueel naargelang het type, … 

- aard van de overeenkomst: 

- Forfaitaire Hoeveelheid  (FH) 

63.3  Warmte - distributie en emissie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft de levering, de plaatsing en de aansluiting met het oog op de installatie van een gebruiksklaar 

distributienet voor warm water, alsook toestellen voor warmte-emissie, inclusief alle toebehoren (bochten, T’s, 

aansluitingen, verbindingen, beugels, collectoren, …) en de vereiste druktesten, met uitzondering van het 

kraanwerk.  

Dit betreft buizen, pompen en circulatiepompen, kraanwerk, expansie- en veiligheidssystemen, 

aftapping-, afvoer- en behandelingssystemen, opslagbalonnen, instellingen, bescherming, enz … en 

alle aanverwante toebehoren voor de warmtedistributie en -emissie. 

Dit omvat minstens: 

- De leidingen 

T7%20Elektriciteit%20CCTB%2001.07.docx#
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- De pompen en circulatiepompen 

- Kraanwerk 

 Afsluitkraan 

 Regelkraan 

 Mengkraan 

 Aftap- en ontluchtingskraan 

- De expansie- en veiligheidssystemen 

- De toestellen voor warmte-emissie 

- De systemen voor temperatuurinstelling en -regeling 

- Alle toebehoren nodig voor de warmtedistributie en -emissie 

- …… 

63.31  Voorzieningen - buizen en toebehoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft de levering, de plaatsing en de aansluiting met het oog op de installatie van een 

gebruiksklaar distributienet voor warm water, inclusief alle toebehoren (bochten, T’s, aansluitingen, 

verbindingen, beugels, collectoren, …) en de vereiste druktesten, met uitzondering van het 

kraanwerk.  

MATERIALEN 

Alle elementen, buizen en aansluitingen maken deel uit van één systeem om na hun installatie een 

geheel te vormen. Ze zullen allemaal worden geleverd door dezelfde fabrikant en/of van compatibele 

merken, volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de buizen. 

Alle buizen zullen over de volledige lengte worden gemarkeerd (merk/materiaal, norm, diameter, dikte 

van de wanden, productiedatum, …)  

De keuze van de materialen impliceert dat de aannemer volledig verantwoordelijk is voor het tracé en 

de bevestigingen, voor wat betreft de vervormingen die zich zouden kunnen voordoen in de leidingen, 

ingevolge de temperatuurschommelingen. 

Het combineren van stalen en koperen buizen moet worden vermeden. De koperen buizen mogen 

zich enkel stroomafwaarts bevinden van de stalen buizen. 

De buizen in kunststof zullen worden uitgerust met een zuurstofdiffusiescherm. 

UITVOERING/VERWERKING 

tracé van de buizen 

Het tracé van de buizen zal worden aangeduid op de plannen, maar het zou lichtjes kunnen wijzigen 

tijdens de werken. Voor zover deze wijzigingen geen aanzienlijke bijkomende lengtes impliceren, 

zullen ze worden uitgevoerd zonder enig supplement. 

In het geval van een afzonderlijke prijsopgave voor de verwarming zal de aannemer van de centrale 

verwarming erop toezien dat de kruisingen, de doorvoeren en andere problemen vakkundig worden 

aangepakt, in overleg met de verantwoordelijken van de posten voor de uitvoering van de ruwbouw, 

de sanitaire en elektrische installaties, de afwerking, … 

Er moet ook worden rekening gehouden met de uitzettingsmogelijkheden van de buizen. De lokale 

spanningen (onder andere loodrecht op de zettingsvoegen, …) zullen worden geabsorbeerd door 

doorgangsmoffen. 

De treksterkte van de gerealiseerde verbindingen zal minstens gelijk zijn aan deze van de buizen. 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 86 de 315 

  

 

De buizen voorzien in de deklagen zullen onder druk worden geplaatst door ze aan te sluiten op het 

watervoedingsnet (3 tot 4 bar). Als er een grote concentratie van leidingen in de deklaag is, dan zal 

men een licht wapeningsnet inbedden in de deklaag. 

Daar waar nodig zal men tijdens het plaatsen van de buizen en de beugels voldoende plaats voorzien 

voor de plaatsing van thermische isolatie. 

Behalve de roestvrije materialen en de materialen in kunststof zullen alle buizen en hun toebehoren 

worden voorzien van twee lagen corrosiebescherming (in een andere kleur). De prijs moet zijn 

inbegrepen in deze van de buizen. 

Voor de inwerkingstelling zal de hele installatie grondig worden gereinigd. 

  

Uitsparingen - doorvoeren 

Het aantal doorboringen, afbijtwerken en het maken van uitsparingen moet tot een minimum worden 

beperkt. De vereiste openingen in de muren en de vloeren zullen in de mate van het mogelijke 

worden voorzien tijdens de ruwbouwwerken. 

De zaag- en boorwerken voor het maken van openingen, uitsparingen en doorboringen moeten met 

de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd, om onnodige beschadigingen aan de aangrenzende 

bouwelementen te vermijden. Daarom mag er enkel trilvast materiaal worden gebruikt (om te zagen, 

frezen, snijden, boren, …). 

De doorboringen in de betonnen tegels moeten altijd worden uitgevoerd met een gekoelde 

diamantboor, en er moet worden op gelet dat de wapening van het beton niet wordt beschadigd of 

blootgelegd. 

De uitsparingen in de gemetselde muren moeten een correcte doorsnede hebben, zonder dat hun 

stabiliteit in gevaar wordt gebracht. Het is verboden om horizontale buizen te plaatsen in muren met 

een dikte van minder dan 9 cm en in de uithollingen van samengestelde wanden. 

Alle doorboringen moeten worden voorzien zodat de zetting van de muren of de vloertegels in geen 

geval de buizen kan belasten. Voor de doorvoeren van de muren en de vloeren zullen de buizen 

daarom worden geplaatst in beschermingskokers/doorvoermoffen, zodat ze vrij kunnen bewegen. In 

functie van de voorziene afwerking voor het oppervlak zullen de kokers ongeveer 1 cm uitsteken aan 

de muren en de afgewerkte plafonds, en ongeveer 2 cm boven de afgewerkte vloeren. 

Na het plaatsen van de leidingen, moeten de uitsparingen en de doorboringen worden gedicht, 

rekening houdende met de voorziene afwerking voor het oppervlak van de desbetreffende muur, en 

de eventuele vereisten inzake brandveiligheid. 

 Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt: zie  63.31.4a Warmte - distributie en emissie - buizen & 

toebehoren - brandwerende doorvoeren of 66.32.2 Brandkranen 

Akoestische voorzorgsmaatregelen 

Het resultaat van een goede akoestische isolatie van contactgeluiden en/of luchtgeluiden hangt 

voornamelijk af van de uitvoering. Elk rechtstreeks contact tussen bevestigingselementen en buizen 

(metaal op metaal) en tussen buizen en muren of vloeren moet worden vermeden, om elke hinder te 

voorkomen die wordt veroorzaakt door wrijving van de buizen in de beugel of tegen het gebouw, als 

gevolg van hun uitzetting of krimping. Om de transmissie van geluiden in het gebouw te voorkomen, 

moet de installateur, onder andere, de volgende maatregelen nemen: 

- de ruimte tussen de kokers en de buizen opvullen met een adequaat isolatiemateriaal; 

- aan de binnenkant van de bevestigingsbeugels een laag gecomprimeerde isolatie voorzien. 

Het trilvaste isolatiemateriaal moet zelfdovend en bederfwerend zijn. 
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63.31.1  Leidingen & toebehoren - buizen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle soorten leidingen in staal, koper en kunststof bestemd om de verwarmingssystemen te 

voeden en de installaties voor de productie van warm sanitair water, inclusief hun toebehoren. 

63.31.1a  Warmte - distributie en emissie - leidingen & toebehoren- buizen/staal  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle soorten stalen buizen bestemd om de verwarmingssystemen te voeden en de 

installaties voor de productie van warm sanitair water, inclusief hun toebehoren. 

- Ligging 

- tussen de verwarmingsketel en de collector 

- tussen de collector en de radiatoren (zichtbaar systeem) volgens het tracé vermeld op de plannen  

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De leidingen in gegalvaniseerd staal (zinklaag van minstens 400 gr/m²) zullen geschikt zijn voor 

verwarmingsinstallaties (<110°C) met een maximale werkdruk van 10 bar.[NBN EN 10220] 

Tot DN 40: [NBN EN 10255+A1], Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden 

– Technische 

 

leveringsvoorwaarden 

        Stalen buizen met schroefdraad –- halfzware serie 

      Nominale 
diameter 

DN 

Gebruikelijke 
aanduiding van de 

schroefdraad 

            Buitendiam
eter (mm) 

Dikte van de 
wanden (mm) 

Gewicht (kg/m) 

10 3/8 17,20 2,35 0,852 

15 1/2 21,30 2,65 1,220 

20 3/4 26,90 2,65 1,580 

25 1 33,70 3,25 2,440 

32 5/4 42,40 3,25 3,140 

40 6/4 48,30 3,25 3,610 

  

Vanaf DN 50: [NBN EN 10255+A1], buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en 

draadsnijden - Technische leveringsvoorwaarden. 

  Stalen buizen zonder schroefdraad – normale serie 

Nominale diameter 
DN 

            Buitendiam
eter (mm) 

Dikte van de 
wanden (mm) 

Gewicht (kg/m) 

            50             60,3 2,9             4,11 

            65             76,1 2,9             5,24 

            80             88,9   3,2             6,76 

            100             114,3    3,6             9,83 
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            125             139,7    4,0             13,4 

            150             168,3     4,5             18,2 

UIVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

  

Alle buizen zullen hellend naar de verwarmingsketel of naar een aftapkraan worden geplaatst, zodat 

het net volledig kan worden afgetapt. Alle hoge punten zullen worden voorzien van een aftapkraan 

(via de radiator en/of een gemakkelijk te onderhouden automatische aftapkraan). 

De buizen zullen worden gesneden met een buissnijder en zorgvuldig worden ontbraamd. Ze zullen 

perfect op één lijn worden geplaatst, en elke richtingverandering of aansluiting moet perfect haaks 

worden gerealiseerd, met passende verbindingsstukken. 

Geen enkele assemblage mag zich op een plaats bevinden die nadien ontoegankelijk zal zijn, zoals in 

vloeren, muren, … 

Verbindingen en dichtingen zullen overeenkomstig de norm [NBN 237] worden uitgevoerd door 

middel van assemblages: 

met schroefdraad of gesoldeerd tot een maximale diameter DN 40. Voor de 

schroefdraadverbindingen zal men stukken smeedbaar gietijzer gebruiken, een aangepaste pasta en 

speciale dichtingsproducten met uitzondering van natuurlijke hennepvezels. Verbindingen en moffen 

met lange cilindrische schroefdraad zijn verboden. 

gesoldeerd voor buizen waarvan de diameter gelijk of groter is dan DN 50. Voor de 

richtingveranderingen in gesoldeerde assemblages is het gebruik van lasbare verbindingen verplicht. 

Het soldeerwerk moet de vernietiging of onderbreking van het zink voorkomen. 

Opgelet: Gesoldeerde assemblages zullen altijd verplicht zijn in het geval van ingebouwde buizen, 

met uitzondering van die plaatsen waar het soldeerwerk brandrisico’s impliceert. 

De buizen die zichtbaar worden geplaatst, zullen worden bevestigd op een wijze waarbij trillingen en 

geluiden worden vermeden, door het gebruik van adequate beugels met schroeven en pluggen of 

bevestigd op U-vormige rails in gegalvaniseerd staal, met twee schroeven en pluggen. In de mate van 

het mogelijke zullen ze worden gegroepeerd in kokers of zullen ze in schalen worden geplaatst. 

Maximale ruimte tussen dragers of ophangsystemen: 

Buitendiameters Horizontale tussenruimte Verticale tussenruimte 

DN 10/15 max. 100 cm max. 150 cm 

DN 20/25/32/40 max.  200 cm max. 200 cm 

DN 50/65/80/100 max.  300 cm max. 300 cm 

Voor de doorvoer van muren en vloeren zal men kokers gebruiken om de vrije uitzetting van buizen 

mogelijk te maken.   Deze reiken tot 1 cm boven de afgewerkte vloer; hun afwerking wordt waterdicht 

gemaakt. 

Voor het tracé van de buizen zal moeten worden rekening gehouden met hun uitzetting. Daar waar 

nodig moet er worden voorzien in uitzettingscompensatoren. De nodige berekeningen en een 

gedetailleerd uitvoeringsschema zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ontwerper. 

De buizen die ingebouwd zijn in muren en vloeren zullen worden beschermd met een pvc-mantel 

en/of zullen vooraf worden omhuld met een zelfklevende corrosiebeschermende strook in pvc, waarbij 

elke wikkeling de vorige met minstens 20 mm overlapt, overeenkomstig de norm [NBN EN 12068]. De 

omhulde buizen moeten volledig beschermd zijn tegen corrosie van chemische en elektrolytische 

aard. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
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Isolatie van buizen: om warmteverlies aan de buizen te voorkomen, moeten alle ingebouwde en 

zichtbare buizen in niet verwarmde lokalen thermisch worden geïsoleerd met behulp van zelfdovende 

en dampbestendige isolatie. 

Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt: zie 66.32.2 Brandkranen  

Aangevuld als volgt: 
  
Aard van de leidingen 
De leidingen worden vervaardigd met gesoldeerde stalen buizen overeenkomstig de norm: 

 NBN A 25.104 normale serie voor diameters gelijk aan en groter dan DN 50;  

 NBN A 25.103 middenreeks voor diameters kleiner dan DN 50.  
  
Assemblagewijze 
a)       Voor diameters gelijk aan of groter dan DN 50, zullen de buizen worden geassembleerd door 
middel van soldeerwerk; 
b)       voor diameters van DN 15 tot en met DN 40, kunnen de assemblages worden uitgevoerd met 
behulp van toebehoren met schroefdraad in smeedbaar gietijzer; 
c)       als DN 10 buizen worden gebruikt, dan gebeurt de assemblage met behulp van toebehoren 
met schroefdraad in smeedbaar gietijzer; 
d)       het verbinden van de toestellen gebeurt met beugels of schroefkoppeling. 
     
Specifieke voorschriften met betrekking tot de plaatsing en de bevestiging 
De steunen van de buizen mogen niet door de isolatie komen en moeten de buizen dus 
ondersteunen via de isolatie, die op deze plaats voldoende bestand moet zijn tegen samendrukking, 
en die ook moet worden beschermd met een metalen scherm. 
  
Bijkomende voorschriften met betrekking tot de plaatsing, de bevestiging en de uitzetting van 
buizen 
a)   De steunen, geleiders en verankeringen zijn in dergelijk aantal aanwezig en zodanig geschikt, 
zodat de uitzettingswijze voorzien in de berekeningsnota daadwerkelijk wordt gerealiseerd, en zodat 
het knikken van rechte lengten, het verschijnen van buig- of draaispanningen op de toestellen, het 
kraanwerk en de axiale compensatoren, en het verschijnen van abnormale buigingen worden 
vermeden. 
b)   Als de uitzetting ervoor zorgt dat een niet-verticale buis verticaal beweegt, dan moeten zijn 
steunen veren hebben die een daadwerkelijke ondersteuning van de buizen garanderen bij elke 
temperatuur van deze. 
c)   De geleidingselementen mogen in geen geval wrijving ondergaan, het betreft enkel een 
rolsysteem; ze zijn dus rolgeleiders als de buis zich in één richting beweegt en kogelgeleiders als er 
een verplaatsing mogelijk is in meerdere richtingen van eenzelfde vlak; de afmetingen van de rollen 
en kogels worden zo gekozen, zodat de rolweerstand verwaarloosbaar is ten opzichte van de 
spanning ingevolge de uitzetting. De rollen en de kogels moeten rollen op metalen platen. De 
materialen moeten zodanig worden gekozen, zodat het vrij functioneren van de geleidingselementen 
niet kan worden belemmerd door oxidatie. 
d)   De steunen en geleiders moeten zodanig zijn ontworpen, zodat de bewegingen van de buizen de 
warmte-isolatie niet kunnen beschadigen en het warmteverlies als gevolg van hun aanwezigheid tot 
een minimum wordt beperkt; deze laatste voorwaarde geldt ook voor verankeringen. 
e)   De compensatoren zijn van het gelede axiale type met beschermende buis met flenzen met 
gegolfde buis in staal met chroom-molybdeen of ander roestvrij staal, maar andere types kunnen als 
variant worden voorgesteld. 
De opdrachtnemer geeft, vóór de uitvoering, voor de verschillende voorgestelde compensatoren: 

 • het merk en het type;  

 · het aantal golvingen en de compressieslag voorzien door golving voor de axiale 
compensatoren;  

 · de buitendiameter van de balgen;  

 · de aard, de samenstelling, de maximale belasting, de rekgrens en de grens bij 
verlenging van het metaal waaruit deze balgen bestaan en de thermische 
behandelingen die ze ondergingen;  
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 · de weerstand van de axiale compensatoren tegen compressie voor de voorziene slag;  

 · de weerstand van de gelede compensatoren tegen hoekvervorming voor de voorziene 
slag;  

 · referenties van vergelijkbare installaties waar de voorgestelde compensatoren werden 
gebruikt.  

De opdrachtnemer zal aan de aanbestedende overheid een nota voorleggen met een toelichting van 
de keuze voor de voorziene compensatoren voor de uitvoeringsplannen, evenals een 
berekeningsnota met de spanningen van de buizen te wijten aan de uitzettingen, zowel in de 
zelfuitzetbare delen als in de delen met compensatoren. 
f)    De voorschriften van deel A (‘Mechanica in het algemeen’) van het typebestek N 400 zijn van 
toepassing. 
  
Drukproeven van de leidingnetten 
Na het monteren worden alle netten getest bij de volgende koude hydraulische drukniveaus, 
gemeten op de grond; de druk wordt gedurende 24 uren aangehouden.     

 Verwarmingswater:                                                                                             9 bar  

 Warm en koud stadswater                                                           15 bar  
Tijdens de persluchttesten of de stikstoftesten worden de dichtingen ingesmeerd met zeepwater om 
lekken op te sporen. 
 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

m 

- meetcode: 

Eventueel in functie van de nominale diameter (DN 10/15/20/25/32/40 mm) en de plaatsingswijze 

(ingebouwd of geïntegreerd). 

Netto lengte van de buizen. De toebehoren zullen niet gemeten worden en zullen inbegrepen zijn in 

de eenheidsprijs. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

63.31.1a.4  DN20 VH m 

63.31.1a.5  DN40 VH m 

63.31.1c  Warmte - distributie en emissie - leidingen & toebehoren - buizen / kunststof

 VH m 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle soorten leidingen in kunststof bestemd om de verwarmingssystemen te voeden en de 

installaties voor de productie van warm sanitair water, inclusief hun toebehoren. 

- Ligging 

Overeenkomstig de vermeldingen op de plannen en in de meetstaat. 
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MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het betreft de sanitaire voedingsbuizen in kunststof voor de distributie van het water van de centrale 

verwarming in combinatie met de distributiecollectoren (volgens het artikel 65.31.5c 

Voedingsleidingen & toebehoren - buizen / kunststof). Het systeem voor de buizen en verbindingen 

moet respectievelijk voldoen aan de normen en bepalingen van: 

  

[TV 207] 

[NBN EN 12293]   
[NBN EN 12295]        

[NBN EN 802]          

De buizen zullen over de volledige lengte worden gemarkeerd (fabrikant, conformiteitslabel, 

buitendiameter, dikte van de wanden, type/norm/samenstelling, scherm verdeler, productiedatum, …). 

De buizen en verbindingsstukken zullen deel uitmaken van een en hetzelfde systeem (assemblages, 

bochten, moffen, collectoren, …) en zullen worden geleverd door dezelfde fabrikant. Op de datum van 

de aanbesteding zal het systeem beschikken over een geldige technische erkenning, toegekend door 

de BUtgb of een gelijkwaardig certificaat volgens de Europese normen. De systemen zonder 

technische erkenning zullen enkel mogen worden aanvaard als de gelijkwaardigheid werd 

aangetoond op alle vlakken, op basis van een technisch dossier. Varianten zijn uitgesloten. Dit 

dossier moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever. 

Overeenkomstig het lastenboek zal men gebruikmaken van 

 (ofwel)PEX buizen (VPE) in netvormig PE met zuurstof diffusiescherm en kokers in HDPE. 

De kokers beschermen de buizen in VPE tegen uv-stralen en tegen de agressieve invloed 

van de deklaag, en ze zorgen ervoor dat de buizen thermisch kunnen uitzetten. De buis zal 

op regelmatige afstanden worden bevestigd (om de 1,5 m) om te vermijden dat de buis gaat 

bewegen tijdens het plaatsen van de deklaag. Als de buis in VPE beschadigd is, dan moet 

deze kunnen worden vervangen tijdens de installatie, en dan moet de buis er worden 

uitgehaald op het moment dat de nieuwe buis wordt geïnstalleerd. De ontwerper behoudt zich 

het recht voor om een demonstratie te laten doen van de vervanging door de installateur op 

eender welk element, zonder dat er een supplement wordt aangerekend. In functie van de 

gebruikstemperatuur zal men gebruikmaken van:  

 (ofwel)buizen in PEX-alu-PEX. Plastic buis met drievoudige samenstelling bestaande uit een 

binnenbuis in PEX, een volledige en homogene hechtlaag, een laag gesoldeerd aluminium 

van 0,4 mm die een stikstofdiffusiescherm vormt, een volledige en homogene hechtlaag en 

een buitenbuis in PEX. Galvanische koppelingen tussen aluminium en andere metalen 

moeten worden vermeden door gebruik te maken van adequate verbindingsstukken, 

overeenkomstig het ATG-attest. 

 (ofwel)buizen in PP (Polypropyleen). Ze zullen worden voorzien van een stikstof-

antidiffusiescherm (insert in aluminium). Tijdens de opslag en de behandeling moet de 

temperatuur altijd meer bedragen dan 5°C. De buizen mogen niet gebogen zijn, elke 

verandering van richting zal moeten gebeuren met behulp van verbindingsstukken. De 

gesoldeerde assemblages zullen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 

van de fabrikant. 

Specificaties 

Werkdruk: 10bar 

Toebehoren: bochten, moffen, T-stukken, … 

Beugels of steunelementen: beugels met koppeling/beugels-buizen/halve schalen(plaatsing op het 

plafond). 
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UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De uitvoering, de plaatsing en de regeling van de elementen zal strikt moeten gebeuren volgens de 

ATG technische goedkeuringsvoorschriften en deze van de fabrikant. Alle verbindingen, 

assemblages, adapters, kraanwerk, …, evenals het materiaal voorgeschreven door de leverancier 

zullen verplicht moeten worden gebruikt. 

Buizen in kunststof zullen in principe worden ingebouwd. Als ze zichtbaar moeten worden geplaatst, 

zullen ze worden uitgerust met adequate kokers, met warmte-isolatie, bevestigd met passende 

beugels. In de mate van het mogelijke zullen ze worden gegroepeerd in kokers voor leidingen of 

zullen ze op schalen worden geplaatst. 

Alle leidingen tussen de collector en de radiatoren zullen verplicht uit één stuk moeten bestaan. 

Spanningen aan de verbindingsstukken moeten worden vermeden met behulp van een soepel tracé, 

waarbij wordt rekening gehouden met de minimale buigingsstralen opgegeven door de leverancier, en 

waarbij absoluut moet worden vermeden dat de buizen te strak in de koker zitten.  

Tijdens de uitvoering zal moeten worden rekening gehouden met de uitzetting van het materiaal. Alle 

muur- en vloerdoorvoeren, ongeacht het type synthetische buis, zullen moeten worden uitgevoerd 

met een koker waarin de buis vrij kan bewegen. De diameter van deze koker moet voldoende groot 

zijn zodat de synthetische buis voldoende speling heeft en ontoelaatbare spanningen kunnen worden 

vermeden. 

Voor buizen in kunststof zal de minimale buigingsstraal voorgeschreven door de fabrikant moeten 

worden gerespecteerd. Opdat de buizen verticaal boven de grond zouden komen, zullen ze langs hun 

externe buiging worden ondersteund door bochten in kunststof met een vloerplaat om geluiden 

veroorzaakt door de uitzetting te vermijden.  

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Als de leverancier van het systeem dit voorschrijft, zal er een inhibitor worden toegevoegd aan het 

verwarmingswater. 

Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt: zie 66.32.2 Brandkranen  

 

Aangevuld als volgt: 
 
Dit betreft de aansluiting van alle radiatoren vanaf de verschillende collectoren. Deze buizen zijn dus 
wel degelijk in halfharde kunststof. 

 

SPECIFIEKE CONTROLES 

testen 

Na het plaatsen van de deklaag moet er verplicht een druktest en een dichtheidstest worden gedaan 

volgens de norm [NBN ENV 12108]. De test zal worden gedaan op het ogenblik dat het systeem 

voldoende mechanische weerstand vertoont (verharding van de lijm, koeling van het soldeersel, …) 

en bij een constante omgevingstemperatuur. De buizen zullen pas mogen worden ingebed na de 

dichtheidstesten en na goedkeuring van de opdrachtgever. 

Beschrijving van de test 

Na de ontluchting wordt de installatie onder een waterdruk gebracht gelijk aan anderhalve keer de 

nominale druk. De testdruk zal de nominale druk niet mogen overschrijden met meer dan 5 bar (15 

bar bij PN10, 21 bar bij PN 16). Na 10 en 20 minuten wordt de druk opnieuw op niveau gebracht. De 

druk zal worden gemeten na 30 en 60 minuten. Als de druk met minder dan 0,6 bar is gedaald, dan 

wordt aangenomen dat het systeem geen opmerkelijke lek vertoont en de test kan worden voortgezet 
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zonder pompen. Als de druk na een periode van 2 uur is gedaald met 0,2 bar, dan wordt het systeem 

beschouwd als niet-waterdicht en dan moet het lek worden opgespoord en hersteld. 

waarborgen 

De aannemer en de leverancier zullen hoofdelijk een schriftelijke waarborg geven van tien jaar op het 

systeem, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Deze waarborg zal alle mogelijke schade 

dekken aan alle leidingen, aan alle verbindingsassemblages en aan de verbindingen tussen de 

collectoren en de radiatoren, evenals de schade die hierdoor wordt gegenereerd in de andere delen 

van het gebouw. 

  

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

m 

- meetcode: 
Netto lengte van de buizen. De toebehoren zullen niet gemeten worden en zullen inbegrepen zijn in 

de eenheidsprijs. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

63.31.2  Leidingen & toebehoren - collectoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft de collectoren voor de warmtedistributie van de verschillende circuits en lussen, en hun 

toebehoren. 

MATERIALEN 

•             De collectoren zullen geschikt zijn voor en zullen worden op punt gesteld voor de installatie 

waarin ze moeten functioneren en voor de bestanddelen van die installatie. Zij zullen bestand zijn 

tegen een temperatuur van 110°C en een werkdruk van 6 bar. 

  

•             De assemblages dienen te gebeuren met adequate verbindingsstukken, volgens de 

voorschriften van de technische studie en/of van de fabrikant. De doorvoerdelen voor de hoofdleiding 

en de lussen zullen worden aangepast aan de delen van de leidingen waarop ze moeten worden 

aangesloten (binnendraad DN 20/25/32). 

  

•             Het aantal verbindingen per collector zal vakkundig worden aangepast aan het aantal lussen 

(of radiatoren voor de systemen met minibuis), met bijkomende aansluiting voor de vulkranen en de 

aftapkranen. De ruimte tussen twee buizen zal ongeveer 50 mm bedragen. 

  

•             Elke collector zal worden uitgerust met een ontluchter (3/8"), een hoofdafsluitkraan (met 

kogel) die de mogelijkheid biedt om de collector volledig af te sluiten. De kranen zullen worden 

aangepast aan het leidingsysteem dat wordt gebruikt voor de lussen. De geïntegreerde regel- en 

bedieningskleppen moeten worden uitgerust met één geheugenschroef per circuit. 

Specificaties  
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•    Materiaal: 

-        Staal voor de algemene stookplaatscollectoren en substation voor de hoofdcircuits 

-        Heetgeperst laiton voor de collectoren van lussen, volgens de norm [NBN EN 1254-1] 

  

•             Diameter van de hoofdleidingen: te bepalen 

•             Diameter van de lusverbindingen: te bepalen 

•             Aantal verbindingen (lussen + 1): te bepalen 

  

Op adequate plaatsen, opgelegd of voor te stellen aan de opdrachtgever en het studiebureau, zullen 

de collectoren voor de lussen worden geplaatst in een universele distributiekast te bevestigen op de 

muur, met: 

- een universele kast in kunststof met deurtje met sluiting; 

- een hoekverbinding in messing; 

- een bevestigingsbeugel in gegalvaniseerd staal; dit element maakt integraal deel uit van de 

overeenkomst (te voorzien - kost te verdelen over de volledige installatie); 

- desgevallend moet er in deze post een brandwerende bescherming worden voorzien die compatibel 

is met de wand waarin deze wordt ingebouwd 

UITVOERING/VERWERKING 

Specifieke uitvoering: 

•             In de stookplaats en het (de) substation(s) zal men een algemene collector voorzien, van 

waaruit de verschillende circuits vertrekken en een algemene collector waar alle circuits eindigen. 

•             De collectoren zullen worden geplaatst op een toegankelijke plaats. In de niet-technische 

lokalen zullen ze worden geplaatst in een kast in gegalvaniseerd en gelakt staal of in kunststof. 

•             Op alle lussen zal men een kogel- of regelkraan installeren om elke lus afzonderlijk te 

kunnen regelen of isoleren. 

•             Alle buizen in kunststof tussen de radiatoren en de collectoren zullen in één stuk worden 

geplaatst, verbindingsstukken zullen niet zijn toegestaan. 

CONTROLES 

 

De uitvoering moet zuurstofdicht zijn en moet gedurende minstens 25 jaar bestand zijn tegen een 

werkdruk van 10 bar voor een watertemperatuur van 80°C. In geval van een defect mag er geen 

enkele beschadiging of kwaliteitsvermindering optreden, voor een temperatuur van 110°C en een 

druk van 6 bar, gedurende 8000 uur. 

63.31.2a  Warmte - distributie en emissie - leidingen & toebehoren - collectoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de collectoren voor de warmtedistributie die zich in de hoofdstookplaats bevinden, in het 

substation voor de distributie van de verschillende circuits voor verwarming en voor de productie van 

warm water voor sanitair gebruik, evenals al hun toebehoren. 
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Het betreft ook de distributiecollectoren van verwarmingslussen, hun kraanwerk, hun eventuele 

kasten en al hun toebehoren. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De collectoren zullen geschikt zijn voor en zullen worden op punt gesteld voor de installatie waarin ze 

moeten functioneren en voor de bestanddelen van die installatie. Zij zullen bestand zijn tegen een 

temperatuur van 110°C en een werkdruk van 6 bar. 

De assemblages dienen te gebeuren met adequate verbindingsstukken, volgens de voorschriften van 

de technische studie en/of van de fabrikant. De doorvoerdelen voor de hoofdleiding en de lussen 

zullen worden aangepast aan de delen van de leidingen waarop ze moeten worden aangesloten 

(binnendraad DN 20/25/32). 

Het aantal verbindingen per collector zal vakkundig worden aangepast aan het aantal lussen (of 

radiatoren voor de systemen met minibuis), met bijkomende aansluiting voor de vulkranen en de 

aftapkranen. De ruimte tussen twee buizen zal ongeveer 50 mm bedragen. 

Elke collector zal worden uitgerust met een ontluchter (3/8"), een hoofdafsluitkraan (met kogel) die de 

mogelijkheid biedt om de collector volledig af te sluiten. De kranen zullen worden aangepast aan het 

leidingsysteem dat wordt gebruikt voor de lussen. De geïntegreerde regel- en bedieningskleppen 

moeten worden uitgerust met één geheugenschroef per circuit. 

Specificaties 

Materiaal: 

 in staal voor de hoofdcollectoren in de stookplaats en in het substation  

 warmgeperste messing/getrokken messing, volgens de norm [NBN EN 1254-1] voor de 

collectoren van lussen 

Diameter van de hoofdleidingen: DN *** 

Diameter van de lusverbindingen: DN *** 

Aantal verbindingen (lussen + 1): *** 

Bevestigingsbeugels: *** 

- Bijkomende voorschriften 

In de niet-technische lokalen zullen de collectoren worden geplaatst in een universele distributiekast 

die moet worden ingebouwd in de muur, met: 

- een kast in te bouwen in de muur, in kunststof, met deksel / deurtje met sluiting, te plaatsen in de 

dikte van de muur, zonder de dichtingen en de akoestische of thermische isolatie te beschadigen; 

- een hoekverbinding in messing; 

- een bevestigingsbeugel in gegalvaniseerd staal. 

- desgevallend moet er in deze post een brandwerende bescherming worden voorzien die compatibel 

is met de wand waar de kast wordt ingebouwd 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

In de stookplaats zal men een algemene collector voorzien, van waaruit de verschillende circuits 

vertrekken en een algemene collector waar alle circuits eindigen. 

De collectoren zullen worden geplaatst op een toegankelijke plaats. In de niet-technische lokalen 

zullen ze worden geplaatst in een kast in gegalvaniseerd en gelakt staal of in kunststof. 

Op alle lussen zal men een kogel- of regelkraan installeren om elke lus afzonderlijk te kunnen regelen 

of isoleren. 
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Alle buizen in kunststof tussen de radiatoren en de collectoren zullen in één stuk worden geplaatst, 

verbindingsstukken zullen niet zijn toegestaan. 

SPECIFIEKE CONTROLES 

De uitvoering moet zuurstofdicht zijn en moet gedurende minstens 25 jaar bestand zijn tegen een 

werkdruk van 10 bar voor een watertemperatuur van 80°C. In geval van een defect mag er geen 

enkele beschadiging of kwaliteitsvermindering optreden, voor een temperatuur van 110°C en een 

druk van 6 bar, gedurende 8000 uur. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

  (ofwel standaard)1.st. 

 (ofwel)2. ff 

 (ofwel)3. - 

- meetcode: 

 (ofwel standaard)1. per collector (aanvoer en afvoer) 

 (ofwel) 

2. per installatie  

(ofwel)3. Inbegrepen in de installatieprijs 

- aard van de overeenkomst: 

 (ofwel standaard)1. FH 

 (ofwel)2. TP 

 (ofwel)3. PM 

  

63.31.2a.2  Secundaire collectoren 

63.31.2a.2.1  Collectoren 5 ingangen FH st 

63.31.3  Leidingen & toebehoren - warmte-isolatie van de leidingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de warmte-isolatie van alle leidingen en hun eventuele toebehoren. 

63.31.3a  Warmte - distributie en emissie - leidingen & toebehoren - warmte-isolatie van 

de leidingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Alle leidingen, zowel deze die zichtbaar zijn geplaatst als deze die zijn ingebouwd en die zich in niet-

verwarmde lokalen bevinden, moeten verplicht voorzien zijn van een warmte-isolatie.  
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- Ligging 

Alle zichtbaar geplaatste verwarmingsleidingen in niet-verwarmde lokalen. 

Alle ingebouwde verwarmingsleidingen in de deklagen of in de muren. 

MATERIALEN 

Aangevuld als volgt: 
 
Warm water waarvan de temperatuur niet meer bedraagt dan 110°C. 
a) Moeten worden voorzien van een warmte-isolatie: alle leidingen, inclusief assemblagetoebehoren 
in verlaagde plafonds en technische lokalen. 
b) Voor de zichtbaar geplaatste leidingen in alle andere lokalen wordt er geen warmte-isolatie 
voorzien. 
c) In de veronderstelling dat er glaswol wordt gebruikt (lambda-coëfficiënt = 0,035 m² K/W), moeten 
de volgende minimale diktes worden gebruikt (in afwijking van het typebestek 105).  
d) Voor elk ander materiaal dat wordt gebruikt, moet de overeenkomstige dikte worden aangepast 
om de hierboven vermelde thermische bestendigheid te garanderen. 
 
Koud water 
a) Alle leidingen voor koud water, inclusief de assemblagetoebehoren moeten worden uitgerust met 
een warmte-isolatie. 
b) De buizen voor service water in plastic moeten niet zijn uitgerust met een warmte-isolatie; 
c) In de veronderstelling dat er soepel synthetisch rubber wordt gebruikt met een structuur met 
gesloten cellen en een gladde buitenwand (lambda-coëfficiënt = 0,035 m²K/W), bedraagt de 
minimale dikte van de warmte-isolatie 13 mm. 
 

pijpdiameter thermische weerstand Isolatiedikte 
 voor λ = 0.035W/mK 

(glaswol) 

mm m²K/W mm 

< of = 22 0,57 20 

]22 ; 35] 0,86 30 

]36 ;100] ]1,03;2,86] ]40;100] 

>100 > of = 2,86 > of = 100 

 
 
d) In de veronderstelling dat er mineraalvezel of schuimglas wordt gebruikt (lambda-coëfficiënt = 
0,045 m²K/W), bedraagt de minimale dikte van de warmte-isolatie 35 mm. 
 
Afwerking van de warmte-isolatie van de leidingen 
Voor alle leidingen die zich in het technisch lokaal en in de verlaagde plafonds bevinden, wordt de 
warmte-isolatie afgewerkt met een moeilijk ontvlambare laag (categorie M1 of A1): 
De afwerking van de warmte-isolatie is ook vereist als mechanisch beschermingselement, en moet 
dus worden uitgevoerd zoals hoger gedefinieerd, zelfs als de warmte-isolatie bijvoorbeeld van soepel 
synthetisch rubber is. 
De afwerking van de warmte-isolatie van de collectoren moet gebeuren met een laag harde pvc die 
moeilijk ontvlambaar is (categorie M1 of A1). 
 

 

- Algemene kenmerken 

De warmte-isolatie van de leidingen zal chemisch neutraal zijn, niet toxisch, zal geen corrosieve 

elementen bevatten en zal bestand zijn tegen temperaturen van -15°C tot 90°C. De binnendiameter 

van de isolatie zal aangepast zijn aan de buitendiameter van de leidingen, zodat deze perfect omhuld 

zijn. 

De dikte van de isolatie zal moeten voldoen aan 

- tabellen 11 en 12 van het [typebestek 105] voor de thermische isolatie. 
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- tabellen 19 en 20 van het [typebestek 105] voor isolatie tegen condensatie. 

De dikte van de isolatie zal minstens 20 mm moeten bedragen tot DN 32 en minstens 30 mm vanaf 

DN 40. Voor de diameters vanaf DN 40 zullen alle toebehoren (kranen, verbindingen, …) ook worden 

geïsoleerd. Op verzoek zal de aannemer een technische nota voorleggen waaruit blijkt dat de dikte 

van de isolatie voldoet aan de tabellen van het [typebestek 105]. 

Men zal kunnen gebruik maken van harde schalen in minerale wol (steenwol met een dichtheid 

tussen 100 en 150 kg/m³ of glaswol met een dichtheid tussen 35 en 80 kg/m³), met concentrische 

wikkelingen, gekoppeld aan synthetische en geharde harsen, waterafstotend, niet-hygroscopisch, 

niet-capillair en met stabiele vorm. De minerale wol zal worden bekleed met een laagje aluminium (20 

m), gewapend met een gaas en mechanisch bevestigd, sluiting met zelfklevende overlapping of tape. 

Systeem dat beschikt over een BUtgb-erkenning. 

Zie ook de norm [NBN EN ISO 8497] 

Specificaties 

    Thermisch geleidingsvermogen:   <0,04 / *** W/mK (bij 40°C) 

- Bijkomende voorschriften 

Overeenkomstig bijlage 5/1 van het [KB 1994-07-07] zal de thermische isolatie van de buizen in de 

technische lokalen, de parkings, de technische kokers en de gemeenschappelijke keukens, een 

brandbestendigheidsklasse CL-s3, d2 hebben volgens de norm [NBN EN 13501-1+A1] of voor buizen 

met een diameter > 300 mm:  C-s3, d2 volgens de norm [NBN EN 13501-1+A1]. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Alle vereiste maatregelen zullen worden genomen zodat de isolatie niet vochtig kan worden. Op het 

moment van de plaatsing moeten zowel de isolatie als de leidingen perfect droog zijn. De richtlijnen 

van de fabrikant zullen nauwgezet moeten worden nageleefd. Het plaatsen van de isolatie zal pas 

mogen gebeuren eens de leidingen en toestellen werden geschilderd en/of bekleed met 

beschermingsstroken, en na het uitvoeren van circulatie- en dichtheidstesten op de buizen. Er moet 

voor elke leiding afzonderlijk een warmte-isolatie worden voorzien. De installateur zal de leidingen 

daarom met voldoende tussenafstand moeten plaatsen, zodat de warmte-isolatie op een vakkundige 

en verzorgde manier kan worden voorzien. De isolatie zal aaneensluitend moeten worden geplaatst 

rond leidingen en zal niet mogen worden onderbroken aan de bochten, bevestigingen of dragers van 

de leidingen. De bochten en aansluitingen zullen worden gerealiseerd met behulp van voorgevormde 

stukken of segmenten die op maat werden gesneden. De dichtingen zullen naar onderen zijn gericht 

en zullen netjes gelijmd zijn. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

De uiteinden van de warmte-isolatie van de leidingen zullen zorgvuldig afgewerkt zijn (bijvoorbeeld 

met behulp van speciale moffen in minerale wol). 

Op plaatsen waar de isolatie beschadigingen kan oplopen, zal er een bescherming worden voorzien 

met harde schalen (pvc/aluminium) of met een gewapend membraan. 

Tenzij de isolatie op zich een dampscherm vormt, zal men tijdens het aanbrengen van de 

bescherming van de isolatie een dampscherm plaatsen tussen de isolatie en de bescherming. Alle 

dichtingen tussen de dampschermelementen en tussen deze en de leidingen aan de uiteinden van de 

isolatie zullen perfect gesloten zijn en gelijmd met een zelfklevende strook aluminium van minstens 

50 mm breed. 

Aangevuld als volgt: 

Voor alle leidingen die zich in het technisch lokaal bevinden, wordt de warmte-isolatie afgewerkt met 

een laag pvc die moeilijk ontvlambaar is (categorie M1 of A1): 
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De afwerking van de warmte-isolatie is ook vereist als mechanisch beschermingselement, en moet 

dus worden uitgevoerd zoals hoger gedefinieerd, zelfs als de warmte-isolatie bijvoorbeeld van soepel 

synthetisch rubber is. 

De afwerking van de warmte-isolatie van de collectoren moet worden gerealiseerd met een aluminium 

plaat met een dikte van minstens 1 mm.  

Nota voor de ontwerper 

Ingevolge de bepalingen van art. 41 § 8.1.1.2 van het [typebestek 105], is de bijkomende 

bescherming van de isolatie niet noodzakelijk als deze wordt gerealiseerd in soepel synthetisch 

rubber of in PE-schuim met gesloten celvormige structuur en met een gladde externe wand. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

[NBN D 30-041, Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Gemeenschappelijke eisen 

voor alle systemen - Thermische isolatie] 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

m 

- meetcode: 

Netto te isoleren lengte, volgens de diameter van de buizen.  

- aard van de overeenkomst: 

VH 

63.31.3a.1  Binnenleidingen 

63.31.3a.1.2  DN20 VH m 

63.31.3a.1.5  DN40 VH m 

63.31.3b  Warmte - distributie en emissie - leidingen & toebehoren - warmte-isolatie van 

de toebehoren TP fft 

Aangevuld als volgt: 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Alle toebehoren, zowel deze die zichtbaar zijn geplaatst als deze die zijn ingebouwd en die zich in 

niet-verwarmde lokalen bevinden, inclusief de stookplaats, moeten verplicht voorzien zijn van een 

warmte-isolatie.  

- Ligging 

Alle zichtbaar geplaatste verwarmingstoebehoren in niet-verwarmde lokalen. 

Alle ingebouwde verwarmingstoebehoren in de deklagen of in de muren. 

 

MATERIALEN 
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Warm water waarvan de temperatuur niet meer bedraagt dan 110 C 

Alle kranen, filters, terugslagkleppen-, assemblagetoebehoren, enz. met een diameter groter dan DN 

50 en die zich in het technisch lokaal aan de binnenzijde bevinden, moeten worden voorzien van een 

warmte-isolatie, overeenkomstig de voorschriften van het typebestek Nr. 105 art. C41 5.1., met name 

een prefab isolatiemat. 

 

Naast de voorschriften van het typebestek nr. 105, heeft de warmte-isolatie een thermische 

weerstand die minstens gelijkwaardig is aan deze van de isolatie van de overeenkomstige leidingen. 

 

Het thermisch isoleren van alle kranen, filters, terugslagkleppen- en assemblagestukken gebeurt door 

het plaatsen van een prefab isolatiemantel bestaande uit een laag minerale wol, geïntegreerd tussen 

2 onbrandbare bekledingen in glasvezelweefsel. 

De isolatie bestaat uit minerale wol van categorie M1 met een soortelijke massa van 

minstens 50 kg/m³. De minimale en effectieve dikte van de isolatie bedraagt 60 mm. 

 

De binnen- en buitenzijden zijn bekleed met een glasvezelweefsel aan beide zijden van het oppervlak 

gecoat met een elastomeer om het volledig waterdicht te maken in werking, om de fysische 

kenmerken van het isolatiemateriaal niet te wijzigen. Het zo behandelde glasvezelweefsel is bestand 

tegen mogelijke koolwaterstofspatten. 

 

De mantel is zo bevestigd zodat hij zonder gereedschap heel snel kan worden geplaatst en later kan 

worden verwijderd. De mantel biedt een voldoende mechanische weerstand om bestand te zijn tegen 

talrijke demontages en plaatsingen zonder daarbij zijn oorspronkelijke vorm en efficiëntie te verliezen. 

De bevestigingen bevatten geen onderdelen die kunnen roesten. 

 

De isolerende mantel neemt volledig de vorm aan van het te isoleren element, inclusief de flenzen, en 

hij bedekt de uiteinden van de warmte-isolatie van de leidingen over een afstand van minstens 10 cm. 

 

Alleen de -stopbuspakking en de bedieningsorganen blijven onbekleed. 

 

De mantel is perfect aangepast aan de vorm en de afmetingen van het te isoleren element, en 

vertoont geen enkele spleet. 

 

Het is in geen geval toegestaan om openingen in de mantel te snijden om de doorgang van bepaalde 

delen van het te isoleren element mogelijk te maken, of om welke reden dan ook. 

 

Koud water 

Alle kranen, filters, terugslagkleppen, assemblagetoebehoren, enz. moeten uitgerust zijn met warmte-

isolatie. 

 

De thermische isolatie wordt gerealiseerd overeenkomstig de voorschriften van het typebestek nr. 

105 art. 41.5.2. 

 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

[NBN D 30-041, Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Gemeenschappelijke eisen 

voor alle systemen - Thermische isolatie] 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

TP/fft 
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63.31.4  Leidingen & toebehoren - brandwerende doorvoeren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Verwijzing naar 66.33.1 66.33.1 Beschermingen om de brandwerendheid te garanderen van de 

bouwelementen - leidingen 

Het betreft de levering en plaatsing van alle materialen om de vereiste brandwerendheid te behouden 

van de (horizontale en verticale) wanden die worden doorboord door leidingen. 

63.31.4a  Warmte - distributie en emissie - leidingen & toebehoren - brandwerende 

doorvoeren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst, zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt: zie Bijlage 7 van het [KB 1994-07-07] voor de vereisten en 

toereikende modeloplossingen zonder bewijs via proef (meer specifiek de versie van 12-7-2012). 

- Ligging 

Alle doorgangen door (horizontale of verticale) wanden die aan een vereiste inzake brandwerendheid 

zijn onderworpen. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

In functie van de vereiste brandwerendheid van de doorvoerde wand, moeten de leidingen worden 

beschermd met een vastzettingselement of een adequaat middel om te voldoen aan de vereisten van 

het [KB 1994-07-07] en zijn bijlage 7 (zie versie van 12-07-2012 van het KB in kwestie) die de na te 

leven vereisten beschrijft en toereikende modeloplossingen vermeldt zonder bewijs via proef. 

In bepaalde gevallen zal er een specifiek element moeten worden voorzien: ingebouwde mof, moffen 

voor opbouw, isolerende caisson, combinatie van soepele stroken en vermiculite pleister, silicone met 

verbeterde brandwerendheid, uitzettende mastiek, isolatieschuim, hittebestendige lijmen, 

opzwellende dichting, .... De brandwerendheid van dit element zal worden getest aan de hand van 

een classificeringsrapport gebaseerd op een of meerdere brandwerendheidstesten volgens de ad hoc 

testnorm waarnaar wordt verwezen in de classificeringsnorm [NBN EN 13501-2] of [NBN EN 13501-

3+A1].  

De plaatsingsvoorschriften zullen nauwgezet moeten worden nageleefd. Met name de volgende 

punten zijn bijzonder belangrijk: 

Het type leidingen (diameter, brandbaar of onbrandbaar, met of zonder isolatie, ...). 

Het soort wand waarin het element kan worden geïnstalleerd (verticale en/of horizontale wand, 

metselwerk, beton, lichte wand, …). 

Het soort element, de kenmerken en de bevestigingen. 

De doorsnede van de opening in de wand ten aanzien van de doorsnede van de leiding en/of het 

element. 

De afdichting tussen het element, de leiding en de wand. 

  

Specificaties 
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Brandwerendheid van de wanddoorvoer (zie bijlage 7 van het [KB 1994-07-

07]) E30/E60/EI30/EI60/E120/EI120  

Nominale diameter van de te beschermen buizen 40/50/63/75/110/125/160/200/250 mm. 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

Volgens de DN: 40/50/63/75/110/125 mm 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

63.33  Voorzieningen - emissie-elementen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle werken en leveringen voor de installatie en de inwerkingstelling van de 

voorgeschreven verwarmingselementen, inclusief de toebehoren, de bevestigingen en de 

verbindingen. Overeenkomstig de algemene en/of specifieke bepalingen van dit bestek, moeten de 

eenheidsprijzen inbegrepen in deze post altijd, hetzij volgens de opsplitsing in de samenvattende 

meetstaat, hetzij in hun totaliteit, de volgende elementen bevatten: 

de levering en installatie van de verwarmingselementen (radiatoren/convectoren), met inbegrip van 

wandconsoles en/of ophangbeugels; 

de controle van hun goede werking in de installatie; 

de eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot de installatie perfect werkt; 

het eventueel schilderen van de verwarmingselementen. 

Opgelet 

Aftappen en verwijderen van de radiatoren voor het schilderen van de muren achter de radiatoren zijn 

eventueel te voorzien in deze post (zie 8 T8 Schilderwerken/Oppervlaktebehandelingen). 

MATERIALEN 

ALGEMEEN 

Alle geleverde verwarmingselementen en hun toebehoren (radiatoren, convectoren) zullen onderling 

compatibel moeten zijn en moeten een perfecte werking van het geheel garanderen. Er moet 

bijzondere aandacht worden besteed aan het vermijden van elektrochemische koppels. 

De elementen en hun omhulsels mogen geen scherpe randen of hoeken hebben. 

De verwarmingselementen zullen in de fabriek getest zijn onder een effectieve druk van minstens 6 

bar, met een gegarandeerde bedrijfsdruk van 4 bar. Het testrapport of certificaat zal worden 

voorgelegd aan de opdrachtgever en/of ontwerper en zal worden bezorgd aan de opdrachtgever bij 

de voorlopige oplevering. 

De elementen zullen worden geleverd in de fabrieksverpakking (de hoeken zijn voorzien van harde en 

recycleerbare beschermingen, de onderste en bovenste delen zijn specifiek beschermd, het geheel 

wordt omhuld met een plastic folie of gelijkwaardig). Deze verpakking zal de radiator beschermen tot 

aan de voorlopige oplevering. De beschadigde elementen zullen worden geschilderd of vervangen op 

kosten van de aannemer. De verwarmingselementen zullen bij voorkeur op de werf worden geleverd 

in een herbruikbare container. 

T8%20Schilderwerken%20_%20Oppervlaktebehandelingen%20CCTB%2001.07.docx#
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Een staal van de verwarmingselementen, en van alle toebehoren zoals het ophangsysteem en 

eventuele afwerkingselementen, alsook een kaart met de standaard kleuren zullen ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de opdrachtgever en de ontwerper, vóór de bestelling. 

  

calorische waarde 

De bruikbare calorische waarde van de elementen zal worden bepaald door de installateur van de 

verwarming, op basis van de berekeningen van de warmteverliezen en van het temperatuurverloop in 

de circuits. De warmte-emissie (vermogen) van de verwarmingselementen zal worden bepaald 

overeenkomstig de norm [NBN EN 442-2]. De tabellen van de warmte-emissie zullen worden 

voorgelegd aan de opdrachtgever, op zijn verzoek. 

De calorische waarden die respectievelijk vereist zijn voor de verwarmingselementen, worden 

vermeld op de plannen en/of in de tabellen van dit bestek. Ze worden gemeten op basis van een 

70/50°C regime (voor zover de isolatiewaarde van de woningen dat toelaat, anders maximum 

80/60°C). Vóór de uitvoering zal de installateur de vereiste documenten voorleggen, waaruit blijkt dat 

de bruikbare calorische waarde van de door hem geplaatste verwarmingselementen overeenstemt 

met de kenmerken van de producten van het gekozen merk en de berekende warmteverliezen. 

Als de lokalen worden verwarmd door een combinatie van meerdere soorten verwarmingselementen 

(bijvoorbeeld radiatoren en convectoren), dan moeten ze samen voldoen aan de specificaties die voor 

elk van de verwarmingselementen zijn opgegeven. Meerdere soorten verwarmingselementen zullen 

nooit op hetzelfde watercirculatiecircuit worden geplaatst (bijvoorbeeld radiatoren en 

vloerconvectoren). 

  

MAATVOERING 

Over het algemeen zullen de volgende afmetingen worden toegepast voor de verwarmingselementen 

die onder de ramen worden geplaatst: 

in principe zal de lengte niet meer bedragen dan de vrije breedte van de vensteropening, 

de hoogte zal gelijk zijn aan de vrije hoogte onder de tablet, min: 

Aantal leidingen onder de 
radiator 

Uitstekend deel van de venstertablet 

  <2 cm > 2 cm 

0 15 cm 20 cm 

1 20 cm 25 cm 

2 25 cm 30 cm 

De radiatoren zullen worden geplaatst met de volgende tussenafstanden: 

tussen de muur en de achterzijde van de radiator: minstens 3 tot 6 cm 

tussen de muur en de zijkant van de radiator: minstens 7 tot 10 cm 

tussen de grond en de onderzijde van de radiator: minstens 15 tot 20 cm 

tussen het plafond en de bovenzijde van de radiator: minstens 30 tot 40 cm 

Als de voorschriften van de fabrikant strenger zijn, dan moeten deze worden gevolgd. 

De juiste afmetingen van de elementen zullen ter plaatse worden bepaald en met krijt worden 

getekend. 

Na goedkeuring van deze afmetingen door de opdrachtgever en de ontwerper, zullen de elementen 

kunnen worden besteld. 

  

TOEBEHOREN - kranen 
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De verwarmingselementen zullen worden aangesloten op de leidingen met behulp van een speciale 

verbinding die een demontage toelaat zonder de installatie volledig te moeten aftappen. De leiding 

naar de radiatorkraan bovenaan zal worden bevestigd met een beugel met akoestische bekleding. 

Alle radiatoren zullen worden uitgerust met een aftapkraan in vernikkeld metaal, die vlot kan worden 

bediend met een schroevendraaier of een muntstuk. 

UITVOERING/VERWERKING 

In de mate van het mogelijke zullen de toestellen worden geplaatst tegen muren met een relatief 

groot warmteverlies (onder de ramen), maar nooit rechtstreeks voor een glasoppervlak.  

  

Bevestiging 

Voor de plaatsing zullen de exacte locatie en de bevestigingswijze van de radiatoren definitief worden 

bepaald in overleg met de ontwerper. Er zullen minstens 2 steunen per radiator worden voorzien en 

een extra ondersteuning per meter lengte van de radiator. De steunen zullen minstens een last 

moeten kunnen dragen van 50 kg/stm. 

Afhankelijk van de aard van de drager (muur, vloer), zullen ze stevig en op voldoende punten worden 

bevestigd met behulp van adequate roestvrije bevestigingsmiddelen. 

Voor de bevestiging zullen er beugels en consoles worden gebruikt. Als de dikte van de muur het 

gebruik van muursteunen niet toelaat, dan zullen de radiatoren op pootjes moeten worden geplaatst. 

De consoles zullen worden uitgerust met een akoestische bekleding. 

CONTROLES 

GARANTIE 

Er zal 10 jaar garantie worden gegeven op productie- en materiaalfouten, inclusief vervanging ter 

plaatse. Deze garantie zal worden gegarandeerd door de fabrikant zelf. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 442-1, Radiatoren en convectoren - Deel 1: Technische voorschriften en eisen]  

[NBN EN 442-2, Radiatoren en convectoren - Deel 2: Beproevingsmethoden en opgave van de 

prestatie] 

63.33.1  Verwarmingselementen & toebehoren - radiatoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft verwarmingselementen vervaardigd in gietijzer, aluminium gietijzer of staal waarin water 

circuleert verwarmd door de warmteproductie gedefinieerd in de verschillende artikels van titel63.2 

Warmte - productie 

63.33.1a  Warmte - distributie en emissie - Verwarmingselementen & toebehoren - 

paneelradiatoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft verwarmingselementen vervaardigd in staal waarin water circuleert verwarmd door de 

warmteproductie gedefinieerd in de verschillende artikels van titel63.2 Warmte - productie 

- Ligging 
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De architect of het studiebureau zal in overleg met de opdrachtgever bepalen welke lokalen moeten 

worden uitgerust met radiatoren. 

Aangevuld als volgt: 
 
Alle radiatoren van de site moeten worden vervangen.  
De aannemer zal een selectie van de radiatoren (vermogen, afmetingen, positionering, ...) ter 
goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever. 
 

 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het betreft paneelradiatoren bestaande uit een of meerdere gegroefde vlakke elementen in staalplaat 

van zeer hoogwaardige kwaliteit. De panelen zullen in een keer worden bekleed en zullen een 

afmetingstolerantie hebben van ± 1,5 mm. De hoeken van de radiatoren zullen worden afgerond, en 

de randen zullen worden ontbraamd. De radiatoren zullen worden geassembleerd door middel van 

een doorlopende las; niet-doorlopende lasnaden zullen enkel dienen als versterking. Het 

verwarmingswater circuleert in de verticale groeven; indien nodig zullen de radiatoren worden 

uitgerust met gesoldeerde lamellen voor een verbeterde convectie. Om een minimale akoestische 

hinder te garanderen, zullen de waterkanalen minstens 35 mm breed zijn. Het aantal panelen zal 

worden beperkt tot 3. 

Specificaties 

Type: radiatoren in plaatstaal met of zonder convectielamellen 

 dikte van het plaatstaal van de panelen: 1,25 mm, 

 dikte van de plaat van de convectielamellen: 0,4 mm. De ribben zullen 2 maal op het 

waterkanaal worden gesoldeerd, om een goede convectie te bekomen. 

Maatvoering: de afmetingen van de radiatoren, hun calorisch vermogen en de locatie van de kranen 

zullen worden bepaald door de studie van de inschrijver. 

- Afwerkingen 

Afwerking van het oppervlak: onveranderlijke en krasbestendige coating. 

Kleur: gebroken wit. De coating zal worden uitgevoerd in 2 lagen, de eerste zonder oplosmiddel 

gevolgd door een eerste harding, de tweede door bepoedering, eveneens gevolgd door een harding 

tussen 190°C en 200°C. De totale dikte van de lak bedraagt minstens 60 micron. De hardheid van de 

verf voldoet aan de norm [NBN EN ISO 2409], met een hechtingsgraad 0 (de beste). 

- Bijkomende voorschriften 

- De voorzijde van de radiator zal bestaan uit een vlakke plaat, het element vooraan heeft een effen 

oppervlak, zonder lasnaad. 

- De bovenkant van de radiatoren zal worden bekleed met een aangepaste rooster, waarvan de 

openingen minstens 75 % van het bedekte oppervlak zullen omvatten, de openingen zullen 

afwisselend loodrecht en parallel worden geplaatst aan de voorzijde, dit om een maximale sterkte te 

garanderen. 

- Materiaal: identiek aan dat van de radiatoren 

- Kleur: identiek aan dat van de radiatoren 

- Type rooster: rechthoekige openingen 

- De zijvlakken van de radiatoren zullen worden afgewerkt met een aangepast decoratief element in 

volle metaalplaat. 

- Materiaal: identiek aan dat van de radiatoren 
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- Kleur: identiek aan dat van de radiatoren 

- Type: gegroefd  

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Maatvoering: berekening van het vermogen en van de afmetingen op basis van een regime 60\40 °C. 

Locatie: te bepalen in overleg met de ontwerper 

Montage: De radiatoren zullen worden bevestigd met behulp van: 

 verborgen muurconsoles 

 vloerconsoles in het geval van een alleenstaande radiator of geplaatst tegen een lichte 

afscheiding. 

De toevoerleiding naar de kraan die erboven wordt geplaatst, zal worden bevestigd met een beugel 

met akoestische bekleding. 

Alle radiatoren zullen worden uitgerust met een aftapkraan, die kan worden bediend met een 

schroevendraaier of een muntstuk. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

De buitenmuren achter de radiatoren zullen worden bekleed met een reflecterend thermisch 

oppervlak: 

Materiaal: een laag synthetisch isolerend schuim van 3 mm bekleed met een gehamerde laag 

aluminium die de warmte weerkaatst. 

Afmetingen: maximum gelijk aan deze van de radiator, minstens 5 cm kleiner dan deze van de 

radiator. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Voorgeschreven vermogen volgens de studie  

- aard van de overeenkomst: 

VH 

63.33.1c  Demontage en recuperatie door het bedrijf van de bestaande gietijzeren 

radiatoren  

Aangevuld als volgt: 
 
Beschrijving 

- Definitie/Omvat 
Het bedrijf zal overgaan tot het demonteren en recupereren van de aanwezige radiatoren. 

- Ligging 
Het gaat enkel om de radiatoren van het centrale deel (wc meisjes en jongens). 
 
Uitvoering/Verwerking 

- Algemene voorschriften  
Het bedrijf zal de gietijzeren radiatoren overnemen.  
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METINGSWIJZE 
Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 
de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 
st. 

- meetcode: 
Voorgeschreven vermogen volgens de studie  

- aard van de overeenkomst: 
 
VH 
 

63.34  Voorzieningen - regelingen verwarming individuele installaties  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft alle werken en leveringen voor de installatie en de inwerkingstelling van de gebruikelijke 

meet- en/of regelingstoestellen (radiatorkranen, thermostaten, ...) die nodig zijn voor een goede 

werking van de installatie. Zij zullen worden geplaatst en geregeld totdat ze perfect werken in de 

installatie.  

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

REFERENTIENORMEN OF GELIJKWAARDIGE EUROPESE NORMEN 

[NBN EN 12098-1, Energieprestaties van gebouwen - Regeling van verwarmingssystemen - Deel 1: 

Regelapparatuur voor warmwater-verwarmingssystemen  - Modules M3-5, 6, 7, 8]  

63.34.1  Temperatuurregelingen & toebehoren - regelingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft alle vereiste voorzieningen voor het beheer van de temperatuur in de centrale 

verwarmingsinstallaties. 

Het gaat om kranen van radiatoren, thermostatische elementen (koppen), omgevingsthermostaten en 

thermostaten voor de gecentraliseerde warmteregeling in functie van de buitentemperatuur. 

63.34.1e  Warmte - distributie en emissie - regelingen van de temperaturen & toebehoren 

- aangesloten thermostatische koppen  

 

Aangevuld als volgt: 
 
Beschrijving 
Thermostatische kraan van het institutionele type die een beheer op afstand toelaat via een 
internetverbinding. 
 
Specificaties 
Voeding zonder batterij met automatische herlading via het Peltiereffect dat het temperatuurverschil 
omzet tussen het verwarmingscircuit en de omgevingslucht.  
 
Deze zal de mogelijkheid bieden om de risico’s te beperken van de menselijke interventies met 
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betrekking tot de regelingen. 
 
Geruisloze werking (<30 dB(A)) en beperkte emissie van golven (<10ms om de 10 minuten – 868 
MHz). 
 
Een beheersysteem zal de kraangroepen aansturen. De prijs van de post zal zoveel beheermodules 
bevatten als nodig voor de goede werking van het systeem. 
 
De beheermodules zullen worden aangesloten op het internet via een Ethernet RJ45-verbinding. 
 
De kranen communiceren met de beheersystemen in twee richtingen:  
- De kranen leveren enerzijds de volgende informatie aan de beheersystemen:  
o Huidige temperatuur.  
o Mechanische staat.  
o Detectie van open venster.  
 
- Anderzijds geven de beheersystemen aan de kranen een instructie door om de gewenste 
temperatuur te bekomen.  
 
De communicatie tussen de optimizers en de kranen of andere elementen wordt gegarandeerd door 
radiocommunicatie. 
 
De kranen kunnen een open venster detecteren (door het meten van een bruusk 
temperatuurverschil) en ze kunnen gedurende een bepaalde periode ophouden met verwarmen.  
 
Tijdens lange periodes van non-activiteit (zoals tijdens de zomerperiode), zullen de kranen een 
periodieke activering garanderen van de klephuizen, om het risico op ‘jamming’ te beperken (naald 
die blokkeert). 
 
Alle radiatoren aanwezig in het gebouw zullen hiermee worden uitgerust. De afmetingen van de 
klephuizen moeten worden opgenomen en aangepast door de aannemer.  
 

- Aanvullende voorschriften 
Zij zullen worden uitgerust met een antidiefstalsysteem. 
 
Uitvoering/Verwerking 

- Algemene voorschriften  
De thermostatische koppen mogen niet worden geplaatst vóór de verwarmingstesten. Tot dan 
moeten de radiatorkranen worden uitgerust met een afsluitdop in kunststof om de kraan te bedienen. 
De as van de thermostatische kop zal horizontaal en haaks worden geplaatst op de zijde van de 
radiator. De thermostatische kop moet altijd goed worden geventileerd (niet in de hoeken, noch in de 
buurt van warmtebronnen, …). In het lokaal waar de omgevingsthermostaat zich bevindt, zal men 
geen thermostatische kranen plaatsen, tenzij de omgevingsthermostaat daarvoor is voorzien. Als de 
thermostatische kranen op de radiatoren worden geplaatst, zal men steeds een drukdifferentieelklep 
installeren op het distributienet. 
 
Aanvullende referentiedocumenten 

- Materiaal 
[NBN EN 215, Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden] 
 
Metingswijze 
Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 
de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 
PM 
- meetcode: 
/ 

- aard van de overeenkomst: 
Inbegrepen in de prijs van de radiatoren in post 63.33.1a en 63.33.4a 
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63.35  Voorzieningen - regelingen verwarming grote systemen  

63.35.1  Regelingen verwarming & toebehoren - grote systemen - primaire regelingen  
Aangevuld als volgt: 
 
De regeling moet worden geïntegreerd in het bestaande GTB. 
 
Beschrijving 
Alvorens de regeling in werking te stellen, zal de inschrijver bijgestaan door de leverancier van het 
materiaal een uitvoerig verslag moeten bezorgen aan het studiebureau, waarin de gecontroleerde 
functies en hun werkwijze in detail worden beschreven. Er wordt op gewezen dat het verwachte 
document dus veel verder gaat dan het gewoon bezorgen van de technische fiches van de 
samenstellende onderdelen, dat dit een nauwkeurige en volledige beschrijving moet zijn van de 
desbetreffende functies. 
De leverancier van het materiaal zal bovendien deelnemen aan een vergadering waarin hij in detail 
de inhoud van dit rapport zal toelichten, en waarin er eventuele aanpassingen, wijzigingen en 
verbeteringen kunnen worden aangebracht. 
 
Al het geselecteerde materiaal zal moeten compatibel zijn met het bestaande GTB. 
 
Al het regelingsmateriaal moet van het elektronische/digitale type zijn en moet worden voorzien om 
zonder een specifieke aanpassing te kunnen worden aangesloten op een digitaal gecentraliseerd 
technisch beheersysteem. 
 
De verschillende bestanddelen van het regelsysteem moeten op een coherente manier worden 
geselecteerd, om rekening te houden met deze vereiste. 
 
De inschrijvers mogen vrijblijvend optionele functies voorstellen die hierna niet worden beschreven 
en die zij interessant achten voor de goede werking van de installatie, op voorwaarde dat er niet 
nodeloos functies worden toegevoegd die zouden ontsnappen aan de controle van het 
onderhoudspersoneel. 
 
Als er wordt gekozen voor een digitale regeling, dan moet er een interventiegarantie zijn van de 
leverancier van het materiaal en de software, binnen een termijn van 1 werkdag, gedurende de 
volledige periode van inwerkingstelling en garantie van de installatie. 
De leverancier van het materiaal moet zich er bovendien toe verbinden om daarvoor steeds dezelfde 
persoon naar de werf te sturen, behoudens overmacht. 
 
De regelingen met microprocessor moeten een weergave- en beheerinstrument bevatten voor alle 
werkingsparameters en instelpunten, om permanent te bevestigen aan de uitrusting (minstens één 
systeem klavier/display per bord). Alle werkings- en controleparameters moeten kunnen 
weergegeven worden door gewoon de functies te selecteren op de display. De instelpunten moeten 
kunnen worden weergegeven op dezelfde manier, maar zij mogen pas kunnen worden gewijzigd na 
het ingeven van wachtwoorden met minstens een dubbele hiërarchie, naargelang het gaat om een 
parameter van het gebruikersniveau (bijvoorbeeld uren dag/nacht) of instelbare parameters 
(buitentemperatuur die bijvoorbeeld wordt gekoppeld aan de temperatuur van het 
verwarmingswater). 
 
Als de microprocessor een geïntegreerd beheer garandeert van de bestanddelen van de HVAC-
installatie (bijvoorbeeld warmteproductie en controle van de ventilatie), dan moet de display een 
touchscreen zijn van minstens 8", en dan moet dit scherm uitdrukkelijk de principeschema’s met 
betrekking tot de werking weergeven. 
 
Alle bestanddelen die een veiligheidsfunctie moeten garanderen (bijvoorbeeld antivries of anti-
oververhitting) moeten onafhankelijk en autonoom werken. Enkel de lokale signalisatie of de 
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signalisatie op afstand mag worden geïntegreerd in het basisregelingsmateriaal. 
 
De uitgebreide controle van de bekabeling van de regelinstrumenten, van de sondes en van de 
diverse motoriseringen, evenals de conformiteit van hun werking in functie van de noden van de 
installatie (bijvoorbeeld de rotatierichting van de motoren van de kranen en kleppen) is een vereiste 
en zal het voorwerp uitmaken van een rapport dat voorafgaat aan het op punt stellen van de 
regelingen. 
 
De vermeldingen ‘normaal regime’, ‘dagregime’ en ‘gebruiksregime’ zijn vanuit functioneel standpunt 
synoniemen. 
Hetzelfde geldt voor de vermeldingen ‘vertraagd regime’, ‘nachtregeling’ en ‘afwezigheidsregeling’. 
 
Werkingsvoorwaarden 
 
Tijdens de periode dat de installatie niet werkt, worden de pompen één keer per week in werking 
gezet gedurende één minuut, om te vermijden dat de pompen komen vast te zitten. 
 
Metingswijze 
P.M. Inbegrepen in post 69.3. 
 

63.35.2  Regelingen verwarming & toebehoren - grote systemen - secundaire regelingen  

 

Aangevuld als volgt: 

 
Beschrijving 
Besturing met weekklok  

 
De klokken zijn digitaal en werken met een weekprogramma. Ze hebben een gangreserve van 72 
uren, en er is een automatische overschakeling winter-/zomertijd. 
De programmering moet kunnen een onderscheid maken tussen werkdagen en weekend.  
Elke reeks dagen moet minstens 2 dagperiodes en 2 nachtperiodes kunnen bevatten.  
 
Er moet kunnen worden afgeweken van het actuele regime in afwachting van het volgende regime. 
Dit veronderstelt het automatisch annuleren van de afwijking op het einde van de normale periode 
van het vervroegde regime. 
Voorbeeld: als er een dagregime wordt gevraagd voor het normale aanvangsuur van dit regime, dan 
schakelt het programma op het einde van de volgende periode van het dagregime terug over naar 
het nachtregime en herbegint de automatische programmering. 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moeten alle toestellen die zijn gekoppeld aan eenzelfde 
verdeelbord en die met eenzelfde uurregeling werken, worden bestuurd vanaf een en dezelfde klok. 
Indien nodig zal men werken op een vermogensrelais om met meerdere bediende circuits te kunnen 
werken. 
 
 
Beheer van de circulatiepompen:  
 
De productiecirculatiepompen worden bediend via de uurregeling. Hun uitschakeling zal steeds met 
minimum 10 minuten worden uitgesteld na de uitschakeling van de productie-installaties. 
Elk nieuw verzoek zet het proces opnieuw in werking, inclusief de vertragingstijden. 
 
Tijdens een periode dat de installaties volledig worden uitgeschakeld, worden de circulatiepompen 1 
minuut per week in werking gesteld, om te vermijden dat de lagers komen vast te zitten.  
 
De circulatiepompen werken aan een variabele snelheid en een constante uitgangsdruk. Het debiet 
varieert in functie van het aantal open kleppen op het desbetreffend circuit. 
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De ingestelde druk moet kunnen worden geregeld, zodat men het nodige debiet bekomt op volle 
kracht (dit debiet wordt gemeten op de regelklep gekoppeld aan de circulatiepomp). 

 
De snelheidswisseling wordt bekomen door het genereren van een variabele frequentie die niet meer 
mag bedragen dan 60 Hz. De rotatiesnelheid mag daarom niet meer bedragen dan 3600 t/min. 
 
De temperatuur van het water dat de circuits voedt, moet worden aangepast in functie van de 
weersomstandigheden buiten. 
 
Regeling van de driewegkleppen 

  
De temperatuur van het water aan het vertrekpunt van het circuit moet worden gecontroleerd door 
een externe sonde, een sonde voor het water aan het vertrekpunt, een microprocessor voor de 
interpretatie met regelbare en overzichtelijke correspondentiecurve, en een gemotoriseerde 
mengkraan met drie kleppen. 
 
Een timer moet de mogelijkheid bieden om een normaal en een stationair regime in te stellen. 
 
Tijdens het stationair regime worden de insteltemperaturen verlaagd met een regelbare waarde. 
 
De kast moet aan de buitenkant uitgerust zijn met alle vereiste bedieningselementen, met name: 
- een schakelaar voor de keuze van de gang; 
- een regeling voor de keuze van de verhouding buitentemperatuur en watertemperatuur; 
- een regeling voor de nachtelijke verlaging van de aanvangstemperatuur; 
 
De detector voor de buitentemperatuur moet gevoelig zijn voor de temperatuur van de lucht, voor zijn 
snelheid, voor zonneschijn en voor regen. 
De watertemperatuurdetector moet bestaan uit statische elementen. 
 
De interpretatiekast moet worden geplaatst in de meterkast van de stookruimte. 
 

63.35.2a  Temperatuurregeling - Toebehoren 

63.35.2a.1  Radiatorkranen PM 

Inbegrepen in 63.34.1e 

63.35.3  Regelingen verwarming & toebehoren - grote systemen - gecentraliseerd 

technisch beheer  

65  Sanitair  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alles wat verband houdt met de productie, de distributie, de aansluiting, de behandeling, 

de voorzieningen, … met betrekking tot water voor huishoudelijk gebruik, hoofdzakelijk in sanitaire 

installaties, evenals regen- en putwater. 

65.1  Sanitair - installatie  

BESCHRIJVING 
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- Definitie/Omvat 

Het betreft onder andere alle leveringen en uitvoeringen die nodig zijn om een goede werking van de 

sanitaire installaties te garanderen. 

Aangevuld als volgt: 
  
GLOBALE GEGEVENS OVER HET GEBOUW 
Onderhavig project betreft de renovatie van de school 8-9. Deze school is gelegen in de Gulden 
Bodemstraat, 2-4,1080 Brussel. 
  
ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WERKEN 
Algemeen 
Deze aanneming omvat 
a) de aansluiting van de nieuwe afvoerinstallatie op het bestaande rioleringsnet; 
b) het leveren, plaatsen en aansluiten van de sanitaire installaties voorzien in de meetstaat; 
Algemene opmerking 
De installaties worden geschikt volgens de principes op de plannen en de schema’s, rekening 
houdende met de structuur van de constructies en de plaatsing van het te installeren materiaal. 
Goedkeuring 
Vóór de uitvoering moet al het materiaal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie van de 
werken. 
Optionele posten 
Indien bepaalde posten vermeld in de meetstaat en beschreven in het bestek optioneel zijn, dan 
bezorgt de aannemer een indicatieve prijs die niet zal worden opgenomen in het totaalbedrag van de 
offerte. 
  
BEPERKING VAN DE AANNEMING 
Binnen de grenzen van dit programma staat de opdrachtnemer tegen de overeengekomen globale 
prijs exclusief in voor alle toebehoren, werken, instellingen, stappen, prestaties, enz. die nodig zijn 
om tot de voorgeschreven resultaten te komen en voor het feit dat de installaties voldoen aan de 
opgelegde voorwaarden en de regels van de kunst. 
Stadswatervoorziening 
Onderhavige aanneming begint aan de toevoer van het stadswater door de Waalse 
watermaatschappij, in het technisch lokaal dat daarvoor is voorzien. Onderhavige aanneming omvat 
de watervoeding van alle sanitaire toestellen en andere waterpunten, zoals vermeld op de plannen 
vanaf de teller. 
Warmwatertoevoer voor sanitair gebruik 
De productie van warm water voor sanitair gebruik wordt gegarandeerd door de reeds bestaande 
installatie. 
Onderhavige aanneming omvat de voeding van de toestellen voorzien in de overeenkomst. 
Rioleringsnet 
Onderhavige aanneming omvat het afvoernet van de sanitaire toestellen (inclusief straatkolken en 
vloerroosters) tot aan het ondergrondse rioleringsnet aangelegd in het kader van de 
ruwbouwwerken. 
Sanitaire toestellen en diversen 
Onderhavige aanneming omvat de levering, de plaatsing en de aansluiting van alle sanitaire 
toestellen. 
Voor de sanitaire toestellen te plaatsen in de meubels, zal dit bedrijf het doorsnedeplan bezorgen 
aan het bedrijf dat het werk zal uitvoeren. 
Toebehoren en uitrustingsapparatuur 
Alle service-kraanwerk, de afsluitkranen en de toebehoren van alle sanitaire toestellen vallen ten 
laste van onderhavige aanneming. 
Dakdoorvoeren 
Het bedrijf dat instaat voor de ruwbouwwerken voorziet de dakdoorvoeren die nodig zijn voor de 
primaire ventilatie van de rioleringsnetten (doorboring, buis, afdichting en kap). 
Onderhavige aanneming omvat de primaire ventilatie van de kolommen voor de afvoer tot aan de 
dakdoorvoeren. 
Elektrische voeding 
Een elektrische stroom (beschreven in het hoofdstuk over de elektriciteit): van 3X230V wordt in de 
buurt van elk toestel ter beschikking gesteld van onderhavige aanneming door het bedrijf dat instaat 
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voor de elektriciteit. 
Het aardingssysteem is van het type TT. 
Vanaf hier omvat onderhavige aanneming alle elektrische aansluitingen van de toestellen die 
verband houden met deze aanneming. 
Doorboringen en diverse werken 
Het bedrijf staat in voor alle doorboringen met betrekking tot zijn aanneming, en voor de afwerkingen 
en herstellingen die hiermee verband houden. 
Toegangsmiddelen 
Deze aanneming omvat alle toegangsmiddelen, zoals vaste ladders, trappen, vloeren, enz. die nodig 
zijn om tot bij de desbetreffende apparaten te geraken, ook al staan deze voorzieningen niet vermeld 
op de inschrijvingsplannen. 
Openingen in de vloeren, in de betonnen tegels en in de wanden in metselwerk 
Alle openingen worden gerealiseerd door het bedrijf, net als de herstellingen tijdens de 
afwerkingsfase van de voltooide wanden. 
Portieken en consoles ter ondersteuning van de toestellen en buizen die worden opgehangen. 
De portieken en consoles voor het dragen van de toestellen en leidingen vallen ten laste van 
onderhavige aanneming. Consoles moeten verplicht worden overgenomen op de metalen structuur 
en/of het metselwerk van de gebouwen. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de uitvoering moet de studie van de portieken en de dragers ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de directie van de werken. 
Het binnenbrengen van materiaal 
De opdrachtnemer wordt belast met alle eventuele werken met betrekking tot het demonteren, het 
opnieuw monteren en eender welke kosten voor de goederenbehandeling, een problematische 
plaatsing of het binnenbrengen van materiaal. 
Verwijzing naar de gezamenlijke clausules 
De gezamenlijke clausules vullen de specifieke clausules van dit lastenboek aan. 
  
BESCHRIJVING EN WERKINGSPRINCIPE VAN DE INSTALLATIES 
Voorziening: 
Stadswater 
Het watervoorzieningsnet voor stadswater begint aan de teller, die zich in de technische kelder 
bevindt. Het stadswater komt onmiddellijk onder te hoge druk te staan om te worden verdeeld in heel 
het gebouw, en alle betrokken toestellen te bedienen. 
De productie van warm water voor sanitair gebruik is lokaal, elk toestel is uitgerust met een 
elektrische boiler. 
 
Regenwater 
Het watervoorzieningsnet voor regenwater begint bij de ondergrondse regenput. Een 
onderwaterpomp houdt de overdrukpomp voor regenwater onder druk. 
Het regenwater wordt in het gebouw verdeeld via een drukverhogingsgroep, uitgerust met een 
interne ketel en een voeding voor stadswater (met onderbreker) in geval van problemen met de 
waterhoeveelheid in de regenput. De regenput is uitgerust met een systeem om de hoeveelheid 
water in de put te meten. 
Het regenwater voedt de regenputten die dienen als watervoorraad in geval van brand. De voeding 
wordt geregeld door het meten van het niveau van deze regenputten. 
De distributie verloopt via de verticale trechters. 
 
Afvoer van het afvalwater 
Het water wordt afgevoerd door de zwaartekracht via het ondergrondse rioleringsnet aangelegd 
tijdens de ruwbouwwerken. 
Het gaat om een gescheiden afvoersysteem, met primaire en secundaire ventilatie met eindventilatie 
van de aansluitingen. 
 

65.11  Systemen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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Het betreft alle bestaande systemen op de ontwerpdatum van het bestek en die voldoen aan de 

reglementeringen en normen die op het moment van dit ontwerp gelden voor de uitvoering van de 

sanitaire installaties. 

65.11.1  Beschrijving  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alles wat verband houdt met de productie, de distributie, de afvoer, de aansluiting, 

de behandeling, de voorzieningen, enz. met betrekking tot huishoudelijk watergebruik in het 

algemeen. 

Hij omvat ook de beschrijvingen die nodig zijn voor het opstellen van de bijzondere bestekken van 

alle sanitaire installatiesystemen. 

65.11.1a  Sanitair - installatie - algemeen overzicht  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alle aspecten van:    

 Warmwaterproductie (verwarming) BB1 

 Waterdistributie en -afvoer in de sanitaire installaties 

 Wateraansluitingen, -behandelingen en -filtratie 

 Sanitaire voorzieningen:               

 Sanitaire toestellen 

 Installatie en servicekranen 

 Aanvullende accessoires 

 Installatievoorzieningen: Pompen en circulatiepompen 

 Voorzieningen voor recuperatie van regenwater en putwater 

 

 

 BB1 Het koud water wordt niet gedecentraliseerd geproduceerd 

 

Aangevuld als volgt: 
 
Het sanitair van de drie nieuwe bijgebouwen zal worden uitgewerkt op basis van een nieuw net. 
Wat het centrale toiletgedeelte betreft dat zal worden gesloopt en zal worden heropgebouwd, zal het 
sanitair net worden aangesloten op het bestaande net. 
Bovenop de nieuwe sanitaire elementen voor de nieuwe bijgebouwen, zullen de bestaande 
elementen van de scholen 8-9 worden vervangen. Dit wil zeggen dat er in elke klas van het lager 
onderwijs nieuwe wastafels zullen worden geplaatst, gietbakken voor de kleuterklassen, nieuwe 
toiletten, nieuwe handenwassers, gootstenen, ... 

65.2  Sanitair - productie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alles wat verband houdt met toestellen en voorzieningen voor: 

 de aansluiting op de openbare sanitaire installaties 
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 de verwarming van warm water voor sanitair gebruik 

 de behandeling en filtratie van koud en warm voedingswater 

 het druk- en debietbeheer in de sanitaire installaties 

 de sanitaire voorzieningen 

 de installaties voor recuperatie en behandeling van regen- en putwater 

65.21  Voorzieningen - aansluitingen op het waterdistributienet  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De aansluitingen op het waterdistributienet, inclusief de watertellers, zullen worden voorzien door de 

distributiemaatschappij en zullen ten laste van de opdrachtgever zijn. Bijgevolg moeten ze niet in de 

prijs zijn inbegrepen. Alle bijkomende kosten voor het maken en het dichten van de sleuven, de 

boringen, enz., die niet zouden zijn opgenomen in de opgemaakte offerte voor de aansluiting door de 

distributiemaatschappij, zullen evenwel ten laste van de aannemer zijn. De installateur zal een 

aansluiting voorzien met de waterteller vanaf de uitgangsaansluiting, met behulp van reglementaire 

elementen. 

- Belangrijke opmerkingen 

Tijdens renovatiewerken waarbij de tellers worden behouden, zal de opdrachtgever alle formaliteiten 

vervullen die reglementair zijn voorgeschreven voor de aansluiting op het waterdistributienet. De 

bestaande aansluiting van het gebouw op het openbaar net en de bestaande waterteller zullen 

worden behouden. De aannemer zal voor de aansluiting zorgen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 805, Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen buitenshuis en aan onderdelen 

daarvan] 

65.21.1  Aansluitingen op het waterdistributienet - reglementaire aansluitingselementen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de aansluiting op de teller van het water afkomstig van het openbaar net, inclusief de 

nodige toebehoren en alle reglementaire voorzieningen. 

65.21.1a  Sanitair - productie - aansluitingen op het waterdistributienet - reglementaire 

aansluitingselementen TP fft 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de aansluiting na de meter. Overeenkomstig de regelgeving van de 

waterdistributiemaatschappij zal men een terugslagklep, een afsluitkraan met aftapklep en de nodige 

aansluitingen voorzien. De uitvoering zal gebeuren in overleg met de desbetreffende 

distributiemaatschappij. De aannemer zal met deze op het juiste moment contact opnemen om de 

definitieve aansluiting te laten uitvoeren overeenkomstig de voorschriften van deze maatschappij. 

- Ligging 

Na de teller. 
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UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De plaatselijke distributiemaatschappij is: Vivaqua 

Er wordt als volgt afgeweken: 

Het bedrijf zal instaan voor het afsluiten van de bestaande leidingen, voor het uitvoeren van al zijn 

interventies. Dit om de uitvoering toe te laten van de werken die bezig zijn, en om de goede werking 

te garanderen van de installaties van de werken die niet bezig zijn. 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

fft 

- meetcode: 

/ 

- aard van de overeenkomst: 

TP 

65.22  Voorzieningen - waterbehandelingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft toestellen bestemd voor een kwalitatieve behandeling van voedingswater afkomstig van 

het openbaar net of afkomstig van een (regen)waterput. 

65.22.1  Verzachters CCTB 01.02 

65.22.1a  Sanitair - productie - zoutverzachters  VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Waterverzachter met chronometrische of volumetrische regeneratie voor een individuele woning met 

een minimale capaciteit van 25 liter, geleverd met zoutbak. 

De werken omvatten de levering, de installatie en de inwerkingstelling van het toestel en alle 

toebehoren. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het betreft verzachters bestemd voor individuele woningen of woningcomplexen en voor 

professionele toepassingen waarvoor een uitwisselingscapaciteit van 113 tot 260 °F.m³ vereist is. 

 
 

Harsvolum
e 
minimum 

Uitwisselingscapacitei
t 

Servicedebiet Ruw geschatte 
afmetingen 

mini. maxi. continu piek Verzachter Zoutbak 
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(liter) (°F.m³) (°F.m³) (m³/u) (m³/u) (Ø x H, 
mm) 

(Ø x H, 
mm) (kg) 

 
 

25 113 170 2,0 3,2 1000 x 500 
x 1200  

1000 x 
1200  

 
Diameters van de 
verbindingen: 

 
1,25" 

 
 

 
Elektriciteitsverbrui
k: 

 
max. 5 watt 

Temperaturen 
min./max. : 

5°C/40°C  
 

Werkdruk: 1,5 tot 6,2 bar 

Regeneratietijd: ongeveer 60 
minuten 

 
 

Elektrische 
voeding: 

24 volt/ 50 hertz 

De uitwisselingscapaciteit van de verzachter wordt uitgedrukt voor de behandeling van water met een 

totale hardheid van 40°F en een zoutgehalte van 500 ppm, zonder koolwaterstof, transparant, zonder 

troebelheid en geproduceerd bij het voorziene continue debiet. Deze kan echter variëren in functie 

van andere parameters zoals het chloridegehalte, de beschikbare hydraulische druk, een discontinue 

onttrekking, het type en de kwaliteit van het aangewende regeneratiesysteem. 

 

Hars 

Het gebruikte hars is op basis van polystyreen goedgekeurd voor voedingsdoeleinden. Er wordt 

gebruik gemaakt van de technologie van de ionenuitwisseling, goedgekeurd door de ‘Direction 

Générale de la Santé’, en de kenmerken van drinkbaar water worden behouden. 

 

Regelklep 

De regeneratiecycli van de verzachter worden bestuurd door een gemotoriseerde zuigerklep. De 

regeneratie omvat 5 verschillende stappen: 

1. Tegenstroomspoeling 

2. Aanzuiging van pekel 

3. Langzame spoeling 

4. Snelle spoeling 

5. Terugsturen van water naar de zoutbak 

 

Programmer 

Het bedienen van de regeneraties van de verzachter gebeurt door een elektronische programmer. 

Deze laat drie regeneratiewijzen toe: 

1. Chronometrisch - periodieke regeneratie volgens een vooraf gedefinieerde frequentie 

2. Volumetrisch met termijn - regeneratie in functie van het behandelde watervolume, 

inschakeling op een vooraf bepaald tijdstip. 

3. Volumetrisch onmiddellijk - regeneratie in functie van het behandelde watervolume, 

onmiddellijke inschakeling. 

 

Harsreservoir 

Het reservoir van de verzachter bestaat uit 4 elementen: 

 Aan de binnenzijde: een liner in polyethyleen van voedingskwaliteit  

 Een behuizing in gewapende glasvezel met epoxyhars  

 Een frame in grafiet  

 Aan de buitenzijde: een bekleding in polyethyleen of ABS hars 
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Zoutbak 

De verzachter wordt geleverd met een zoutbak die nodig is om pekel te bereiden voor de regeneratie 

van het hars. Hij bestaat uit een sterk reservoir in polyethyleen met hoge dichtheid met deksel en een 

pekelstaaf, voorzien van een veiligheidsvlotter. 

 

Omloopklep 

De hydraulische aansluiting van de verzachter gebeurt via een omloopklep (bypass) waardoor een 

snelle uitschakeling mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van onderhoudswerken. 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

st 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

65.22.2  Filters  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft toestellen bestemd om water te filteren, afkomstig van het openbaar net of afkomstig van 

een (regen)waterput. 

65.22.2c  Sanitair - productie - filters met automatische terugspoeling VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Fijne filter met automatische tegenstroomspoeling die voortdurend zorgt voor een toevoer van 

gefilterd water. De fijne filter beschermt de installatie tegen ongewenste partikels (zand, roestdeeltjes, 

pluisjes ...). 

 Overeenkomstig de normen ACS, DIN/DVGW 

 Tegenstroomspoelsysteem: snelle en totale reiniging van de filter met een geringe 

hoeveelheid water. 

 Filtering ook gegarandeerd tijdens de tegenstroomspoelfase.  

 Dubbele spiraaltechnologie geïntegreerd op de diameters van ½’’ tot 1 ¼’’. 

 Cartouche met externe rotor waardoor het bovenste en onderste deel van de zeef 

gelijktijdig kan worden gereinigd. 

 Visuele controle mogelijk. 

 Geheugenring die de volgende spoelbewerking aanduidt. 

 Een snel verbindingssysteem met bajonet dat toelaat om een servomotor toe te voegen voor 

een automatische spoeling. 

 Schokbestendige transparante kom uit kunststof voor eenvoudige weergave van het 

vervuilingsniveau van de filter. 

 Volledig verwisselbaar filterpatroon. 

 Groot oppervlak voor automatische filtering. 

 Gestandaardiseerde afvoer naar de riolering. 

 Onderhoud ter plaatse (zonder demonteren van leidingen). 
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De werken omvatten de levering, de installatie en de inwerkingstelling van het toestel en alle 

toebehoren. 

- Ligging 

Stroomafwaarts van de waterteller of van de wateronttrekkingspomp en de terugslagklep. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

 behuizing in messing met hoge weerstand 

 controlemanometer 

 verbindingen in messing 

 fijne zeef in roestvrij staal 

 bezinkpot in schokbestendige transparante kunststof of in brons 

 membraan in versterkte NBR 

 dichtingen in NBR 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Automatisch tegenstroomspoelingsysteem met bevestiging door middel van systeem met bajonet. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Het spoeltoestel beheert automatisch de tegenstroomspoeling van de filter. 

Het beschikt over meerdere spoelintervallen, gaande van enkele minuten tot enkele maanden. 

Het omvat een noodfunctie in geval van een stroomonderbreking en biedt de mogelijkheid om de 

spoelfunctie manueel te bedienen (enkel als de batterijen zijn opgeladen). 

Optioneel is het mogelijk om te voorzien in een inschakeling via een differentiële drukschakelaar, via 

een potentiaal vrij contact of via een stuursignaal 0…10 V. 

  grote flexibiliteit bij het regelen van de spoelintervallen  

 manuele bedieningstoets van een tegenstroomspoeling 

 Led-signaal van het ingestelde interval 

 mogelijkheid om de resterende tijd weer te geven tot de volgende spoeling 

 resetknop van de teller 

 de instellingen worden opgeslagen, zelfs in het geval van een stroomonderbreking 

 meerdere verschillende programmeerbare intervallen 

 in het geval van een stroomonderbreking, noodvoorziening met batterijen 

 systematische ontstoringsapparaten 

 extra kabelingang PG 9 voor bediening via differentiële drukschakelaar, potentiaal vrij contact 

of signaal 0...10V 

 manuele inwerkingstelling van het spoelproces in geval van een stroomonderbreking 

 snelle verbinding via bajonetsysteem 

TECHNISCHE KENMERKEN 

Voedingskabel met fiche met minimale doorsnede 3 x 1,5 mm² 

Batterijen: 4 alkaline batterijen type Mignon/AA van 1,5 volt, LR 6 

Levensduur van de batterijen: ongeveer 3 jaar 

Temperatuur van het water: max. 70°C 

Spoelintervallen van 4 minuten tot 3 maanden 

Omgeving 5....90 % r.v. – 0....60 °C 

Beschermingsgraad IP 55 
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Beschermingsklasse 1 DIN VDE 0700 T1/EN 60335 - 1 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

per stuk 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

65.23  Apparatuur - productie van heet water 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering, installatie, aansluiting en inbedrijfstelling van individuele apparaten voor 

de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik. 

- Belangrijke opmerkingen 

In het geval van systemen die de cv-ketel combineren met de productie van warm water voor 

huishoudelijk gebruik (onmiddellijk productietype/tank), zal de uitvoering van de twee stations moeten 

worden gecoördineerd. Zie elementen63 warmte/63.12.1 individuele installaties. 

In de speciale specificaties zal een korte beschrijving worden gegeven van de te bouwen installaties 

en de regelingen voor de aansluiting op de sanitaire en elektrische installaties. 

MATERIALEN 

 Alle gebruikte materialen moeten onderling compatibel zijn. Er moet extra zorg worden 

besteed aan het vermijden van elektrochemische paren. Afhankelijk van hun functie en hun 

locatie zullen de materialen geen negatieve invloed hebben op de kosteneffectieve werking 

van de sanitaire voorzieningen of onderdelen (elektrolyse, corrosie-putjes, enz.). In het geval 

van buizen voor huishoudelijk warm water van staal mag de warmtewisselaar/tank van de 

waterverwarmer van het warmwaterproductieapparaat niet van onbehandeld koper zijn. 

 De Contractant zal de Material Order alleen kunnen plaatsen na goedkeuring door de 

Projectauteur en de eigenaar van de Material Bill aangevuld met de Technische 

Documentatie, Certificaten, monsters, etc. en een verklaring van oorsprong, samen met alle 

aanvullende informatie die nuttig wordt geacht door de aanbestedende dienst en de auteur 

van het project. 

 Alle materialen zijn nieuw en worden ter identificatie in de originele verpakking geleverd. Alle 

materialen zullen van oorsprong zijn uit een van de landen van de Europese Gemeenschap, 

anders zal hun oorsprong expliciet worden vermeld in het materiaalregister. 

 bij aflevering op de site zal de projectauteur de correspondentie met de lijst met materialen 

controleren. Alle geweigerde leveringen zullen onmiddellijk uit de vestiging worden 

geëvacueerd. Goedkeuring van leveringen impliceert geen goedkeuring van het werk. 

 de Contractant is volledig verantwoordelijk en zal alle nodige stappen ondernemen om de 

materialen te vervoeren, op te slaan en te implementeren in overeenstemming met de 

Specificaties 

UITVOERING/VERWERKING 

Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van [Belgaqua 

Directory] (water), [NBN D 51-003] (gas) en ARIE (elektriciteit); 
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 de aanvoertemperatuur is altijd beperkt tot 60 °C; 

 verbindingsleidingen voor: 

Koud water Ø *** mm 

Warm water Ø *** mm 

Gas Ø *** mm 

zal worden verstrekt in de nabijheid van het vliegtuig. Zij moeten voldoen aan [NBN en 1488] - 

Bouwkleppen - uitbreidingseenheden - tests en vereisten; 

 

Alle voor gas en/of elektriciteit benodigde toevoerleidingen (230V/50 Hz) zullen in de buurt van 

het apparaat worden aangebracht. 

 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[Belgaqua, Belgaqua - Register of Compliant Equipment and Protections agrees + Technische 

vereisten voor installaties binnenshuis]  

[NBN D 51-003, Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene 

bepalingen 

[NBN EN 1488, Bouwkleppen - Uitbreidingsgroepen - Tests en eisen] 

 

65.23.3  Elektrische waterverwarmer 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Dit betreft de levering, installatie en inbedrijfstelling van de apparatuur die in de speciale specificaties 

wordt beschreven. Inclusief alle noodzakelijke aansluitingen op het sanitair leidingnetwerk, 

veiligheidsgroepen en het elektriciteitsnet. 

MATERIALEN 

Alle apparaten zijn CE-BE- en CEBEC-goedgekeurd en voldoen aan de vereisten van [Belgaqua 

Register] (terugslagklep en overdrukbeveiliging op de koudwatertoevoer). De apparaten worden 

voorzien van een typeplaatje (met vermelding van de naam van de fabrikant, de inhoud, het 

vermogen, enz.). Elk apparaat wordt geleverd met een gebruikershandleiding in het Frans-

Nederlands. 

UITVOERING/VERWERKING 

In overeenstemming met de eisen van de fabrikant. De aansluiting op de elektrische installatie moet 

voldoen aan de GIR. De apparatuur wordt in principe geleverd en geplaatst door de 

sanitairaannemer. De Electrical Contractor is verantwoordelijk voor het leveren van stroom aan het 

apparaat. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

 [NBN EN 60379, Meetmethoden van de gebruikseigenschappen van elektrische heetwaterreservoirs voor 

huishoudelijk gebruik] 
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65.23.3e  Sanitair - productie - elektrische waterverwarmer - boiler onder uitgietbak   

  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 
Dit item omvat ook wijzigingen in het meubilair voor aansluiting op waterinlaat en -aansluiting. 
- locatie : Zie plannen 
 

MATERIALEN 
Algemene kenmerken 
Dit zijn onmiddellijk elektrische waterverwarmers die onder de gootsteen moeten worden 
geïnstalleerd. De apparaten worden uitgerust met: 

 een binnentank van rood koper of geëmailleerd staal beschermd door magnesiumanode, 

 homogene CFK-vrije isolatie van polyurethaanschuim, 

 een esthetische laag gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal of gelakt staalplaat, 

 een vervangbaar verwarmingselement, 

 een temperatuurregelknop van 20° tot 80° C, die automatisch moet worden ingesteld op een 
minimum van 60°C, om elke ontwikkeling van legionellose te voorkomen, 

 een thermostaat om de gewenste temperatuur te handhaven; 

 een waarschuwingslampje dat de verwarmingsfase aangeeft (led, enz.); 

 een flexibel aansluitsnoer met stekker met aarde; 

 een droge veiligheidsvoorziening; 

 de klep en het membraan worden van het water gescheiden om kalkvorming en roest te 
voorkomen; 

  een expansievat aangepast aan de capaciteit van de ketel en het temperatuurregime waarin 
het expansiewater stroomt, waterdicht gemaakt met een afdichtring. Het expansiereservoir 
zal het mogelijk maken om de volumevariaties van het water in de ketel te hervatten. Tijdens 
de verwarmingscycli zal het daarom mogelijk maken om een systematisch verlies van 
verwarmd water (door de veiligheidsklep) te voorkomen wanneer de elektrische ketel in 
bedrijf is. -> berekeningsnota voor de ontwerpbasis; 

 elementen voor wandmontage; 

 de waterleiding tussen de ketel en de menger zal van koper zijn en geïsoleerd (de 
aansluiting van de koperen leiding geschiedt door middel van een diëlektrische aansluiting, 
om corrosie van de apparatuur te voorkomen). De lengte van deze geïsoleerde pijp zal zo 
kort mogelijk zijn (maximaal 5 meter en 3 liter inhoud). De kwaliteit en prestaties van de 
isolatie van de waterpijp van het ketelvat zullen voldoen aan de geldende voorschriften en de 
beperkingen met betrekking tot de energieprestaties van het gebouw; 

 een sanitaire veiligheidsklep die is aangepast en afgesteld om het 
warmwaterproductiesysteem adequaat te beschermen tegen overdruk; 

 Een BA-type scheider wordt op de waterinlaatleiding vóór de warmwaterproductiefaciliteit 
geplaatst. 
 

Alle afsluiters, aansluitingen van equipment (geïsoleerde piping) en accessoires die nodig zijn voor 
de juiste werking van de productie van heet water zijn in dit item opgenomen. Deze fittingen en 
accessoires moeten perfect compatibel zijn met de soorten materiaal die worden gebruikt voor de 
installatie. Elke schade veroorzaakt door corrosie als gevolg van incompatibiliteit tussen de gebruikte 
materialen of apparatuur is de verantwoordelijkheid van het bedrijf. 
 

Specificaties 

 Inhoud: 15 L. 

 opwarmtijd: Maximaal 25 minuten bij 65 °C. 

 vermogen: Ten minste 2 kW 

 aansluitspanning: 230 V, rechtstreeks gevoed door TGBT. 

 geschatte afmetingen van de uitsparing (h x diameter): 

o voor 10 l: 456 x 255 mm 
o voor 15 l: 399 x 338 mm 

 Wateraansluiting: 1/2" 

 Garantie: 2 jaar over het geheel en 3 jaar over de tank. 
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METINGSWIJZE 
Overeenkomstig de specifieke aanwijzingen in de speciale specificatie en/of de samenvattende 
maatregel moet de meting als volgt worden ontworpen: 
 

- meeteenheid: 
st 

- meetcode: 
Afhankelijk van type en inhoud 

- aard van de overeenkomst: 
FH 
 

 

65.3  Sanitair - distributie en afvoer  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft alles wat verband houdt met leidingen en voorzieningen zoals kranen voor 

 de waterdistributie en -afvoer in de sanitaire installaties 

 toestellen en toebehoren in de sanitaire installaties 

 de aansluiting op de sanitaire binnentoestellen en -voorzieningen 

 de aansluiting op de installaties voor recuperatie en behandeling van regen- en putwater 

65.31  Voorzieningen - leidingen en toebehoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering, de installatie en de aansluiting van alle sanitaire toevoer- en 

afvoerleidingen, inclusief alle essentiële toebehoren voor de optimale werking van de sanitaire 

toestellen, het kraanwerk van de installatie en de toestellen en voorzieningen voor de productie van 

warm water voor sanitair gebruik. In geen geval zal de aannemer de gebreken mogen inroepen met 

betrekking tot de plannen of het bestek in dit verband om zijn leveringen en/of zijn werkzaamheden te 

beperken. Door het indienen van zijn offerte erkent de aannemer impliciet rekening te hebben 

gehouden met deze elementen bij het opmaken van de eenheidsprijzen voor de respectieve posten.  

MATERIALEN 

ALGEMEEN 

  Alle materialen die worden verwerkt, zullen in overeenstemming zijn met de beschrijvingen 

van onderhavig bestek en/of bestek. De volgende algemene bepalingen zullen van 

toepassing zijn:  

 alle materialen zullen compatibel zijn. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het 

vermijden van elektrochemische koppelingen. Naargelang hun functie en hun plaatsing 

mogen de materialen geen enkele negatieve invloed hebben op de rendabele en efficiënte 

werking van de sanitaire installatie of van een van zijn samenstellende elementen (bijv. 

elektrolyse, aftakleiding, …).  

 De aannemer zal de bestelling van de materialen enkel mogen plaatsen als de ontwerper de 

lijst met materialen heeft goedgekeurd, aangevuld met de technische documentatie, de 

certificaten, de stalen, … met daarbij de vermelding van de herkomst en alle aanvullende 

informatie die nuttig wordt geacht door de opdrachtgever en de ontwerper.  

 Alle materialen zullen nieuw zijn en voorzien van een geschikte verpakking die ze vlot 

herkenbaar maakt.  
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 De ontwerper zal de conformiteit van de geleverde materialen controleren op de werf, aan de 

hand van de lijst van de materialen. Alle geweigerde leveringen moeten onmiddellijk worden 

verwijderd van de werf. De goedkeuring van de leveringen impliceert geenszins de 

goedkeuring van de werken.  

 De aannemer is alleen verantwoordelijk en zal alle maatregelen nemen die nodig zijn, opdat 

het transport, de opslag en de verwerking van de materialen zouden verlopen 

overeenkomstig de bepalingen van het bestek, volgens de regels van goed vakmanschap en 

de voorschriften van de fabrikant en de leverancier.  

 Voor de leidingen en/of hun verwerking moet er een verklaring zijn dat zij geschikt zijn voor 

het gebruik beschreven in artikel 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria.  

UITVOERING/VERWERKING 

Algemeen 

De werken zullen worden uitgevoerd door een aannemer gespecialiseerd in loodgieterij en sanitaire 

werken. De uitvoering zal moeten voldoen aan de voorschriften van [Repertorium Belgaqua] de lokale 

waterdistributiemaatschappij en aan de specifieke bepalingen die eventueel worden uitgevaardigd 

door het lokale brandweerkorps.     

Tracé van de leidingen - maatvoering 

Het tracé van de watertoevoer- en afvoerleidingen en de voorgeschreven diameters staan 

schematisch vermeld op de plannen. Als een dergelijk schema ontbreekt en/of als de aannemer het 

nodig acht om hieraan wijzigingen aan te brengen met het oog op de optimale werking van de 

installatie, dan moet hij een hydraulisch schema en/of zijn voorstellen tot wijziging ter goedkeuring 

voorleggen aan de opdrachtgever, en dit voor aanvang van de werken. Het definitieve tracé van de 

leidingen zal definitief worden opgemaakt in onderling overleg.     

Doorboringen - uitsparingen 

In het gebruikelijke geval van een algemene aanneming zal het aantal doorboringen, afbijtwerken en 

het maken van uitsparingen tot een minimum worden beperkt. De vereiste openingen in de muren en 

de vloeren zullen in de mate van het mogelijke worden voorzien tijdens de ruwbouwwerken. In het 

geval van een afzonderlijke prijsopgave voor de posten van de sanitaire installaties en de 

verwarming, zal de aannemer van het sanitair erop toezien dat eventuele kruisingen van leidingen, 

doorvoeren of andere problemen vakkundig worden aangepakt, in overleg met de verantwoordelijken 

van de posten voor de uitvoering van de ruwbouwwerken, de verwarming, de elektriciteit, de 

afwerking, … 

De zaag- en boorwerken voor het maken van openingen, uitsparingen en doorboringen moeten met 

de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd, om onnodige beschadigingen aan de aangrenzende 

bouwelementen te vermijden. Daarom mag er enkel trilvast materiaal worden gebruikt (om te zagen, 

frezen, snijden, boren, …). De doorboringen in het metselwerk die zichtbaar zullen blijven of in de 

betonnen elementen, moeten altijd worden uitgevoerd met een diamantboor gekoeld in water of via 

een droge techniek (met aanzuiging van stof), en er moet worden op gelet dat de wapening van het 

beton niet wordt beschadigd of blootgelegd. In geval van twijfel over de exacte locatie van de 

wapening, zal de aannemer vooraf contact opnemen met de ontwerper en/of de stabiliteitsingenieur. 

De uitsparingen in de gemetselde muren moeten een correcte doorsnede hebben, zonder dat hun 

stabiliteit in gevaar wordt gebracht. Het is verboden om horizontale buizen te plaatsen in muren met 

een dikte van minder dan 9 cm en in de uithollingen van samengestelde wanden, behalve voor 

woningen met een houten frame. 

Alle doorboringen moeten worden voorzien zodat de zetting van de muren of de vloertegels in geen 

geval de buizen kan belasten. Voor de doorvoeren van de muren en de vloeren zullen de buizen 

daarom worden geplaatst in beschermingskokers/doorvoermoffen, zodat ze vrij kunnen bewegen. In 

functie van de voorziene afwerking voor het oppervlak zullen de kokers ongeveer 1 cm uitsteken aan 

de muren en de afgewerkte plafonds, en ongeveer 2 cm boven de afgewerkte vloeren. 
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Na het plaatsen van de leidingen, moeten de uitsparingen en de doorboringen worden gedicht, 

rekening houdende met de voorziene afwerking voor het oppervlak van de desbetreffende muur. De 

afdichting zal in geen geval de vrije uitzetting van de leidingen mogen hinderen. 

Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt. 

  

Akoestische voorzorgsmaatregelen 

Het resultaat van een goede akoestische isolatie van contactgeluiden en/of luchtgeluiden hangt 

voornamelijk af van de uitvoering. Elk rechtstreeks contact tussen bevestigingselementen en 

leidingen (metaal op metaal) en tussen leidingen en muren of vloeren moet worden vermeden, om 

elke hinder te voorkomen die wordt veroorzaakt door het trillen van de buizen in de beugel of tegen 

de structuur van het gebouw, als gevolg van de stroming van de vloeistof (vooral afvoer). 

Om de transmissie van geluiden in het gebouw te voorkomen, moet de installateur, onder andere, de 

volgende maatregelen nemen:    

 de ruimte tussen de kokers en de buizen opvullen met een adequaat soepel materiaal (geen 

harde contacten);  

 aan de binnenkant van de bevestigingsbeugels een laag gecomprimeerde isolatie voorzien. 

Het trildempende isolatiemateriaal moet zelfdovend en bederfwerend zijn.  

 Voor de huizen moeten de vereisten van de norm [NBN S 01-400-1] worden nageleefd. 

  

Veiligheid 

Overeenkomstig de rubriek 01.46.1 PSS werken inzake fluïdatechnieken, opgemaakt door de 

projectcoördinator en bij het bestek gevoegd. Alle desbetreffende richtlijnen en concrete aanwijzingen 

gegeven door de uitvoeringscoördinator, moeten nauwgezet worden gerespecteerd.   

Aangevuld als volgt: 

 

Uitvoering 

Referentienormen of gelijkwaardige Europese normen 

STS 61 - Sanitaire toestellen (1982) 

STS 62 - Sanitaire leidingen (1966) 

STS 63 - Waterkranen (1967) 

TV 114 - Sanitair Reglement (WTCB, 1977) 

TV 120 - Praktische toepassing van het Sanitair Reglement (WTCB, 1978) 

TV 200 - Sanitaire installaties, deel 1: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen. 

Voorstel van sanitair reglement (WTCB, 1996) 

NBN S 01-401 - Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan comfort in 

gebouwen te vermijden (1987) 

NBN ISO 4067-1 - Technische tekeningen - Installaties - Deel 1: Grafische symbolen voor loodgieterij, 

verwarming, verluchting en leidingen (1992) 

NBN ISO 4067-2 - Tekeningen voor het bouwwezen - Installaties - Deel 2: Vereenvoudigde 

voorstelling van sanitaire toestellen (1992) 

 

Algemeen 

De werken zullen worden uitgevoerd door een aannemer gespecialiseerd in loodgieterij en sanitaire 

werken. 

De uitvoering zal moeten voldoen aan de voorschriften van Belgaqua en de lokale 

waterdistributiemaatschappij, en aan de specifieke bepalingen die eventueel werden uitgevaardigd 

door het lokale brandweerkorps. 
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Tracé van de leidingen - maatvoering 

Het tracé van de watertoevoer- en afvoerleidingen en de voorgeschreven diameters staan 

schematisch vermeld op de plannen. Als een dergelijk schema ontbreekt en/of als de aannemer het 

nodig acht om hieraan wijzigingen aan te brengen met het oog op de optimale werking van de 

installatie, dan moet hij een hydraulisch schema en/of zijn voorstellen tot wijziging ter goedkeuring 

voorleggen aan de opdrachtgever, en dit voor aanvang van de werken. Het definitieve tracé van de 

leidingen zal definitief worden opgemaakt in onderling overleg. 

 

Doorboringen - uitsparingen 

a) In het gebruikelijke geval van een algemene aanneming zal het aantal doorboringen, afbijtwerken 

en het maken van uitsparingen tot een minimum worden beperkt. De vereiste openingen in de muren 

en de vloeren zullen in de mate van het mogelijke worden voorzien tijdens de ruwbouwwerken. In het 

geval van een afzonderlijke prijsopgave voor de posten van de sanitaire installaties en de 

verwarming, zal de aannemer van het sanitair erop toezien dat eventuele kruisingen van leidingen, 

doorvoeren of andere problemen vakkundig worden aangepakt, in overleg met de verantwoordelijken 

van de posten voor de uitvoering van de ruwbouwwerken, de verwarming, de elektriciteit, de 

afwerking, … 

b) De zaag- en boorwerken voor het maken van openingen, uitsparingen en doorboringen moeten 

met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd, om onnodige beschadigingen aan de 

aangrenzende bouwelementen te vermijden. Daarom mag er enkel trilvast materiaal worden gebruikt 

(om te zagen, frezen, snijden, boren, …). De doorboringen in het metselwerk dat zichtbaar zal blijven 

of in de betonnen elementen moeten altijd worden uitgevoerd met een gekoelde diamantboor, en er 

moet worden op gelet dat de wapening van het beton niet wordt beschadigd of blootgelegd. In geval 

van twijfel over de exacte locatie van de wapening, zal de aannemer vooraf contact opnemen met de 

ontwerper en/of de stabiliteitsingenieur. 

c) De uitsparingen in de gemetselde muren moeten een correcte doorsnede hebben, zonder dat hun 

stabiliteit in gevaar wordt gebracht. Het is verboden om horizontale buizen te plaatsen in muren met 

een dikte van minder dan 9 cm en in de uithollingen van samengestelde wanden. 

d) Alle doorboringen moeten worden voorzien zodat de zetting van de muren of de vloertegels in 

geen geval de buizen kan belasten. Voor de doorvoeren van de muren en de vloeren zullen de buizen 

daarom worden geplaatst in beschermingskokers/doorvoermoffen, zodat ze vrij kunnen bewegen. In 

functie van de voorziene afwerking voor het oppervlak zullen de kokers ongeveer 1 cm uitsteken aan 

de muren en de afgewerkte plafonds, en ongeveer 2 cm boven de afgewerkte vloeren. 

e) Na het plaatsen van de leidingen, moeten de uitsparingen en de doorboringen worden gedicht, 

rekening houdende met de voorziene afwerking voor het oppervlak van de desbetreffende muur. De 

afdichting zal in geen geval de vrije uitzetting van de leidingen mogen hinderen. 

f) Er moet worden rekening gehouden met de eventuele maatregelen die moeten worden genomen 

inzake brandveiligheid. Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten 

voldoen aan een brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de 

brandwerendheid van dit doorboorde bouwelement niet wijzigt. De desbetreffende vereisten (evenals 

adequate modeloplossingen die geen bewijs vereisen via een test- of classificatierapport) staan 

vermeld in de ministeriële omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken van 15 april 2004. In 

bepaalde gevallen zal er een specifiek element moeten worden voorzien: ingebouwde mof, mof voor 

opbouw, isolerende caisson, combinatie van soepele stroken en vermiculite pleister, silicone met 

verbeterde brandwerendheid, uitzettende mastiek, isolatieschuim, hittebestendige lijmen, 

opzwellende dichting, .... 

g) De plaatsingsvoorschriften zullen nauwgezet moeten worden nageleefd. Met name de volgende 

punten zijn bijzonder belangrijk: 

• Het soort wand waarin het element kan worden geïnstalleerd (verticale en/of horizontale wand, 

metselwerk, beton, lichte wand, …). 

• Het type installatie en zijn kenmerken. 

• De doorsnede van de opening in de wand ten aanzien van de doorsnede van de installatie. 
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• De afdichting tussen het element, de leiding en de wand. 

h) De oplossingen die in aanmerking worden genomen, zullen gebaseerd zijn op een 

classificatierapport en/of een verslag van testen uitgevoerd in een gecertificeerd laboratorium. 

i) Leidingen die zichtbaar worden geplaatst, hun bevestigingen en hun isolatie moeten voldoende 

worden beschermd tegen vervuiling. Op het einde van de werken zal de aannemer ze zorgvuldig 

schoonmaken. 

 

Akoestische voorzorgsmaatregelen 

a) Het resultaat van een goede akoestische isolatie van contactgeluiden en/of luchtgeluiden hangt 

voornamelijk af van de uitvoering. Elk rechtstreeks contact tussen bevestigingselementen en buizen 

(metaal op metaal) en tussen buizen en muren of vloeren moet worden vermeden, om elke hinder te 

voorkomen die wordt veroorzaakt door wrijving van de buizen in de beugel of tegen het gebouw, als 

gevolg van hun uitzetting of krimping. 

b) Om de transmissie van geluiden in het gebouw te voorkomen, moet de installateur, onder andere, 

de volgende maatregelen nemen: 

• de ruimte tussen de kokers en de buizen opvullen met een adequaat isolatiemateriaal; 

• aan de binnenkant van de bevestigingsbeugels een laag gecomprimeerde isolatie voorzien. Het 

trilvaste isolatiemateriaal moet zelfdovend en bederfwerend zijn. 

 

Veiligheid 

Overeenkomstig het Veiligheids- en Gezondheidsplan opgemaakt door de projectcoördinator en bij 

het bestek gevoegd. Alle desbetreffende richtlijnen en concrete aanwijzingen gegeven door de 

uitvoeringscoördinator, moeten nauwgezet worden gerespecteerd. 

 

CONTROLES 

Alle aansluitingen zijn water- en geurbestendig, elk detail is perfect en netjes afgewerkt. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[Repertorium Belgaqua] 

- Uitvoering 

[TV 245, Aanbevelingen voor het gebruik van koperen buizen voor de distributie van sanitair koud en 

warm water (vervangt de TV 154)]. 

[STS 63, Waterkranen] 

[TV 200, Sanitaire installaties. Deel 1: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen. 

Voorstel van sanitair reglement]. 

[TV 145, Aanbevelingen voor het gebruik van verzinkte stalen buizen voor de distributie van sanitair 

warm en koud water]. 

[TV 207, Kunststofbuissystemen voor de distributie van warm en koud water onder druk in 

gebouwen]. 

[NBN S 01-401 - Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan comfort in 

gebouwen te vermijden] 

[NBN S 01-400-1, Akoestische criteria voor woongebouwen] 

[NBN ISO 4067-2 - Tekeningen voor het bouwwezen - Installaties - Deel 2: Vereenvoudigde 

voorstelling van sanitaire toestellen] 

[SWL GSI/T1/C, Handleidingen brandveiligheid - Deel 1 Passieve preventie - Handleiding C 

Brandwerendheid] 
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[SWL GSI/T2/B, Handleidingen brandveiligheid - Deel 2 Actieve preventie - Handleiding B 

Blusmiddelen] 

[WTCB Tijdschrift (1981/1), Bruit produit par les installations sanitaires. (Lawaai geproduceerd door 

sanitaire installaties).  ]  

65.31.1  Afvoerbuizen en toebehoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze rubriek omvat alle buizen die zich aan de binnenzijde van het gebouw bevinden en die bestemd 

zijn voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (desgevallend ook regenwater). Overeenkomstig de 

algemene en/of specifieke bepalingen van dit bestek, moeten de eenheidsprijzen inbegrepen in deze 

post altijd, hetzij volgens de opsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit, de 

volgende elementen bevatten: 

 eventueel de nodige studies voor zover ze niet zijn opgenomen in het aanbestedingsdossier; 

 de nodige uitsparingen, gleuven en doorboringen in muren en vloeren die nodig zijn voor de 

uitvoering van de voornoemde werken, en ook alle retouches die achteraf nodig blijken; 

 de levering en plaatsing van alle afvoerbuizen met inbegrip van bochtstukken en toebehoren 

en bevestigingsmiddelen; 

 de aansluiting op het rioolnet op het niveau van de funderingen; 

 de controle en de voorgeschreven dichtheidstesten; 

 de as-builtplannen van het gerealiseerde afvoernet; 

‘De verwijdering en het beheer van afval uit afbraak-, renovatie- of bouwwerken maken 

deel uit van een of meer specifieke posten toegelicht in deel 0 paragraaf 07 –Afval: 

preventie, selectief sorteren op de werf, opslag, vervoer en verwerking van afval’ 

>Opmerking 

 De nodige ventilatiebuizen en dakdoorboringen kunnen eventueel worden opgenomen in de 

post van de afvoerbuizen. 

 Het rioolnet op funderingsniveau en de afvoerpijpen voor regenwater buiten het gebouw 

worden altijd als afzonderlijke posten beschouwd (zie respectievelijk de paragrafen 17 Andere 

ondergrondse elementen en 33 Dakwaterafvoeren en -opvangsystemen). 

 De afwerking van de inspectiekokers en -luiken vormt een afzonderlijke post opgenomen in 

paragraaf 51 Lichte wanden en afwerkingen van de binnenmuren.   

MATERIALEN 

 

 De afvoerbuizen zullen moeten voldoen aan de bepalingen van de [TV 200]. Voor zover zij 

niet worden gewijzigd in dit bestek en in het bestek, zijn deze bepalingen volledig van 

toepassing. 

 Alle geleverde buizen worden voorzien van een fabrieksmarkering. De markering vermeldt: 

het kwaliteitslabel, de naam van de fabrikant, de productiedatum, het type materiaal, de 

maximale gebruikstemperatuur, de nominale diameter, de dikte van de wanden en voor de 

bochtstukken, de hoek van de buiging. 

 De buizen en toebehoren zullen geschikt zijn voor de afvoer van regenwater en huishoudelijk 

water, overeenkomstig de voorziene gebruikstemperaturen. Ze zullen een neutrale 

chemische samenstelling hebben en bestand zijn tegen reinigingsmiddelen en oplosmiddelen 

zoals benzine, white spirit, benzol, koolstoftetrachloride, aceton, methylalcohol, ... Alle 

zichtbaar geplaatste buizen zullen bovendien bestand zijn tegen uv-stralen. 

 De nominale buitendiameters (DN) zullen altijd overeenstemmen met de afmetingen die 

worden vermeld op de plannen, in het bestek en/of de samenvattende meetstaat. De 

doorsneden van de buizen moeten perfect rond zijn. Naargelang de diameter en de aard van 

T3%20Dakwerken%20CCTB%2001.07.docx#
T5%20Sluitingen%20_%20Binnenafwerkingen%20CCTB%2001.07.docx#
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het materiaal zal de minimale dikte van de wanden respectievelijk voldoen aan de volgende 

waarden: 

  

PVC-U PVC-C PE PP 

[NBN EN 1329-1:2014+A1] 
(1) 

[NBN EN 1566-
1](2) 

[NBN EN 1519-1] [NBN EN 1451-1] 

DN emin 
(toepassi
ngsdome
in B) 
(mm) 

emin 
(toepassi
ngsdome
in UD) 
(mm) 

DN emin 
(toepassi
ngsdome
in B) 
(mm) 

DN emin 
(toepassi
ngsdome
in B) 
(mm) 

emin 
(toepassi
ngsdome
in BD) 
(mm) 

DN emin 
(toepassi
ngsdome
in B + 
BD) 
(mm) 

32 3,0   32 1,8 32 3,0  / 32 3,0 

40   40 40 40 

50   50 50 50 

      56   

      63   

75   75 75 75 

90   90 90 3,5 90 

110 3,2 3,2 110 2,2 110 3,4 4,2 110 3,4 

125 3,2 125 2,5 125 3,9 4,8 125 3,9 

160 4,0 160 3,2 160 4,9 6,2 160 4,9 

200 3,9 4,9     200 6,2 7,7 200 6,2 

250 4,9 6,2     250 7,7 9,6 250 7,7 

315 6,2 7,7     315 9,7 12,1 315 9,7 

(1)    : De norm [NBN EN 1329-1:2014+A1] specificeert ook buizen in het toepassingsdomein BD 

maar deze worden niet gebruikt in België. 

(2)    : Enkel buizen van de serie S25 van de norm [NBN EN 1566-1] zijn toegestaan 

(toepassingsdomein = B) 

Toepassingsdomein B: De buis is niet ingegraven en wordt binnen gebruikt: gegoten in de 

deklaag, bevestigd met klemmen aan een plafond of een muur, afdalend in een koker, geplaatst 

in een sanitaire vide, bevestigd aan de gevel (afvoer van regenwater).  

Toepassingsdomein BD: De buis is ingegraven onder het gebouw en bevindt zich dus onder de 

funderingsplaat. Deze zone strekt zich uit tot ongeveer 1 m buiten het gebouw.  

Toepassingsdomein UD: De buis is ingegraven en bevindt zich onder het gebouw (tot 1 m buiten 

het gebouw) of op meer dan 1 m van het gebouw. Er is dus een overlapping met de zone BD 

voor de toepassing ‘onder het gebouw’. 

 Alle toebehoren zoals T en Y onderdelen, bochtstukken, assemblages, ... zullen dezelfde 

herkomst hebben en zullen dezelfde wanddikte hebben als de buizen. Tot een diameter van 

160 mm zullen ze in een stuk worden gegoten. Het assortiment buizen zal eveneens worden 

aangevuld met speciale onderdelen zoals uitzettingsmoffen, boutverbindingen en 

inspectiegaten met schroefdop.  

UITVOERING/VERWERKING 

 

Studie - Project 

OPTIE 1: De studie zal worden geleverd door *** /de ontwerper/het studiebureau dat het 

rioleringsschema opstelt (met vermelding van de aard van het afvalwater, de diameter van de 

buizen), overeenkomstig de vigerende richtlijnen uitgegeven door de diensten verantwoordelijk voor 
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het openbaar afvoernet. De aannemer zal inlichtingen inwinnen bij deze dienst over de geldende 

regelgeving en hij zal de ontwerper via een aangetekend schrijven op de hoogte brengen als hij 

tegenstrijdigheden vaststelt. 

OPTIE 2: De studie zal door de aannemer worden geleverd en ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de ontwerper, rekening houdende met een afvoersysteem met primaire ventilatie. Indien nodig 

zal een studie van het afvoersysteem worden besteld bij de fabrikant. Voor aanvang van de uitvoering 

zal aan de ontwerper op zijn verzoek een gedetailleerd uitvoeringsplan worden bezorgd met 

vermelding van de bevestigingspunten, inspectie-elementen, uitzettingsmoffen, bochtstukken, ... 

Deze plannen zullen worden overgemaakt in drie exemplaren. 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (aannemer) 

Tracé van de leidingen - Maatvoering 

 De afvoerbuizen zullen worden geplaatst volgens de aanwijzingen op de plannen en in het 

bestek, volgens de voorschriften van de fabrikant en de bovengenoemde 

referentiedocumenten. 

 De tracés zullen zo rechtlijnig als mogelijk zijn en zullen worden uitgevoerd in rechte buizen 

uit één stuk. De buizen zullen vorstvrij worden geplaatst. 

 De buizen zullen worden geplaatst met een helling van minstens 1 cm per meter (1 %). In 

geval een kleinere helling nodig is zonder onder de 0,5 cm/m (0,5 %) te gaan, zal er 

eindventilatie moeten worden voorzien. In geen enkel geval zal de helling meer bedragen dan 

5 cm/m (of 5 %). De plaatsing van buizen met vaste of verwijderbare moffen zal 

stroomafwaarts beginnen met het vrouwelijke mondstuk stroomopwaarts gericht.  

  

Plaatsingswijze 

Afhankelijk van de plaatsingswijze van de buizen, zullen de volgende technieken van toepassing zijn: 

OPTIE 1: ingebouwde plaatsing (ingebouwd in de muur) 

 - kleine afstanden (aansluiting van de apparaten): coating van minstens 1 cm; 

 - grote afstanden (minder dan 1,5 m): coating van 1,5 cm; 

 - grote afstanden (meer dan 1,5 m): coating van 1,5 cm + bevestiging van de buis in de muur. 

OPTIE 2: zichtbare plaatsing - vrije plaatsing : deze techniek zal worden gebruikt voor de bevestiging 

van de buizen aan het zichtbare metselwerk, in de kokers, boven de verlaagde plafonds, … (alle 

zichtbaar geplaatste buizen zullen dezelfde kleur hebben). 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (zichtbare plaatsing) 

Assemblages - Verbindingen - Inspectievensters 

De toegepaste assemblagetechnieken moeten voldoen aan de voorschriften van de fabrikant die alle 

garanties moet bieden voor een volledig en duurzaam waterdicht systeem. 

Geen enkele assemblage of verbinding mag worden uitgevoerd in de doorvoer van een muur. 

Vooraleer de buizen worden geassembleerd, moeten de moffen en de mofuiteinden ontvet en 

ontdaan worden van alle vuil en vreemde materialen zoals afsluitdoppen, bramen, ... 

Voor de bochtstukken en aansluitingen zal men prefab toebehoren gebruiken die werden gegoten in 

een stuk. 

Voor de overgang tussen twee verschillende materialen (pvc/PE/ ...) zullen passende verloopstukken 

worden gebruikt. 

De buizen mogen niet gebogen zijn; elke verandering van richting zal moeten worden gedaan met 

behulp van een bochtstuk of een speciale verbinding, onder een maximale hoek van 45°. 

De verticale verbinding met de horizontale buizen of collectoren zal altijd worden gerealiseerd met 

behulp van Y-vormige stukken van 45°. De horizontale verbindingen met de verticale kolommen 

zullen worden gemaakt met behulp van Y-vormige stukken van 45° of T-vormige stukken van 90° 

(88,5°) (als secundaire ventilatie niet is voorzien). 
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Men zal de nodige inspectie- of reinigingsvensters voorzien volgens de aanwijzingen op het plan. 

Deze moeten de mogelijkheid bieden om de afvoerbuis volledig te inspecteren, te ontstoppen en/ of 

te reinigen. Ze zullen op toegankelijke plaatsen worden geplaatst en mogen geen belemmering 

vormen in de buizen. Deze inspectie-elementen zullen minstens worden voorzien op de volgende 

plaatsen:     

1. verticale buizen: per 3 verdiepingen en/ of aan de verbinding met een horizontale buis 

2. horizontale buizen: minstens om de 12 m. 

  

Uitzettingsmoffen 

Bij het bepalen van het tracé en de plaatsing van de buizen, mag men niet vergeten rekening te 

houden met het uitzetten van de buizen als gevolg van temperatuurschommelingen. De 

uitzettingscoëfficiënten zullen respectievelijk 0,02 mm/m°C bedragen voor buizen in PE en 0,075 

mm/m°C voor buizen in pvc. 

1. Tussen twee vaste punten en minstens om de 6 m voor buizen in PE en om de 3 m voor 

buizen in pvc, zullen speciale uitzettingsmoffen worden voorzien om de veranderingen van de 

lengte van de buizen op te vangen. Voor de valbuizen zullen ze op elke verdieping worden 

geplaatst, en zo dicht mogelijk bij de grond. 

2. De uitzettingsmoffen zullen worden geleverd door de leverancier van de buizen en worden 

geplaatst volgens zijn instructies. Ze mogen worden ontworpen als een lange mof, bestaande 

uit een lang mannelijk deel, met een neopreen rubberen afdichting (bestand tegen zuren en 

veroudering), die ondanks de bewegingen van de buis, een perfecte afdichting garandeert. 

De indrukkingsdiepte van de buis moet worden geregeld op het moment van de plaatsing. Op 

de mof zal een aanwijzing moeten worden vermeld die toelaat om de indrukkingsdiepte af te 

lezen, afhankelijk van de temperatuur op het moment van de plaatsing. De lange mof zal 

moeten worden bevestigd met een vaste klem (of vast punt). 

  

De aannemer zal in het bijzonder moeten letten op de verschillende uitzetting van de materialen zoals 

pvc/PE en pvc/PP voor het uitvoeren van horizontale en verticale verbindingen. 

 Doorvoeren - Uitsparingen 

 De uitsparingen in de gemetselde muren zullen worden gefreesd en zullen een correcte 

doorsnede hebben. Na het plaatsen en beschermen van de afvoerbuizen zullen de 

uitsparingen worden gedicht met zand- en cementmortel. De boringen door de vloertegels 

worden zorgvuldig geboord of gedecapeerd en worden gedicht met zand- en cementmortel 

na het plaatsen van de buis. 

 Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste, zullen zo worden geplaatst zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde element niet wijzigt: zie paragraaf 66 Brandbestrijding 

 Bevestiging - Beugels 

De buizen die zichtbaar en/of in kokers worden geplaatst, moeten zo worden geplaatst zodat ze vrij 

kunnen uitzetten en zodat wordt vermeden dat ze gaan buigen. 

De bevestigingsmethode zal moeten voldoen aan de voorschriften van de fabrikant en/of aan de 

volgende bepalingen: 

-        De buizen zullen worden bevestigd met behulp van schuif- of vaste beugels die de uitzetting en 

krimping van de buizen in de juiste richting leiden. De beugels mogen de buizen niet 

samendrukken.    

 De schuifbeugels moeten de buizen de mogelijkheid bieden om er vlot in te glijden. De 

schuifdragers zullen worden vervaardigd uit polyethyleen of roestvrij metaal en hebben een 

breedte van ongeveer 20 tot 30 mm. Tussen de beugels en de buizen zal een zachte strook 

in pvc of synthetisch rubber worden geplaatst (zonder zachtmakers). 
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 De vaste beugels kunnen op verschillende manieren gerealiseerd zijn: ofwel door twee halve 

schalen te voorzien tussen de beugels en de buis, die zullen worden vastgezet naarmate de 

beugels worden vastgedraaid, zonder dat de buizen worden vernauwd, ofwel door gebruik te 

maken van een montagesysteem (tussen twee moffen, tussen twee lasnaden, enz.). De 

verticale buizen zullen worden voorzien van minstens een vaste beugel per 

verdiepingshoogte. 

  Om het buigen van verticale en/of horizontale buizen te voorkomen, zullen er tussen twee 

vaste punten voldoende glijbeugels worden geplaatst. Loodrecht op de 

richtingsveranderingen en op een maximale afstand van 30 cm aan weerszijden van elke 

assemblage zal men een beugel voorzien. Alle beugels zullen worden bevestigd aan de 

muren en/of plafonds met behulp van een schroefspil, een bout of een schroefdraadstang en 

een plug. De moeren zullen van roestvrij staal zijn. 

 Afhankelijk van de aard en de diameter van de buizen zal de afstand tussen de beugels 

respectievelijk (tenzij de richtlijnen van de fabrikant andere afstanden vereisen) de volgende 

zijn: 

  

   Materiaal Tussenruimte - Horizontale 
buizen 
  

Tussenruimte - Verticale buizen  
  

pvc  
  

10 x DN diameter of maximum 
125 cm 
  

20 x DN diameter of maximum 
150 cm 
  

PE 
  

10 x DN diameter of maximum 
200 cm 
  

15 x DN diameter of minimum 
twee per verdieping  
  

  

1. De horizontale buizen die aan het plafond hangen, zullen zo hoog mogelijk worden geplaatst. 

De bevestigingsmethode zal voldoende sterk zijn om het gewicht van de gevulde buizen te 

dragen. De buizen zullen worden bevestigd met behulp van vaste beugels en/of steunschalen 

die de buizen volledig vastzetten. 

  

Verbindingsstukken 

De aannemer zal voor alle nodige verbindingen zorgen tussen de afvoerbuizen en de sanitaire 

toestellen, de ondergrondse rioleringen, de putten en de afscheiders. 

1. De exacte plaatsbepaling van de verbindingsopeningen voor de sanitaire toestellen zal 

moeten overeenstemmen met de bepalingen van de ondertitel 65.32 Voorzieningen - 

toestellen en toebehoren of zal gebeuren na overleg met de ontwerper. 

2. Na het plaatsen van de afvoerbuizen zullen de verbindingen op de vereiste plaatsen voorlopig 

worden afgesloten met behulp van een dop en worden beschermd tegen elke beschadiging of 

vervuiling. 

3. Alle verbindingen met sanitaire toestellen moeten demonteerbaar zijn. Hiervoor zal men in 

principe een schroefdraadverbinding of een schuifmof gebruiken, waarin een neopreen 

rubberen lipafdichting wordt geplaatst, aangepast aan de diameter van de aan te sluiten 

luchtonderbreker. 

4. De schroefdraadverbindingen in PE voor de diameters van 40 mm tot 110 mm zullen bestaan 

uit:     

5. een schroefdraadelement (ronde draad); 

6. een moer in PP; 

7. een drukring met driehoekige doorsnede; 

8. een neopreen rubberen dichtingsring bestand tegen veroudering; 

9. voeg voor de elementen/rechte buizen van meer dan 2 m een kraagbus toe. 
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De verbinding met de ondergrondse riolering zoals deze in het gebouw binnenkomt, zal bestaan uit 

een buis in pvc of PE die in de dikte van de betonplaat uitmondt en wordt voorzien van een mof en 

een rubberen lipafdichting (zie ook 17.1 Rioolbuizen). De aannemer van de sanitaire installaties zal er 

de binnenleidingen op aansluiten met behulp van een passend overgangsstuk om een lucht- en 

geurdichte verbinding te maken. 

De verbinding met de putten zal gebeuren met behulp van een stuk met flens voorzien van 

dichtingsringen. 

 Aanvullende uitvoeringsnota’s 

Voor de voorlopige oplevering zal de aannemer aan de opdrachtgever de as-builtplannen bezorgen, 

op een kopie of een diskette, met daarop het afvoernet met de ventilatiebuizen zoals gerealiseerd, en 

met vermelding van alle diameters en het type van de buizen.  

CONTROLES 

Overeenkomstig de norm [NBN EN 12056-5]: 

1. zullen de buizen die zouden zijn beschadigd tijdens het lossen of het plaatsen, worden 

vervangen. 

2. Voor de inwerkingstelling zullen alle buizen worden gespoeld om de waterdichtheid van het 

geheel te controleren en alle bramen en onzuiverheden te verwijderen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 1329-1:2014+A1, Kunststofleidingsystemen voor grond- en afvalafvoer (lage en hoge 

temperatuur) binnen de bouwconstructie - Ongeplastificeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1: 

Specificaties voor buizen] 

[NBN EN 1566-1, Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) - 

Gechloreerde polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem] 

[NBN EN 1519-1, Kunststofleidingsystemen voor grond- en afvalafvoer (lage en hoge temperatuur) 

binnen de bouwconstructie - Polyethyleen (PE) - Deel 1: Eisen aan buizen, fittingen en het systeem] 

[NBN EN 1451-1, Kunststofleidingsystemen voor grond- en afvalafvoer (lage en hoge temperatuur) 

binnen de bouwconstructie — Polypropyleen (PP) — Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het 

systeem] 

- Uitvoering 

[NBN EN 12056-1, Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en uitvoeringseisen] 

[NBN EN 12056-2, Binnenriolering onder vrij verval - Deel 2: Ontwerp en berekening van 

huishoudelijk-afvalwatersystemen] 

[NBN EN 12056-5, Binnenriolering onder vrij verval - Deel 5: Installatie en beproeving, instructies voor 

functionering, onderhoud en gebruik] 

[NBN EN 476, Algemene eisen voor rioleringsonderdelen] 

65.31.1b  Sanitair - distributie en afvoer - afvoerbuizen en toebehoren - synthetisch 

materiaal / PE  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft afvoerbuizen in kunststof (PE) en hun toebehoren 

- Ligging 

De afvoeren van de volgende toestellen zullen een diameter hebben van minstens: 
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  toilet: minimum 90/110  

 wasbakje: minimum 40/50  

 gootsteen: minimum 40/50  

 bad: minimum 40/50  

 douche: minimum 40/50  

 wastafels badkamers: minimum 40/50  

 overloop van boiler: minimum 40/50  

 aansluiting van de wasmachine: minimum 40/50  

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De buizen en verbindingen zullen worden gemaakt van hard polyethyleen (kleur: zwart), volgens 

[NBN EN 1519-1]. 

 In overeenstemming met het toepassingsdomein zullen zij zijn van het type  

 HDPE (High Density Polyethylen), bestand tegen temperaturen tot 95°C. 

 MDPE (Medium Density Polyethylen), bestand tegen temperaturen tot 65°C. 

 Om water- en geurdichte assemblages te maken zullen de buizen worden geassembleerd   

OPTIE 1: door spiegellassen (stuiklassen). Het lassen zal worden uitgevoerd volgens de door 

de fabrikant voorgeschreven methode. De stukken die vooraf moeten worden gespiegellast, 

volgens [NBN T 42-010] (stuiklassen bij een temperatuur van 210°C, zonder materiaal toe te 

voegen). Vereiste druk (in kg) om bij 210 °C een ronde rand te verkrijgen: diameter van de 

buizen - dikte van de rand: volgens de tabellen afhankelijk van de diameter van de buis 

OPTIE 2: met elektrische moffen (elektrolassen) volgens [NBN T 42-010] voor wat betreft de 

uitvoering. De cilindrische moffen in PE-h zullen worden uitgerust met een elektrische 

weerstand in corrosiewerend materiaal, waardoor de mof rond de buis kan krimpen na het 

koelen. Ze zullen worden voorzien van een binnenring die fungeert als een stop voor de 

uiteinden van de buizen (voor diameters van 40 tot 160 mm), en moeten worden geplaatst 

met het toestel aanbevolen door de fabrikant.  

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (met elektrische moffen) 

Specificaties 

 Serie: 12,5 (lage druk) tot Ø 160 mm/16 (hoge druk) vanaf Ø 200 mm (volgens [NBN T 42-

003]) 

 Nominale buitendiameters: 

DN  40/50/56/63/75/90/110/125/160/200/250/315  mm/overeenkomstig de aanwijzingen op de 

plannen en/of in de samenvattende meetstaat. 

 Nominale dikte van de wanden van de buizen en verbindingen: volgens de tabellen 

afhankelijk van de diameter van de buis 

- Bijkomende voorschriften 

Voor de buizen en verbindingen moet er een verklaring zijn dat zij geschikt zijn voor het gebruik 

beschreven in artikel 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

  De studie en/of het uitvoeringsvoorstel zullen worden geleverd door de aannemer.  

 Tracé van de buizen: volgens het principeschema toegevoegd aan het aanbestedingsdossier  

 Bepaling: ingebouwd (zie ook de aanvullende uitvoeringsnota’s)  

 Bevestiging: met correcte beugels, zowel vaste als schuifbeugels.  

 Doorvoeren: met behulp van beschermende kokers rond de leidingen;  

 Uitzetting: men zal rekening houden met een uitzetting van ongeveer 0,02 mm/m°C. Tussen 

twee vaste punten en minstens om de 6 m zal er in de rechte delen een lange mof 

(uitbreidingsstuk) worden geplaatst. Voor de valbuizen zal men per verdieping en zo dicht 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 135 de 315 

  

 

mogelijk bij de grond een uitbreidingsstuk plaatsen dat met een vaste beugel (of vast punt) 

zal worden bevestigd.  

 Verbindingen: alle wachtbuizen of de verbindingen aan de sanitaire toestellen zullen moeten 

demonteerbaar zijn met behulp van een schuifmof in PE, aangepast aan de diameter van de 

aan te sluiten sifon. De schroefdraadverbindingen voor de diameters van 40 mm tot 110 mm 

zullen bestaan uit:   

 een getapt einde (ronde draad);  

 een moer in PP;  

 een drukring met driehoekige doorsnede;  

 een neopreen rubberen dichtingsring bestand tegen veroudering;  

 voeg voor de elementen/rechte buizen van meer dan 2 m een kraagbus toe.  

 

Aangevuld als volgt: 
 
De afvoerbuizen zijn vervaardigd in polyethyleen met hoge dichtheid (PEhd). 
 
Materiaal 
a) hoge dichtheid, lage druk 
b) de nominale testdruk is 
• PN 4 (bar) voor Ø 40 tot Ø 160 
• PN 3,2 (bar) voor Ø 200, Ø 250 en Ø 315 
c) op geen enkel punt van de installatie mogen de wanddiktes minder bedragen dan deze 
voorgeschreven door de norm. Bijgevolg mag er geen enkele uitsparing worden gemaakt in de 
wanden 
 
Buizen 
a) De eigenschappen van de buizen moeten in overeenstemming zijn met de norm NBN EN 1519, 
of: 
• soortelijke massa: > 0,954 g/cm³ bij 23°C 
• kleur: zwart 
• treksterkte bij breuk: > 17 N/mm² 
• rek na breuk: > 350 % 
• thermische weerstand: van -30 tot +80°C continu en 100°C kortstondig 
• druksterkte: elasticiteitsmodule 5 % vervorming >800 N/mm² 
• lineaire uitzettingscoëfficiënt: tussen 20°C en 90°C: 0,2 mm/m°C 
b) de volgende vermeldingen moeten op de buizen voorkomen: merk, diameter en ATG-nummer 
c) de buizen zijn 1 uur lang gehard bij 80°C. 
d) de eerste axiale krimp mag niet meer dan 1 % bedragen en de radiale krimp mag niet meer dan 
0,6 % bedragen. 
e) 5 meter lang. 
f) minimale dikte: 
 

Ø dikte Ø dikte 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

40 3,0 110 4,3 

50 3,0 125 4,9 

56 3,0 160 6,2 

63 3,0 200 6,2 

75 3,0 250 7,8 

90 3,5 315 9,8 

 
 
Verbindingen 
a) de eigenschappen van de verbindingen: 
• soortelijke massa: > 0,954 g/cm³ bij 23 °C 
• kleur: zwart 
• treksterkte bij breuk: > 20,0 N/mm² 
b) uitvoering van de verbindingen: tot en met Ø 160: injectieproces 
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c) de verbindingen moeten van dezelfde fabrikant zijn en dezelfde wanddikte hebben als de buis in 
PEhd 
d) De verbindingen van Ø 200, Ø 250 en Ø 315: injectieproces of gesoldeerde assemblage 
uitgevoerd door de fabrikant 
 
Assemblage 
Gesoldeerde assemblage 
a) de meeste assemblages tussen buizen en toebehoren gebeuren door stuiklassen zonder 
toevoeging van materiaal. Deze bewerking is gekend onder de naam ‘spiegellassen’ 
 
Elektromoffen (van Ø 40 tot en met Ø 315) 
b) deze moffen zijn voorzien van een roestvrije elektrische weerstand 
c) ze krimpen rond de buis tijdens het koelen 
d) de elektromoffen moeten tot Ø 160 voorzien zijn van een interne ring die fungeert als stop. Deze 
interne ring is afneembaar zodat de elektromof kan schuiven. 
e) alle elektromoffen (van Ø 40 tot en met Ø 315) zijn voorzien van een proeflas 
f) de elektromoffen van Ø 200, Ø 250 en Ø 315 zijn uitgerust met 2 smeltstukken die smelten zodra 
de lastemperatuur wordt bereikt 
g) de elektromoffen moeten worden gelast met het door de fabrikant aanbevolen toestel 
 
Schuifmoffen (van Ø 40 tot en met Ø 160) 
a) enkel voor de verbinding van buizen met korte lengtes, niet om de lengtevariaties van de buizen te 
compenseren 
b) de dichtingen zijn in EPDM elastomeer 
 
Lange moffen (van Ø 40 tot en met Ø 315) 
Ze compenseren de lengtevariaties van de buizen. 
Ze bestaan uit: 
a) een lang stuk met verbinding 
b) een lipafdichting van EPDM elastomeer 
c) een temperatuurschaal om de inschuifdiepte te bepalen (deze staat op het buitenoppervlak van de 
lange mof) 
 
Schroefdraadverbindingen (van Ø 40 tot en met Ø 110) 
Ze bestaan uit: 
a) een schroefdraadstuk (ronde draad) 
b) een moer 
c) een compressiering met trapeziumvormige doorsnede 
d) een dichting van EPDM elastomeer 
 
Verbindingen met flensen (van Ø 50 tot en met Ø 315) 
Ze bestaan uit: 
a) 2 flensen in geplastificeerd metaal 
b) 2 laskragen in PEhd 
c) 1 dichting in EPDM elastomeer 
d) bouten en moeren 
 
Plaatsing 
Volgens de richtlijnen van de fabrikant 
 
Goedkeuring 
BENOR: De buizen en verbindingen in Pehd voldoen aan de norm NBN EN 1519. 
 
Toepassing 
De afvoer van de volgende toestellen zullen ten minste een diameter hebben van: 
a) toilet: minimum 90 mm 
b) wasbakje: minimum 50 mm 
c) gootsteen: minimum 56 mm 
d) urinoir: minimum 50 mm 
e) douche: minimum 50 mm 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 137 de 315 

  

 

f) wastafels: minimum 50 mm 
g) overloop van boiler: minimum 50 mm 
h) aansluiting vaatwasmachine: minimum 50 mm 
i) afvalstortkoker: minimum 56 cm 
 

 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

 Ingebouwde buizen: voor buizen ingebouwd in sleuven mag men geen uitbreidingsstukken 

gebruiken. De buizen zullen over hun hele lengte worden verankerd.  

 Zichtbare bevestiging of in kokers: alle leidingen zullen worden geplaatst met behulp van 

beugels in metaal, die zowel vast als glijdend kunnen zijn. De beugels zullen worden 

bevestigd met behulp van een schroefspil, een bout of een schroefdraadstang met plug. 

 Voor de verticale buizen zullen de beugels worden geplaatst met een maximale tussenruimte 

van 150 cm en voor de horizontale buizen met een maximale tussenruimte van 125 cm. Bij 

elke richtingsverandering en/of loodrecht op de verbindingsstukken zal een beugel worden 

geplaatst. 

 In de toegankelijke sanitaire vides mogen er ophangstroken in kunststof met 

overeenkomstige pennen en bevestigingsringen worden gebruikt. 

 De gegalvaniseerde of gelakte halfschalen zullen worden voorzien voor de volgende 

horizontale afvoerbuizen: *** 

 Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst zodat de brandwerendheid van 

dit doorboorde bouwelement niet wijzigt. 

 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN T 42-003, Thermoplastische buizen en toebehoren voor het transport van fluïda - Algemene 

definities, nominale waarden en toegelaten maatafwijkingen] 

- Uitvoering 

[NBN T 42-010, Buizen en hulpstukken van polyethyleen - Richtlijnen voor het uitvoeren en 

beproeven van lasverbindingen] 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

m  

- meetcode: 

Afhankelijk van de nominale buitendiameter: DN 40/50/56/63/75/90/110/125/160/200/250/315 mm 

nettolengte van de leidingen, gemeten in de as, tot het middelpunt van de kruisingen, vertakkingen, 

putten en/of afscheiders. De bocht- en verbindingsstukken worden niet gemeten maar zijn inbegrepen 

in de eenheidsprijs. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 
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65.31.1b.4  DN110 VH m 

65.31.1d  Sanitair - distributie en afvoer - afvoerleidingen en toebehoren - 

brandbescherming  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Verwijzing naar 66.33.1 66.33.1 Beschermingen om de brandwerendheid te garanderen van de 

bouwelementen - leidingen 

Het betreft de levering en plaatsing van alle materialen om de vereiste brandwerendheid te behouden 

van de (horizontale en verticale) wanden die worden doorboord door leidingen. 

METINGSWIJZE 

- meetcode: 

Aangevuld als volgt: 
 
Inbegrepen in rubriek 65. 
 

65.31.2  Ventilatiebuizen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de levering en plaatsing van de ventilatiebuizen (verticale leidingen), bestemd voor de 

ventilatie van het sanitaire afvoerleidingennetwerk. In overeenstemming met de algemene en/of 

bijzondere bepalingen van het bestek dienen de eenheidsprijzen in deze rubriek altijd, hetzij volgens 

de opsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit, te omvatten: 

 het eventueel noodzakelijke studiewerk, voor zover dit niet is opgenomen in het 

aanbestedingsdossier; 

 de sleuven, inkappingen en doorboringen in de muren en vloeren die noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van de genoemde werken, evenals alle herstellingen die hieruit voortvloeien; 

 de levering en plaatsing van alle ventilatieleidingen met inbegrip van de bocht- en 

verbindingsstukken en alle bevestigingsmiddelen; 

 de dakdoorboringen en de afkappingen ervan, voor zover ze niet opgenomen zijn in een 

afzonderlijke rubriek; 

 de as-builtplannen van het ventilatienetwerk. 

  

>Opmerking:  

Ook als ze niet in een afzonderlijke rubriek van het bestek vermeld zijn, worden de verticale leidingen 

beschouwd als integraal element van de afvoerleidingen. 

MATERIALEN 

 Behoudens specifiek voorschrift in het bestek worden de ventilatieleidingen uitgevoerd in 

hetzelfde materiaal als voorgeschreven voor de afvoerleidingen. De diameter van de 

leidingen voor primaire ventilatie is minstens dezelfde als deze voor de standleiding voor 

afvoer. De standleiding voor secundaire ventilatie wordt aangesloten op de standleiding voor 

afvoer op elke verdieping waar vertakkings- of aansluitingsleidingen worden aangesloten op 

de standleiding. De diameter van de directe secundaire ventilatieleiding die deze verbinding 

verzorgt, bedraagt twee derden van die van de standleiding voor ventilatie, zonder echter DN 

50 te overschrijden.  
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 Met het akkoord van de ontwerper kan het gebruik van aangepaste ventilatiesystemen 

toegestaan worden, voor zover deze bereikbaar blijven. 

UITVOERING/VERWERKING 

Studie 

Een uitvoeringsvoorstel wordt: 

OPTIE 1: geleverd door de ontwerper. 

OPTIE 2: geleverd door de aannemer en ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper, rekening 

houdend met het evacuatiesysteem: voor primaire ventilatie/voor primaire en secundaire 

ventilatie/voor primaire en secundaire ventilatie en aftakking met verhindering van hevelwerking. 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (aannemer) 

Plaatsing 

De ventilatieleidingen worden geplaatst volgens de [TV 200]. De installatievoorschriften van de 

fabrikant worden strikt nageleefd; in voorkomend geval kan aan de fabrikant de studie van het 

ventilatiesysteem gevraagd worden. 

 De plaatsing van de ventilatiebuizen wordt bepaald in overleg met de ontwerper. Er moet 

worden vermeden dat ventilatiebuizen uitmonden in de nabijheid van een dakvenster: 

teneinde geurhinder te vermijden, wordt aanbevolen om het bovenste uiteinde van de 

ventilatieleidingen in de verticale richting minstens 1 m boven de meest nabije luchtkoker of 

het meest nabije venster, en in laterale richting minstens 2 m van deze koker en/of dit venster 

verwijderd te situeren. 

 De buizen in het gebouw worden op dezelfde manier als de afvoerleidingen verzonken en/of 

zichtbaar opgebouwd. Doorvoeringen van luchtleidingen door de wanden mogen de hiervoor 

vereiste brandwerendheid niet aantasten.  

 De aannemer moet de leidingen voor de primaire ventilatie door het dak leiden. Zij worden op 

perfect waterdichte manier geïntegreerd, met de hiertoe gepaste middelen, volgens de aard 

van de structuur en van de dakbedekking. De openingen tussen de ventilatieleidingen en de 

dakdoorboringsmoffen worden afgedicht met polyurethaanschuim. De primaire ventilatie 

mondt minstens ***/50 cm boven het dak uit, en wordt afgewerkt met een kap die haar 

beschermt tegen wind en neerslag. 

65.31.2b  Sanitair - distributie en afvoer - ventilatieleidingen - synthetisch materiaal/PE 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft afvoerbuizen in kunststof (PE) en hun toebehoren 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De leidingen en hulpstukken in polyethyleen moeten voldoen aan de voorschriften van de norm [NBN 

EN 1519-1]. 

De verbindingen en vertakkingen worden gerealiseerd met elektrisch lassen of stuiklassen. 

Specificaties 

Diameters DN: minimum 75/90 mm 

- Aanvullende voorschriften 

De leidingen en aansluitingen worden gedekt door een bekwaamheidsverklaring voor het gebruik 

ervan, beschreven in 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria. 

UIVOERING/VERWERKING 
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- Algemene voorschriften 

 Ventilatiesysteem: voor primaire ventilatie/voor primaire en secundaire ventilatie/voor primaire 

en secundaire ventilatie en aftakking met verhindering van hevelwerking. 

 De leidingen mogen niet koud gebogen worden. Voor elke wijziging van richting wordt een 

bochtstuk gebruikt. Voor de overgang tussen PE en andere materialen worden speciale 

verloopstukken gebruikt. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 1519-1, Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) 

binnen de structuur van gebouwen - Polyethyleen (PE) - Deel 1: Specificaties voor buizen, 

koppelstukken en voor het systeem] 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

OPTIE 1: 

eventueel volgens de buitendiameter DN 75/90 mm. 

Nettolengte van de leidingen, gemeten in de as, tot het middelpunt van de kruisingen, vertakkingen, 

putten en/of afscheiders. De bocht- en verbindingsstukken worden niet gemeten maar zijn inbegrepen 

in de eenheidsprijs. 

OPTIE 2: 

Inbegrepen onder de rubriek van de afvoerleidingen. 

OPTIE 3: 

per installatie, verdeeld volgens het ***/type woongelegenheid/woongebouw. 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (afvoerleidingen)  

- aard van de overeenkomst: 

PM 

65.31.5  Toevoerleidingen & toebehoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze rubriek omvat alle leveringen en werken die nodig zijn voor de realisatie van het distributienet 

voor warm en koud leidingwater in het gebouw, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen, 

uitzettingselementen, toebehoren, collectoren, aansluitingen, verbindingen, kokers, inbouwdozen, 

isolatie van de leidingen, installatiekranen, …). In overeenstemming met de algemene en/of 

bijzondere bepalingen van het bestek dienen de eenheidsprijzen in deze rubriek altijd, hetzij volgens 

de opsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit, te omvatten: 

  indien nodig: het studiewerk en het traject van het distributienet; 

 het uitboren, doorboren en/of afkappen van de nodige sleuven en doorboringen; 

 de levering, bevestiging, mechanische en/of gelaste verbindingen van de leidingen, 

corresponderende kokers voor de kunststofleidingen, de collectoren, de inbouwdozen, …; 

 alle antiterugslagkleppen, veiligheidsgroepen, stopkranen, aflaatkranen, collectoren en 

aansluitingen die in het leidingennet geïntegreerd moeten worden; 

 de levering, in voorkomend geval, van gepaste kokers of buishelften; 
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 de aansluitingen van de binneninstallaties op het waterleidingnet, achter de meter, evenals de 

onderlinge aansluitingen en deze met andere delen van de sanitaire installatie 

(heetwaterinstallatie, ...); 

 de nodige dichtheidstests (en/of de proeven onder druk) op het leidingennet; 

 op de vereiste plekken: de isolatie van de leidingen; 

 het opvullen en afwerken van de sleuven en doorboringen; 

 de voorgeschreven as-builtplannen en de waarborgen. 

‘Het afvoeren en het beheren van het afval van afbraak-, renovatie- of 

constructiewerken vormen het voorwerp van een of meer specifieke rubrieken die 

worden gedetailleerd in Deel 0 in sectie 07 – Afval: Preventie, selectief sorteren op de 

bouwwerf, opslag, vervoer en verwerking van afval.’ 

  

Opgelet 

1.   De levering en de plaatsing van de installatiekranen die in het leidingennet geïntegreerd 

moeten worden, zoals stopkranen, kleppen en de veiligheidsvoorzieningen worden 

beschreven in de subtitel 65.33 Uitrustingen - kranen en kleppen, maar maken evenzeer deel 

uit van het gedeelte van het leidingennet. Ze zijn dan ook - tenzij ze het voorwerp zijn van een 

afzonderlijk borderel - volledig opgenomen in de eenheidsprijzen van de aanvoerleidingen. 

2. De persleidingen die direct aangesloten worden op de openbare watervoorziening, voor de 

voeding van de gewapende brandkranen, … worden afzonderlijk behandeld in de sectie 66 

Brandbestrijding. 

3. De aannemer moet in de eenheidsprijzen van de artikelen in hoofdstuk 65.31.5 

Toevoerleidingen & toebehoren  ook de werken en leveringen opnemen die nodig zijn om met 

de andere subtitels 65.32 Uitrustingen - toestellen en toebehoren, 65.33 Uitrustingen - kranen 

en kleppen en 65.23 Uitrustingen - productie van warm water, een volledig en correct 

werkend sanitair toevoersysteem te realiseren. 

MATERIALEN 

Keuze van de materialen 

 Het bestek bepaalt de aard van de leidingen, aansluitingen en speciale toebehoren zoals de 

collectoren, de isolatie, de beschermingswijze, enz. 

 De materiaalkeuze impliceert dat de aannemer de volledige verantwoordelijkheid voor het 

leidingstelsel en zijn bevestigingen draagt, onder andere voor wat betreft de 

vormveranderingen die zich zouden kunnen voordoen in de leidingen door temperatuur- of 

drukverschillen. 

 De aannemer bespreekt met de aanbestedende Overheid  en de ontwerper de maximaal 

toegestane druk op het watertoevoernet en zal op het testrapport steunen om te bepalen 

welke materialen eventueel verboden worden. 

 Er wordt altijd gebruikgemaakt van leidingen die, afhankelijk van hun gebruik en hun 

plaatsing, geen schadelijke gevolgen kunnen hebben wat betreft roestvorming (elektrolyse, 

…). Het vermengen van koperen en stalen buizen in eenzelfde circuit moet vermeden 

worden. Koperen leidingen mogen enkel stroomafwaarts van stalen leidingen gebruikt 

worden. 

 De buizen in synthetisch materiaal moeten worden voorzien van een diffuserscherm. 

 De buizen en hun toebehoren maken altijd deel uit van éénzelfde systeem en vormen na 

ingebruikname één geheel. Alle onderdelen moeten van eenzelfde fabrikant komen. Alle 

buizen zijn over hun hele lengte gemarkeerd (merk/materiaal, diameter, wanddikte, 

fabricagedatum, ...). 

 De aannemer legt aan de aanbestedende Overheid  voor alle gebruikte materialen 

documentatie en eventuele monsters voor ter goedkeuring. 

UIVOERING/VERWERKING 

Studie 
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OPTIE 1: het studiewerk wordt geleverd door  de ontwerper/het ingenieursbureau. 

OPTIE 2: het studiewerk wordt door de aannemer geleverd en ter goedkeuring voorgelegd. 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (aannemer) 

De aannemer dient voorts aan de aanbestedende Overheid  het bewijs te leveren dat hij bij de 

waterdistributeur inlichtingen heeft ingewonnen over: 

 het te respecteren reglement inzake de binneninstallaties; 

 de fysisch-chemische samenstelling van het water evenals de materialen waarvan het 

gebruik verboden of afgeraden is wegens deze samenstelling; 

 de statische druk op het diepste punt van de bouwwerf, en deze die later van toepassing zal 

zijn, met het oog op eventuele plannen van het bedrijf of van de onderneming of van de 

watermaatschappij. 

Principe van de installatie 

De installaties worden in principe als volgt onderverdeeld: 

 Appartementsgebouwen: meterruimte, hoofdleidingen, algemene dienstleiding, blusnetwerk, 

aansluiting cv & heetwaterinstallatie, binnennetwerk per wooneenheid, ... 

 Individuele woningen: per wooneenheid omvat de installatie normaal de volgende 

aansluitingen:   

 1 à 2 toiletten waarvan 1 met handenwasser, 

 1 spoelbak in de keuken met aansluiting voor vaatwasser, 

 1 à 2 wastafels, 

 1 bad of douche, 

 in voorkomend geval 1 uitgietbak in de berging of de garage, 

 1 wasmachine, 

 de aansluitingen voor cv/heetwaterinstallatie, … 

 Voor de bepaling van traject en diameter van de leidingen moet de aannemer rekening 

houden met de maximale snelheid en de debieten die nodig zijn voor de ingebruikname en 

voor de verdere werking van de installatie. 

 De buisdiameter moet zodanig worden gekozen dat de circulatiesnelheid van het water 

beperkt blijft; de maximale snelheden van het water in de toevoerleidingen bedragen 

respectievelijk:     

 1,75 m/s (in de technische lokalen) 

 1,50 m/s (in de ruimtes of sanitaire leidingkokers) 

 1 m/s (in de verblijfsruimten, om akoestische redenen)   

 De volgende debieten moeten leverbaar zijn:  

 Afwastafels: 0,20 l/sec warm of koud water, 

 Wastafels: 0,20 l/sec warm of koud water, 

 Badkuipen 0,25 l/sec warm of koud water, 

 Wc: 0,10 l/sec warm of koud water, 

 Uitgietbakken: 0,20 l/sec warm of koud water, 

 Vaatwasser en wasmachines: 0,15 l/sec warm of koud water.    

>Opmerking 

In gebouwen met meer dan 3 wooneenheden moeten de genoemde debieten bereikt worden 

wanneer (n/(n-1)~2) kranen geopend zijn (n = aantal kranen van een bepaald type in het gebouw); de 

beschikbare druk moet leesbaar zijn op manometers aan het begin (dicht bij de hoofdstopkraan) en 

bij de hoogste punten van de installatie; de manometers worden met behulp van een driewegkraan 

aangesloten op de leidingen. 

Tracé van de leidingen 

 De ligging van de leidingen wordt schematisch weergegeven op de plannen. Het exacte 

traject moet echter in overleg bepaald worden. Het opleggen van lichte trajectwijzigingen mag 

geen prijssupplement teweegbrengen. 
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 Het leidingennetwerk wordt aangesloten op de voeding. Elke individuele wooneenheid 

beschikt over een onafhankelijke meter. 

 Het leidingentraject houdt rekening met de volgende algemene voorwaarden: 

 De leidingen worden gelegd volgens een zo rechtlijnig mogelijk traject, en dit zowel 

horizontaal als verticaal. In de doorvoeringen van muren en wanden mag geen enkele 

koppeling of las plaatsvinden.  

 De leidingen worden op zodanige wijze ondersteund dat zij vrij kunnen uitzetten en 

dat buiging wordt vermeden. 

 Alle maatregelen worden genomen om drukstoten te vermijden; 

 Verbindingen tussen de distributienetten voor warm en voor koud water zijn enkel 

toegestaan ter hoogte van mengkranen. 

  De installatie wordt zodanig opgevat dat het water niet kan stagneren in bepaalde delen van 

de installatie. De volgende voorzieningen worden in voldoende aantallen voorzien om: 

 de installatie te ledigen. In elke woning en/of appartement wordt een stopkraan met 

ledigingsmogelijkheid voorzien. De leidingen worden hiertoe met een licht verval (minstens 1 

mm per lopende meter) geplaatst. Elke verticale leiding of belangrijke vertakking wordt 

voorzien van een stopkraan met daarachter een ledigingskraan op het laagste punt, om de 

installatie volledig te kunnen ledigen. 

 De bedieningsorganen zijn door hun conceptie en plaatsing gemakkelijk toegankelijk en te 

bedienen. 

 Alle leidingen in garages, bergingen, kruipruimtes en/of verlaagde plafonds worden 

gemerktekend na elke vertakking en na elke stopkraan. De leidingnetten dragen de 

identificatiekleuren volgens de norm [NBN EN ISO 14726-1]: rood voor warm water, blauw 

voor koud water, groen voor hemelwater en gemerkt rood voor bluswaterleidingen. De kleur 

wordt in elke ruimte op minstens één plek aangebracht met een pvc-bandje. De punten voor 

het aftappen van leidingen met niet-drinkbaar water moeten een duidelijke markering krijgen. 

Assemblages - Aansluitingen - Collectoren 

 De buizen worden altijd loodrecht op de aslijn gesneden met een aangepaste buissnijtang, 

teneinde een rechte snede te krijgen. Deze snede wordt zorgvuldig afgebraamd. 

 Harde buizen worden niet gebogen. Elke wijziging van de richting en aftakking wordt 

uitgevoerd met de gepaste koppelstukken voor dit systeem, aangeleverd door dezelfde 

fabrikant. Verbindingsstukken, bochten, vertakkingen worden in de mate van het mogelijke op 

toegankelijke plaatsen geïnstalleerd. 

 Alle verbindingen moeten absoluut lekvrij zijn en een druk van minstens 6 bar weerstaan. De 

gerealiseerde verbindingen moeten zichtbaar blijven tot na uitvoering van de hydraulische 

dichtheidstest (d.w.z.: geen roestwerende stroken, geen bekleding, geen chape). 

 Buizen waarop reeds koppelingen werden uitgevoerd, mogen niet gebogen worden en 

moeten worden geplaatst zonder spanning, met behulp van beugels. In de muur of in de vloer 

worden in principe geen assemblages verricht. 

Uitzetting 

 Bij de trajectuitstippeling en bij de plaatsing moet rekening worden gehouden met de 

uitzetting van de buizen. Afhankelijk van het gebruikte materiaal, gelden de volgende 

respectievelijke uitzettingen (‘dilataties’): 

  

Materiaal van de buis Coëfficiënt van gemiddelde thermische 
uitzetting (mm/m.°C) 

Staal 0,012 

Roestvrij staal 0,016 

Koper 0,017 

PVC-U 0,075 
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PVC-C 0,065 

PE 0,20 

PP 0,15 

 Afhankelijk van de verwachte uitzettingen, moet rekening worden gehouden met:  

 voldoende ruimte tussen de uiteinden van rechtlijnige delen, tussen bocht en muur; 

de buizen moeten kunnen bewegen in de beugels, behalve bij enkele oordeelkundig 

gekozen beugels. De beugels worden zodanig aangespannen dat vrije uitzetting van 

de leidingen mogelijk blijft; 

 bewegingen van rechtlijnige leidingen worden niet verhinderd door aftakkingen, onder 

meer waar deze door een muur of vloer gaan of worden aangesloten in de nabijheid 

van de plaats waar de hoofdleiding door een muur of vloer passeert; 

 voldoende speling laten bij de vertakkingen, om de bewegingen van de hoofdleiding 

te kunnen volgen. Voor de ingebouwde leidingen worden de nodige voorzorgen 

genomen om de uitzetting van de leidingen te vrijwaren vooraleer ze worden 

ingebouwd in de muur of de chape. 

Plaatsingswijze 

De leidingen worden ‘stil’ opgehangen of ingebouwd, zonder dat zij trillingen ondergaan. In principe 

worden alle leidingen ingebouwd, behoudens andersluidende vermelding op de plannen (bijv. in de 

bergingen en meterruimtes, of wanneer ze in een mantel worden geplaatst). Het bestek specificeert 

welke leidingen moeten worden geconcipieerd als: 

Ingebouwde leidingen 

 Na de afwerking zijn de leidingen volledig onzichtbaar, tenzij anders vermeld. Hiertoe worden 

ze ingewerkt in de chape en/of geplaatst in sleuven, kokers of verlaagde plafonds. In 

tussenliggende muren of scheidingsmuren tussen twee wooneenheden worden in principe 

geen leidingen geplaatst. 

 De leidingen zijn specifiek bestemd voor inkasting en worden beschermd met stroken in 

synthetisch materiaal of eender welk ander gelijkwaardig beschermingssysteem, conform de 

specifieke bepalingen in het bestek. In elk geval is de beschermingslaag van aard dat ze 

achteraf geen vet- of verkleuringsvlekken kan vormen via de muurbekledingen of 

pleisterwerken. Metalen leidingen die worden ingewerkt in muren of vloeren, worden vooraf 

omwikkeld met een zelfklevende isolatielaag. 

 In de muur of de vloer worden zo weinig mogelijk assemblages gerealiseerd. De eventuele 

assemblages moeten zichtbaar blijven tot na uitvoering van de hydraulische dichtheidstest 

(d.w.z.: geen roestwerende stroken, geen bekleding, geen chape). 

 Collectoren worden altijd voorzien op een toegankelijke plek. 

 Sleuven in gemetselde muren worden uitgefreesd met de gepaste doorsnede, zonder de 

stabiliteit in gevaar te brengen. Geen enkele leiding mag op minder dan 1 cm van het 

afgewerkte oppervlak van de muren van het gebouw liggen. De leidingen voor toestellen 

moeten worden geplaatst in sleuven die werden uitgefreesd (en niet uitgekapt): deze moeten 

altijd verticaal (en niet horizontaal) lopen. 

  Na de dichtheidstests en de bescherming van de leidingen, worden de sleuven in de muren 

gevuld met een aangepaste mortel. De leidingen die in de chapes worden geïntegreerd, 

worden zo snel mogelijk bedekt met chapemortel, echter altijd na het aanbrengen van de 

nodige beschermingslagen en na het uitvoeren van de dichtheidstests. 

Zichtbare leidingen 

 Voor de zichtbaar geplaatste leidingen worden in principe harde buizen gebruikt die worden 

bevestigd met beugels en/of bij voorkeur gegroepeerd in kokers of draagschalen. Zij worden 

zodanig geplaatst dat het altijd mogelijk blijft thermische isolatie te plaatsen. Daarom zal geen 

enkele leiding op minder dan 20 mm van de muur of het plafond geplaatst worden. 

 De zichtbaar gemonteerde leidingen worden perfect parallel met de muren uitgelijnd en in 

gepaste beugels opgehangen. Wanneer meerdere leidingen parallel worden gemonteerd, 
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worden de dragers gegroepeerd en uitgelijnd. Voor leidingen die horizontaal op de muren 

worden geplaatst, komen de koudwaterleidingen onder de warmwaterleidingen. 

 De beugels zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, aan de binnenzijde bedekt met 

samendrukbaar materiaal, of in synthetisch materiaal van hoge kwaliteit dat de uitzetting van 

de buizen toestaat zonder ze te beschadigen. Hun afmetingen komen overeen met de 

respectieve diameters van de buizen. De bouten van de beugel zijn uitgevoerd in messing of 

in gecadmeerd staal. De beugels worden bevestigd met schroeven en pluggen of met 

minstens twee schroeven en pluggen bevestigd op rails in U-vorm in gegalvaniseerd staal. 

Het beugelsysteem wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende Overheid . 

 De maximale afstand tussen twee bevestigingspunten is afhankelijk van het materiaal en van 

de buitendiameter van de leidingen; deze afstand moet voldoen aan de voorschriften van de 

fabrikant en van het bestek. 

 De beugels worden zodanig aangespannen dat de buizen vrij kunnen bewegen (in 

lengterichting) zonder beschadiging door de beugels. Verder worden op geregelde intervallen 

vaste punten voorzien om de leidingen te kunnen verdelen in afzonderlijke delen met hun 

krimp- en/of uitzettingsmogelijkheden. In principe worden ook vaste punten voorzien op alle 

richtingswijzigingen (T-aftakkingen en bochten) en ter hoogte van alle toestellen (stopkranen, 

meters, waterverzachters, …). 

Ingegraven leidingen 

 Waar toevoerleidingen ingegraven moeten worden, gebeurt dit op een vorstvrije diepte 

(minstens ***/0,80/1,00 m). De plaatsing verloopt conform de voorschriften van de norm [NBN 

EN 806-4]. De leidingen worden doeltreffend beschermd en geïsoleerd conform het bestek.  

 De wanden van deze greppels worden indien nodig gestut om afkalving te voorkomen. Na de 

graafwerken wordt de bodem van de greppels geëffend. De leidingen worden geplaatst op 

OPTIE 1: een zandbed van 10 cm dikte in zand voor mager beton volgens de norm [NBN EN 

13242+A1]. 

OPTIE 2: een grindbed van het type I A volgens [CCT Qualiroutes], Hoofdstuk I ‘Drainage et 

égouttage’ 

OPTIE 3: een bed van zand/cement volgens [CCT Qualiroutes], Hoofdstuk I ‘Drainage et 

égouttage’ 

OPTIE 4: een fundering in mager beton (C 12/15) volgens [CCT Qualiroutes], Hoofdstuk I 

‘Drainage et égouttage’ Gemaakte keuze: ***/OPTIE 1 (zandbed)/ OPTIE 2 (grindbed) / 

OPTIE 3 (zand/cement) / OPTIE 4 (mager beton) 

 De leidingen worden over hun hele lengte ondersteund, zo rechtlijnig mogelijk aangelegd en 

zodanig dat de uitzetting van de buizen gevrijwaard blijft. Bij de doorvoeringen door muren en 

door vloerplaten worden de leidingen doeltreffend beschermd door moffen; de afwerking ter 

hoogte van de buitenmuren wordt perfect waterdicht uitgevoerd. Vooraleer de greppels weer 

aangeaard worden, worden de leidingen bedekt met een zandlaag van 10 cm dikte. 

 De aanaardingswerken kunnen pas plaatsvinden na de uitvoering van de controletests en de 

goedkeuring van de ontwerper. De aanaarding van de greppels wordt uitgevoerd met  

***/aarde die uit de greppel werd gegraven / gecompacteerd zand voor mager beton (C 

12/15) volgens [CCT Qualiroutes], hoofdstuk I / zand/cement volgens [CCT Qualiroutes], 

hoofdstuk I$. Plaatsen die bijzondere aanaarding vragen, worden als zodanig vermeld in het 

bestek. 

Doorvoeringen door muren 

Bij elke doorvoering van buizen door muren, vloerplaten of plafonds, worden de leidingen beschermd 

door geschikte moffen in synthetisch materiaal waarin de buizen vrij kunnen bewegen. De randen van 

de kokers komen in het vlak van de afgewerkte oppervlakte van muren en plafonds, en 1,5 cm hoger 

dan de afgewerkte vloeren. De ruimte tussen de mof en de buis wordt opgevuld met een geschikt 

inert isolerend materiaal of een kit.  

Alle leidingen doorheen een bouwelement (vloer of muur) dat aan een brandbestendigheidsvereiste 

moet voldoen, moeten zodanig worden geplaatst dat ze de brandwerendheid van dit bouwelement 

niet aantasten. 
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Akoestische voorzorgen 

De leidingen moeten zorgvuldig geplaatst worden om de transmissie van trillingen te beperken en alle 

akoestische hinder bij aftapping van water te beperken. De aannemer neemt hiertoe alle vereiste 

maatregelen om de geluidloze werking van de installatie mogelijk te maken: 

 Het akoestische niveau LAinstal,nT dat toe te schrijven is aan de werking van de sanitaire 

toestellen, mag niet hoger zijn dan 65 dB(A) voor een normaal akoestisch comfort, en 60 

dB(A) voor een hoger akoestisch comfort in badkamers en toiletten. 

 Het geluidsniveau dat in de aangrenzende ruimtes ontstaat bij het aftappen van water mag 

niet hoger zijn dan de limieten die worden gedefinieerd in de norm [NBN S 01-400-1]. Elk 

contact tussen de leidingen en de bevestigingsmiddelen moet worden vermeden, net zoals 

contact tussen de leidingen en de muren of vloeren. 

 Een goede akoestische isolatie hangt in hoge mate af van de uitvoering. De installateur moet 

de volgende maatregelen nemen om de geluidstransmissie binnen het gebouw te beperken:   

 de ruimte tussen de kokers en de buizen vullen met een soepel materiaal (harde 

contacten vermijden); 

 de binnenkant van de bevestigingsbeugels moet bekleed zijn met een 

samendrukbare isolatielaag. 

 De akoestisch isolerende producten moeten zelfdovend, bederfwerend en zonder poriën zijn. 

Bescherming - Warmte-isolatie van de leidingen 

 Voor zover ze niet tegen vorst en/of condensatie beschermd moeten worden, dienen alle 

ingebouwde leidingen doeltreffend te worden beschermd tegen corrosie en aantastingen, met 

stroken in synthetisch materiaal (of elk ander gelijkwaardig beschermingssysteem). 

 De leidingen die worden geplaatst in een locatie die gevoelig is voor vorst of met 

condensatierisico, moeten ook een warmte-isolatie krijgen. Isolatie van de leidingen: teneinde 

de vorming van condensatie op de koudwaterleidingen en warmteverliezen op de 

warmwaterleidingen te voorkomen, moeten alle in buitenmuren ingewerkte en alle zichtbare 

leidingen in onverwarmde ruimtes (bijv. kruipruimte) warmte-geïsoleerd worden met een 

zelfdovende en dampdichte isolatie. 

 De warmte-isolatie van de leidingen dient chemisch neutraal en niet toxisch te zijn, mag geen 

corrosieve elementen bevatten en moet bestand zijn tegen temperaturen van -15°C tot 90°C. 

Ze bevat geen corrosieve producten met het oog op koper, zink, ijzer, lood maar ook 

synthetische materialen. Het isolatiemateriaal dient zelfdovend te zijn en een waterafstotende 

buitenlaag te hebben. 

Aansluiting van de toestellen 

Voor de aansluiting van de kranen, heetwaterinstallatie en andere worden ter hoogte van de 

aftakkingen loodrecht koppelingsstukken of inbouwkasten voorzien waarin een koppeling in messing 

met gepaste binnendiameter, om de montage van klassieke stopkranen op de leidingen mogelijk te 

maken. Zichtbare koperleidingen voor bevoorrading van sanitaire toestellen moeten altijd verchroomd 

zijn (achter de stopkraan). De wanddikte van deze buizen achter de stopkraan mag 0,8 mm bedragen 

(inbegrepen in de prijs van de sanitaire kranen - cf. sectie 65.33 Uitrustingen - kranen en kleppen). 

CONTROLES 

Controles & Proeven 

Alle leidingen die beschadigd werden (tijdens het afleveren of tijdens het plaatsen), worden 

vervangen. De gerealiseerde assemblages moeten zichtbaar blijven tot na uitvoering van de 

hydraulische dichtheidstest (d.w.z.: geen roestwerende stroken, geen bekleding, geen chape). Om 

elke vorm van aantasting te voorkomen, worden deze leidingen vervolgens zo snel mogelijk bedekt. 

Vóór de inbouw van het leidingensysteem, en in elk geval vóór de indienstneming van de installatie 

zal de aannemer de hydraulische dichtheid ervan testen. Deze proeven steunen op de norm [NBN EN 

806-4] (procedure C). De dichtheidscontrole wordt uitgevoerd conform de volgende procedure: 
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 Het toebehoren en onderdelen van het leidingensysteem die niet bestand zijn tegen een druk 

van 1,5 x servicedruk PN (PN = 10 bar), moeten vooraf afgekoppeld worden. 

 De gemonteerde maar nog niet ingebouwde leidingen worden gevuld met drinkwater en 

ontlucht. 

 Er wordt een druk van 1,5 x PN toegepast. 

 Na 10 minuten wordt de druk een eerste keer opnieuw opgedreven tot 1,5 x PN. 

 Na 10 minuten wordt de druk een tweede keer opnieuw opgedreven tot 1,5 x PN. 

 Na een pauze van 10 minuten wordt de druk (PT=30) gemeten. 

 30 minuten later wordt de druk opnieuw gemeten (PT=60). 

                                                            ΔP1 = PT=30 – PT=60 ≤ 0,6 bar 

 Tussen deze laatste 2 metingen mag het drukverlies DP1 niet hoger zijn dan 0,6 bar. In het 

andere geval moet de oorzaak van het dichtingsgebrek worden gezocht en verholpen, en 

moet de procedure vanaf de start overgedaan worden.  

 120 minuten later wordt de druk andermaal gemeten (PT=180). 

                                                            ΔP2 = PT=60 – PT=180 ≤ 0,2 bar 

 Tussen deze laatste 2 metingen mag het drukverlies DP2 niet hoger zijn dan 0,2 bar. In het 

andere geval moet de oorzaak van het dichtingsgebrek worden gezocht en verholpen, en 

moet de procedure vanaf de start overgedaan worden. 

 De leidingen worden visueel gecontroleerd wat betreft eventuele lekken of dichtingsgebreken.  

De proeven worden uitgevoerd door de aannemer, met zijn materiaal en zijn personeel. Hij zal te 

gelegener tijd ***/de ontwerper/de aanbestedende Overheid  inlichten over de start van de proeven, 

zodat zij de controle kunnen uitoefenen. Na uitvoering van de dichtheidsproeven blijven de buizen 

onder een normale druk om de eventuele accidenten tijdens de werken onmiddellijk te kunnen 

opmerken. 

In het geval van een systeem met dubbele buis moet de montage het ook mogelijk maken een 

beschadigde binnenbuis te vervangen zonder sloopwerk, en dit met behulp van een 

trekverbindingsstuk. De ontwerper behoudt zich het recht voor om een demonstratie van een 

vergelijkbare vervanging te laten uitvoeren door de installateur, op eender welke plaats in het 

leidingennet, zonder supplement aan te rekenen. 

Waarborgen 

De aannemer en de leverancier stellen zich solidair garant voor een termijn van tien jaar vanaf de 

voorlopige oplevering. Deze waarborg dekt alle mogelijke schade aan alle leidingen, alle 

koppelingsassemblages en koppelingen tussen de collectoren en de sanitaire vertakkingen, evenals 

de gevolgschade voor de andere delen van het gebouw. 

As-builtplannen 

Vóór de definitieve oplevering van de werken bezorgt de aannemer de aanbestedende Overheid  een 

schets van het leidingennet zoals het werd uitgevoerd. Deze schets vermeldt alle inspectieputjes, het 

traject van de leidingen, de diameters, de aard van de buizen en van de kranen. Ook de niveaus van 

de diverse leidingen tegenover het referentieniveau worden vermeld. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN ISO 14726-1, Schepen en maritieme technologie - Identificatiekleuren voor de inhoud van 

pijpleidingsystemen - Deel 1: Hoofdkleuren en -media (ISO 14726-1:1999)] 

[NBN EN 13242+A1, Granulaten voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor 

civieltechnische werken en wegenbouw] 

- Uitvoering 

[NBN EN 806-4, Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 4: Installatie] 

HULP 
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Nota voor de ontwerper 

 Het is verboden stalen en koperen buizen te gebruiken in distributienetten waar het water 

agressief van aard is en stroomafwaarts van waterverzachtingstoestellen. Het gebruik van 

leidingen in lood en asbestcement is in elk geval verboden. 

 In het algemeen worden de waterbevoorradingsnetten uitgevoerd met behulp van 

 buizen in koper of synthetisch materiaal voor de toevoerleidingen binnen het gebouw 

 buizen in synthetisch materiaal voor de toevoerleidingen buiten het gebouw of voor 

de ingegraven leidingen 

 buizen in gegalvaniseerd staal voor de aansluiting op de meter 

 buizen in onbeschermd staal voor de bluswaterleidingen. 

65.31.5a  Sanitair - distributie en afvoer - toevoerleidingen & toebehoren - 

buizen/gegalvaniseerd staal  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft metalen toevoerleidingen (gegalvaniseerd staal) en hun toebehoren 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het gaat om sanitaire toevoerleidingen in gegalvaniseerd staal waarvan de stalen buizen 

overeenstemmen met de norm [NBN EN 10255+A1], en de zinklaag met de norm [NBN EN 10240], 

bekledingskwaliteit A.1. (Drinkwater). Ze zijn ook conform de voorschriften van de [TV 145]. De 

leidingen moeten van schroefdraad voorzien kunnen worden, d.w.z. deel uitmaken van reeks H 

(zware reeks) of M (halfzware reeks). 

De buitendiameters (D), de diktes (T) en de lineïeke massa’s gelden voor de buizen: 

  

Gespec. 
buitendiam

. a) 

Dimensie 
schroefdraa

d a) 

Buitendiameter H M 

        Sterke reeks Middenreeks 

D R Max min dikte lineïeke massa van 
kale buis 

dikte lineïeke massa van 
kale buis 

        T Glad 
uiteinde 

Met 
schroefdra
ad en mof 

T Glad 
uiteinde 

Met 
schroefdra
ad en mof 

(mm)   (mm) (mm) (mm) m m (mm) m m 

17,2 3/8 17,5 16,7 2,9 1.02 1.03 2,3 0,839 0,845 

21,3 1/2 21,8 21,0 3,2 1.44 1.45 2,6 1.21 1.22 

26,9 3/4 27,3 26,5 3,2 1,87 1,88 2,6 1.56 1.57 

33,7 1 34,2 33,3 4,0 2,93 2,95 3,2 2.41 2.43 

42,4 1 1/4 42,9 42,0 4,0 3,79 3,82 3,2 3.10 3.13 

48,3 1 1/2 48,8 47,9 4,0 4.37 4.41 3,2 3.56 3,60 

60,3 2  60,8 59,7 4,5 6.19 6.26 3,6 5.03 5.10 

76,1 2 1/2 76,6 75,3 4,5 7,93 8.05 3,6 6.42 6.54 

88,9 3 89,5 88,0 5,0 10,3 10,5 4,0 8.36 8.53 
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 a) Voor de verhouding tussen gespecificeerde buitendiameter (D), dimensie van schroefdraad (R) en 

nominale diameter (DN): zie Bijlage A. 

T= Gespecificeerde dikte 

  

Specificaties 

 Nominale diameters: conform de indicaties op de plannen.  

 Bevestigingsbeugels: in gegalvaniseerd staal of messing, aan de binnenzijde bekleed met 

een indrukbaar materiaal. Hun afmetingen moeten overeenkomen met de respectieve 

diameters van de buizen. De bouten van de beugel zijn uitgevoerd in messing of in 

gecadmeerd staal. 

UIVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

 

 De leidingen worden geplaatst conform de voorschriften van de [TV 145]. 

 De buizen worden met een buissnijtang gesneden en zorgvuldig afgebraamd. Ze worden 

perfect gelijnd geplaatst; elke verandering van richting en elke aftakking moet perfect haaks 

en met de gepaste verbindingsstukken uitgevoerd worden. 

 Geen enkele koppeling mag zich bevinden op een plaats die achteraf niet meer bereikbaar is, 

bijv. in vloeren of muren, ... De koppelingen en lassen worden uitgevoerd conform de norm 

[NBN EN 806-4], door middel van volgende assemblagetypes:   

 schroefkoppelingen. Voor de schroefkoppelingen wordt gebruik gemaakt van 

hulpstukken in smeedbaar gietwerk, een geschikte pasta en speciale 

dichtingsproducten, met uitzondering van natuurlijke hennepvezels.  

 lasverbindingen. Voor de richtingswijzigingen in gelaste assemblages wordt verplicht 

gebruik gemaakt van lasbare verbindingsstukken. De buizen moeten gegalvaniseerd 

zijn of opnieuw gegalvaniseerd na het lassen.  

 flensverbindingen: voor buizen met grote diameter. 

 specifieke assemblage gedekt door een verklaring van geschiktheid voor gebruik, 

beschreven in hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria.   

 De zichtbare leidingen worden bevestigd met het oog op vermijden van trillingen en geluiden, 

door middel van aangepaste beugels met schroef en plug, of met minstens twee schroeven 

en pluggen bevestigd op U-rails in gegalvaniseerd staal. In de mate van het mogelijke worden 

ze gegroepeerd in kokers of draagschalen. 

 De maximale tussenruimte bedraagt respectievelijk (tenzij de fabrikant andere afstanden 

voorschrijft): 

       

Buitendiameters Horizontale tussenruimte Verticale tussenruimte 

DN 12/15/18 max. 100 cm max. 150 cm 

DN 22/28/34  max. 150 cm max. 200 cm 

DN 42/80 max. 200 cm max. 300 cm 

     

 Voor doorvoeringen door muren en vloeren wordt gebruikgemaakt van kokers waarin de 

buizen vrij kunnen uitzetten. Deze reiken tot 1 cm boven de afgewerkte vloer; hun afwerking 

wordt waterdicht gemaakt. 

 Op de nodige plaatsen wordt compensatie voor de uitzetting voorzien. De nodige 

berekeningen en een gedetailleerd uitvoeringsschema worden ter goedkeuring voorgelegd 

aan de ontwerper. 
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 Rond leidingen die in muren of vloeren worden ingewerkt, wordt vooraf een klevende 

anticorrosieband in pvc gewikkeld, waarbij elke omwikkeling de vorige met minstens 20 mm 

overlapt, conform de norm [NBN EN 12068]. De ingepakte leidingen moeten chemisch en 

elektrolytisch volledig beschermd zijn tegen roest. 

- Aanvullende uitvoeringsnota’s 

Alle leidingen worden zichtbaar geplaatst, behalve bijzondere gevallen die vóór uitvoering op de werf 

worden bevestigd.     

     

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 10255+A1, Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden - 

Technische leveringsvoorwaarden] 

[NBN EN 10240, Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen voor stalen buizen - 

Specificaties voor dompelverzinkte deklagen aangebracht in geautomatiseerde installaties] 

[NBN EN 12068, Kathodische bescherming – Uitwendige organische bekleding voor de bescherming 

tegen corrosie van in de bodem of in het water gelegde stalen buisleidingen die samen met de 

kathodische bescherming worden gebruikt – Wikkelbanden en krimpbare materialen] 

[TV 145, Aanbevelingen voor het gebruik van verzinkt stalen buizen voor de distributie van sanitair 

warm en koud water.]  

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

m 

- meetcode: 

OPTIE 1:  

 in voorkomend geval volgens de nominale diameter (DN 10/15/20/25/32/40 mm) en de 

plaatsingswijze (opbouw of inbouw). Nettolengte van de leidingen. De hulpstukken, bocht- en 

verbindingsstukken worden niet geteld maar zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 

OPTIE 2:  

 volgens type woongelegenheid 

Gemaakte keuze: OPTIE 1 (diameter)  

- aard van de overeenkomst: 

VH 

HULP 

Nota voor de ontwerper 

 Gegalvaniseerde leidingen worden in het algemeen enkel gebruikt voor de 

hoofddistributieleidingen ter hoogte van de meters, de watertoevoer naar de 

verwarmingsinstallatie en de eventuele brandblusleidingen. 

 Het is verboden om buizen in gegalvaniseerd staal te gebruiken stroomafwaarts van 

elementen in koper of koperlegering. Voor de stalen leidingen voor sanitair warm water mag 

de warmtewisselaar of het interne vat van de verhitting van sanitair water niet van 

onbehandeld koper zijn. 
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65.31.5a.1  DN15 VH m 

65.31.5a.2  DN20 VH m 

65.31.5c  Toevoerleidingen & toebehoren - buizen/kunststof  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft toevoerleidingen in synthetisch materiaal (PVC - PE - PP en meerlagig) en hun 

toebehoren. 

- Ligging 

Volgens de indicaties op de plannen en in de meetstaat. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het gaat om sanitaire toevoerleidingen, uitgevoerd in kunststof, bestemd voor de distributie van koud 

en warm drinkwater in combinatie met de distributiecollectoren (volgens artikel 65.31.5e 

Toevoerleidingen & toebehoren - collectoren). 

Voor deze leidingen wordt een onderscheid gemaakt tussen deze die uitsluitend voor koud water 

bestemd zijn, en deze die zowel voor koud als voor warm water voldoen. 

De volgende leidingen zijn enkel bestemd voor koud water: 

 De leidingen in niet-geplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) die voldoen aan de norm [NBN 

EN ISO 1452-2] 

 De leidingen in polyethyleen (PE) die voldoen aan de norm [NBN EN 12201-2+A1] 

De volgende leidingen zijn bestemd voor koud en warm water: 

 De leidingen in polypropyleen (PP) volgens de norm [NBN EN ISO 15874-2], in vernet 

polyethyleen (PE-R) volgens de norm [NBN EN ISO 15875-2], in polybutyleen (PB) volgens 

de norm [NBN EN ISO 15876-2] en in verchloord polyvinylchloride (PVC-C) volgens de norm 

[NBN EN ISO 15877-2] 

De meerlagige leidingen (enkele plasticlagen met daartussen een metalen laag) volgens de norm 

[NBN EN ISO 21003-2] 

Alle leidingen en hun aansluitingen, alle systemen worden gedekt door een verklaring van 

geschiktheid voor gebruik, beschreven in 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria.  Het dossier wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende Overheid . 

 

Conform het bestek wordt gebruikgemaakt van: 

OPTIE 1:  buizen in PE, vernet PE-R (of PEX in het Engels) met diffusiescherm en HDPE-foedraal. 

De foedralen beschermen de PEX-buizen tegen de uv-stralen en tegen de agressieve invloeden van 

de chape, terwijl ze de thermische uitzetting van de buizen toestaan. De buis wordt op geregelde 

intervallen bevestigd volgens de vereisten van de fabrikant, om te vermijden dat ze beweegt tijdens 

het plaatsen van de chape. Bij beschadiging moet de PEX-buis tijdens de installatie vervangen 

kunnen worden door ze weg te halen terwijl men de nieuwe buis plaatst. De ontwerper behoudt zich 

het recht voor om een demonstratie van een vergelijkbare vervanging te laten uitvoeren door de 

installateur, op eender welk element, zonder supplement aan te rekenen. Afhankelijk van de 

gebruikstemperatuur wordt gebruikgemaakt van: 

OPTIE 2: buizen in PEX-alu-PEX. Drielagige plasticbuizen, gevormd door een binnenbuis in PEX, 

een volledig verkleefde en homogene laag, een aluminiumlaag van 0,4 mm, gelast en een 

zuurstofdiffusiescherm vormend, een volledig verkleefde en homogene laag, een buitenbuis in PEX. 
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De galvanische koppelingen tussen aluminium en de andere metalen worden vermeden door gebruik 

te maken van geschikte koppelstukken volgens de verklaring van geschiktheid voor gebruik. 

OPTIE 3: buizen in PP (polypropyleen). Zij krijgen een zuurstofdiffusiescherm (insert in aluminium). 

Bij opslag en verwerking moet de temperatuur altijd boven 5°C blijven. De buizen mogen niet 

gebogen worden. Elke richtingswijziging moet gebeuren met behulp van verbindingsstukken. 

OPTIE 4: *** 

Gemaakte keuze: OPTIE 1 (PEX)  

De leidingen worden over hun hele lengte gemarkeerd (fabrikant, conformiteitslabel, buitendiameter, 

wanddikte, type/norm/samenstelling, diffusiescherm, productiedatum, …). 

Voor de toevoer van koud en warm water komen in België alleen de temperatuurklassen 1 en 2 (60 

en 70 °C) met gepaste druk (10 bar) van de normalisering in aanmerking.  

Specificaties (te vervolledigen door de ontwerper) 

 Nominale diameters: conform de indicaties op de plannen 

 Druk in dienst: *** 

 Servicetemperatuur: geschikt voor koud & warm sanitair water (tot 95°C)  

 Assemblages: klemkoppelingen 

 Koppelingen: bochtstukken met geleiding/doorvoeringsmoffen/T-koppelingen 

 Bevestigingsbeugels of draagelementen: koppelingsbeugels/pijpbeugels/halve schalen 

(plafondmontage). 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

 De uitvoering, plaatsing en afregeling van de elementen gebeuren strikt volgens de 

voorschriften van een bekwaamheidsverklaring zoals beschreven in hoofdstuk 02.42.1 

Aanvaardingscriteria. Alle koppelingen, assemblages, adapters, kraanwerk, … evenals alle 

door de leverancier voorgeschreven gereedschap dienen verplicht te worden gebruikt. 

 De leidingen in synthetisch materiaal worden in principe ingebouwd. Als ze zichtbaar, in 

opbouw, geplaatst moeten worden, gebeurt dit in gepaste isolerende foedralen, en verankerd 

met de gepaste beugels. In de mate van het mogelijke worden ze gegroepeerd in kokers of 

op draagschalen. 

 Alle leidingen tussen de collector en de sanitaire vertakkingspunten zijn verplicht in één stuk. 

Ze worden op voldoende plaatsen vastgelegd opdat de chape- en bevloeringswerken 

probleemloos kunnen verlopen. Spanningen ter hoogte van de koppelingen worden 

vermeden met een soepel traject dat de minimale straal voor bochten respecteert (zoals 

vermeld door de leverancier), en door absoluut klemming van de buis in de koker te 

vermijden. Waar meerdere leidingen samenkomen (in de buurt van collectoren) of elkaar 

kruisen, … worden ze met voldoende onderlinge afstand geplaatst, zodat de chape op deze 

plaats nog voldoende steun ondervindt van het beton. 

 Bij de uitvoering moet rekening gehouden worden met de uitzetting van het materiaal. Alle 

doorvoeringen door muren en vloeren, worden - ongeacht het type synthetische buis - 

uitgevoerd met een koker waarin de buis vrij kan bewegen. De diameter van deze koker zal 

voldoende groot zijn opdat de synthetische buis voldoende speling heeft en onaanvaardbare 

spanningen vermeden kunnen worden. 

 Op de plaatsen die nodig zijn om bochten met krappe krommingsstraal te realiseren, of om de 

buis te ondersteunen, worden richtingbochten of schalen in segmenten gebruikt. Opdat de 

buizen verticaal uit de vloer komen, worden ze de hele duur van hun externe bocht 

ondersteund door bochtstukken in kunststof met een vloerplaat, om uitzettingsgeluiden te 

voorkomen.  

 Voor de aansluiting van de toestellen worden ter hoogte van de aftakkingen haakse 

koppelstukken in messing geplaatst om de montage van klassieke isolatiekranen mogelijk te 

maken. Ze worden geïntegreerd in inbouwdozen in het gepaste synthetisch materiaal die 

geschikt zijn voor montage in de vakwerkwanden en/of cementering in gemetselde muren, en 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 153 de 315 

  

 

die worden afgedekt met geprikte cementmortel om de adhesie van het stukadoorsel te 

versterken. 

- Aanvullende uitvoeringsnota’s 

 

 Isolering van de leidingen:  

 Kokers en foedralen voor leidingen:  

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN ISO 1452-2, Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en 

ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2: Buizen (ISO 

1452-2:2009)] 

[NBN EN 12201-2+A1, Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en voor drainage en 

drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen] 

[NBN EN ISO 15874-2, Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 

Polypropyleen (PP) - Deel 2: Buizen (ISO 15874-2:2013)] 

[NBN EN ISO 15875-2, Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 

polyetheen (PE-) - Deel 2: Buizen (ISO 15875-2:2003)] 

[NBN EN ISO 15876-2, Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Polybuteen 

(PB) - Deel 2: Buizen (ISO 15876-2:2017)] 

[NBN EN ISO 15877-2, Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Gechloreerd 

polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 2: Buizen (ISO 15877-2:2009)] 

[NBN EN ISO 21003-1, Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 

gebouwen - Deel 1: Algemeen (ISO 21003-1:2008)] 

[NBN EN ISO 21003-2, Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 

gebouwen - Deel 2: Buizen (ISO 21003-2:2008)] 

[NBN EN ISO 21003-3, Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 

gebouwen - Deel 3: Verbindingen (ISO 21003-3:2008)] 

[NBN EN ISO 21003-5, Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 

gebouwen - Deel 5: Geschiktheid voor gebruik van het systeem (ISO 21003-5:2008)] 

[WTCB Infofiche (2010/45), Gebruiksgeschiktheid van buizen voor sanitair en/of verwarming.] 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

m 

- meetcode: 

in voorkomend geval volgens de nominale diameter (DN 10/15/20/25/32/40 mm) en de 

plaatsingswijze (opbouw of inbouw). Nettolengte van de leidingen. De hulpstukken, bocht- en 

verbindingsstukken worden niet geteld maar zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 

OPTIE 2: 

 volgens type woongelegenheid 

Gemaakte keuze: OPTIE 1 (diameter)  

- aard van de overeenkomst: 
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VH  

 

HULP 

Nota voor de ontwerper 

De keuze van de kunststofbuizen wordt gemaakt op basis van de beoogde toepassing en op basis 

van de verwachte prestaties van de buizen, rekening houdend met een zekere veiligheidscoëfficiënt 

die beschreven wordt in de gebruiksgeschiktheidsverklaring. 

65.31.5c.1  DN15 VH m 

65.31.5e  Toevoerleidingen & toebehoren - collectoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de verdelers en collectoren en hun toebehoren. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

 

 De collectoren worden gefabriceerd in messing en worden uitgerust met schroefkoppelingen 

en met een ontluchter. Ze weerstaan een temperatuur van 110°C en een servicedruk van 6 

bar; ze moeten geschikt zijn voor de installatie waarin ze moeten functioneren met hun 

onderdelen, en ze moeten hiertoe afgesteld worden.  

 De assemblages gebeuren met geschikte koppelingen, volgens de voorschriften van de 

technische studie en/of de fabrikant. De secties voor doorvoer van de hoofdleiding en de 

kringen worden aangesloten op de leidingsecties waarop ze moeten aankoppelen 

(binnenschroefwerk DN ***/20/25/32). De ruimte tussen de aslijnen van twee buizen bedraagt 

altijd ongeveer 50 mm.  

 Elke collector wordt uitgerust met een isolatiehoofdkraan (kogelkraan) waarmee men de 

collector volledig kan isoleren. De kranen worden aangepast aan het gebruikte 

leidingsysteem voor de kringen om elke kring afzonderlijk te kunnen regelen en isoleren. De 

regel- en bedieningskleppen worden uitgerust met een geheugenschroef per sanitaire kring.  

Specificaties       

 Materiaal: warmgegoten messing/getrokken messing 

 Diameter van de hoofdleidingen: zie plannen 

 Diameter van de kringen: zie plannen 

 Aantal aansluitingen (kringen + 1): zie plannen 

 Bevestigingsbeugels: in gegalvaniseerd staal 

- Aanvullende voorschriften 

In de niet-technische lokalen worden de collectoren opgesteld in een universele distributiekast voor 

inbouw in de muur, met: 

  een kunststofdoos voor inbouw in de muur met deksel, te plaatsen in de dikte van de muur 

zonder de dichtheid en de akoestische of thermische isolatie te beschadigen;  

 een haakse aansluiting in messing;  

 een bevestigingsbeugel in gegalvaniseerd staal.  

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 
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 In de buurt van de watermeter wordt een algemene collector voorzien van waaruit de 

verschillende circuits vertrekken en waar de vertakkingspunten worden bediend. Ze kunnen 

ook gebruikt worden vanaf een lokaal met watermeter tot de verdeelcollectoren in de 

appartementen. 

 De collectoren worden opgesteld op een toegankelijke plaats in de op de plannen 

aangeduide lokalen. In de niet-technische lokalen worden ze opgesteld in een 

gegalvaniseerde en gelakte stalen kast of kunststofkast. De exacte plaatsing wordt bepaald in 

overleg met de ontwerper. 

 Vanuit de collectoren moet men kunnen werken met aaneenliggende leidingen (in kunststof).  

 Ze worden geplaatst met behulp van geschikte bevestigingsconsoles, op een aangepaste 

hoogte in verhouding tot de vloer of het plafond, zodat de leidingen in de afwerking kunnen 

binnenkomen in regelmatige, goed afgewerkte bochten, zonder stompe hoeken. 

 Alle kunststofleidingen tussen de sanitaire aftakkingspunten worden in één stuk gelegd; 

assemblages zijn verboden. Het aantal aansluitingen per collector wordt oordeelkundig 

toegewezen volgens het aantal sanitaire aftakkingspunten. In principe wordt elk 

aftakkingspunt direct vanaf de collector gevoed met een leiding van 16 mm diameter; om het 

aantal leidingen en aansluitingen op collectorniveau te beperken wordt echter toegestaan om 

twee aftakkingspunten samen te bedienen; in dat geval wordt een leiding van 20 mm tot aan 

het eerste aftakkingspunt gelegd en vertrekt vandaar een leiding van 16 mm naar het tweede 

aftakkingspunt; de inbouwdoos op het eerste aftakkingspunt moet geschikt zijn voor de 

aansluiting van twee types van diameters.  

  

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

OPTIE 1: p 

OPTIE 2: fft 

 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (fft)  

 

- meetcode: 

OPTIE 1: per collector 

OPTIE 2: per installatie 

OPTIE 3: inbegrepen in de prijs van de toevoerleidingen 

  

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (per installatie)  

 

- aard van de overeenkomst: 

OPTIE 1: FH 

OPTIE 2: TP 

OPTIE 3: PM 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (TP)  
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65.31.5e.1  Collector 5 ingangen VH st 

65.31.5e.2  Collector 6 ingangen VH st 

65.31.5 g Toevoerleidingen & toebehoren - brandbeveiliging  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Verwijzing naar 66.33.1 66.33.1 Beschermingen om de brandwerendheid te garanderen van de 

bouwelementen - leidingen 

Het betreft de levering en plaatsing van alle materialen om de vereiste brandwerendheid te behouden 

van de (horizontale en verticale) wanden die worden doorboord door leidingen. 

 

Aangevuld als volgt: 
 

METINGSWIJZE 
Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 
de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 
- 

- meetcode: 
/ 

- aard van de overeenkomst: 
PM 
 

65.32  Voorzieningen - toestellen en toebehoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze rubriek omvat de levering en de plaatsing van de respectieve toestellen, met inbegrip van alle 

toebehoren zoals stoppen, specifieke bevestigingsmiddelen, koppelstukken, stopkranen en rozetten, 

overlopen, pakkingen voor lozing met sifon, evenals alle toebehoren en opties vermeld in het 

betrokken artikel van het bestek. 

> Opmerking: 

De te voorziene bedieningskranen voor de toestellen vormen het voorwerp van een afzonderlijke 

rubriek en worden behandeld onder subtitel 65.33 Uitrustingen - kranen en kleppen. 

MATERIALEN 

Behoudens andersluidende bepalingen in het bestek, gelden de volgende clausules: 

 De respectieve afmetingen van de toestellen worden uitgedrukt in mm. De indicatieve 

afmetingen en de toegestane afwijkingen worden in voorkomend geval gespecificeerd in het 

bestek. 

 Alle toestellen moeten voldoen aan de voorschriften van [Repertorium Belgaqua].  

 Alle toestellen en gebruikte materialen zijn conform de geldende normen. De toestellen en 

hun toebehoren worden gefabriceerd in porselein voor sanitair, metaal en/of kunststof van 

hoge kwaliteit. Ze mogen geen gebreken tonen zoals matte vlekken, onregelmatigheden, 

barsten of andere zichtbare afwijkingen. Alle sanitaire toestellen die tot één geheel behoren of 

zich in hetzelfde sanitaire lokaal bevinden, moeten dezelfde kleurtint hebben. Ook hun vorm 
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en aspect moeten een harmonie vormen. Elk sanitair toestel draagt discreet en onuitwisbaar 

het merk van de fabrikant. 

 Elk toestel wordt uitgerust met een sifon. De aansluitingen op de afvoerleidingen en op de 

sifons worden uitgevoerd in warmteresistent materiaal (kunststof, verchroomd messing, …). 

 Alle zichtbare metalen elementen en alle bevestigingstoebehoren zijn verchroomd of 

uitgevoerd in inox. 

 Vooraf worden aan de ontwerper en/of de aanbestedende Overheid  monsters en/of een 

documentatie voorgelegd, en dit voor alle te leveren toestellen en hun toebehoren. De 

aanbestedende Overheid  behoudt zich het recht voor om een keuze te maken uit meerdere 

modellen, conform de voorschriften van het bestek. 

UITVOERING/VERWERKING 

De toestellen worden geïnstalleerd en aangesloten door een aannemer met specialisatie in het 

loodgietersvak en sanitair. De algemene aannemer staat niettemin in voor de goede coördinatie van 

de watertoevoer- en -afvoeruitrustingen, de afwerkingen van vloeren en muren, en van alle vaste 

uitrustingen zoals ingebouwd meubilair, … Voor elk product moet ook rekening gehouden worden met 

de specifieke plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. 

De sanitaire toestellen worden geplaatst zoals aangegeven op de plannen. Over de exacte hoogte 

kan eventueel per toesteltype en per lokaal overlegd worden. De toestellen worden keurig op hoogte 

geplaatst en stevig verankerd in de muur en/of de vloer. Alle schroeven, bouten en moeren zijn 

vervaardigd van roestvrij staal. De open voegen tussen de toestellen en de muren, vloer of tabletten 

worden opgevuld met elastische kit op basis van siliconen. 

De sanitaire koppelingen zullen water- en geurdicht zijn. Ze garanderen voorts een perfecte afvoer, 

conform de normen [NBN EN 274-1], [NBN EN 274-2] en [NBN EN 274-3]. De diameters van de 

toevoer- en van de afvoerleidingen worden aangepast aan deze van de respectieve 

koppelingspunten. Behoudens andersluidende vermelding op de plannen en/of in het bestek, worden 

alle toevoer- en afvoerleidingen van de wastafels, douches, badkuipen en wc’s in de mate van het 

mogelijke geïntegreerd in de vloer of in de muren. 

Alle in metaal gefabriceerde toestellen moeten uitgerust zijn met een klem voor aansluiting op de 

equipotentiaalverbindingen, conform het AREI (cf. ook artikel 72.25.1f Aarding - gebouw - 

supplementaire equipotentiaalverbindingen). 

Na de plaatsing wordt alle verpakkingsafval verwijderd van de bouwwerf. De toestellen en hun 

toebehoren worden ontdaan van alle zelfklevers en etiketten. De installatie wordt vóór de voorlopige 

oplevering volledig ontvet en gereinigd. Alle elementen die tijdens het lossen of plaatsen werden 

beschadigd, worden op kosten van de aannemer vervangen. 

Veiligheid 

Conform hoofdstuk 01.46.1 PSS werken met niet-vaste technieken, opgesteld door de 

projectcoördinator en als bijlage toegevoegd aan het bestek. Alle richtlijnen en concrete indicaties die 

de realisatiecoördinator ter zake geeft, worden scrupuleus gerespecteerd. 

CONTROLES 

Na de plaatsing worden alle koppelingen getest wat hun water- en geurdichtheid aangaat. Gelijktijdig 

wordt ook de goede werking van de spoelvoorzieningen gecontroleerd. De controles worden 

uitgevoerd in aanwezigheid van de ontwerper.  

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[Repertorium Belgaqua, Belgaqua - Repertorium van de conforme apparaten en goedgekeurde 

beveiligingen & technische voorschriften voor binneninstallaties] 

[NBN EN 274-1, Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 1: Eisen 

[NBN EN 274-2, Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 2: Beproevingen 

T7%20Elektriciteit%20CCTB%2001.07.docx#
T7%20Elektriciteit%20CCTB%2001.07.docx#
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[NBN EN 274-3, Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 3: Kwaliteitscontrole] 

65.32.1  Toiletpotten  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De installatie omvat: 

OPTIE 1:  de levering en de plaatsing van de toiletpotten, met inbegrip van de stortbakken en 

spoelsystemen, de wc-brillen, de stortaansluiting, de aansluiting van de stopkranen en van de 

toevoerleidingen. 

OPTIE 2: de levering en de plaatsing van de toiletpotten, met inbegrip van de stortbakken en 

spoelsystemen, de wc-brillen, de stortaansluiting, de aansluiting van de stopkranen en van de 

toevoerleidingen evenals van het complementaire toebehoren zoals rolhouders voor wc-papier, …  

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (wc + aanvullende toebehoren) 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Het gaat om 3 wc-modeltypes, aangepast aan een kleuterschool, basisschool en volwassenen. 

 

MATERIALEN 

Alle toestellen en hun toebehoren moeten voldoen aan de voorschriften van de normen. 

Doorboringen door brandbestendige wanden worden behandeld onder 66 Brandbestrijding. 

Wc-potten 

De wc-potten worden gefabriceerd in porselein voor sanitair volgens de normen [NBN EN 997+A1] en 

[NBN EN 33]. Ze zijn van het type model met sifon (geïntegreerd). 

Stortbak & spoelvoorziening 

De installatie van het spoelsysteem bestaat uit een stortbak (waterblok), een watertoevoersysteem en 

een stortmechanisme. Het moet voldoen aan de norm [NBN EN 14055+A1]. Dit wordt aangepast aan 

de afmetingen en het type van de wc-pot. De stortbak voor het spoelen met de aansluitingspakking 

zorgt voor een stabiele en waterdichte bevestiging van de stortbak aan de pot met minstens twee 

schroefbouten. De stortbak heeft een ‘ecologische’ inhoud van maximum 6 à 9 liter. De stortbak heeft 

een modern concept en wordt - conform de vermeldingen in het bestek - vervaardigd uit: 

OPTIE 1: porselein voor sanitair 

OPTIE 2: harde kunststof: bestand tegen breuk, tegen schokken veroorzaakt met harde voorwerpen 

tot 5 Nm, tegen chloor, verkleuring, vorst en veroudering. De stortbak wordt voorzien van een isolatie 

tegen condensatie en een deksel dat bestand is tegen brandende sigaretten. 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (kunststof) 

De spoelvoorziening wordt vervaardigd in kunststof en vraagt een minimale indruk, afhankelijk van 

het type en de werking van het toestel. De spoelkraan met regelbare vlotter sluit zich progressief, is 

bestand tegen schokken en uitgerust met een anti-aanzuigmechanisme. 

Het systeem voorziet in een snelle, geluidloze vulling (respect voor de akoestische criteria van norm 

[NBN S 01-400-1]) en een perfecte waterdichtheid. Aansluiting op de waterleiding is rechts en links 

mogelijk, met een kraankoppeling, een toevoerbuis en een stopkraan, alle in verchroomd messing en 

met een diameter van minstens ¾". 

Wc-brillen 
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De wc-brillen maken deel uit van het standaardtoebehoren en zijn van het type met neerklapbaar 

deksel. In openstaande positie moeten de bril en/of het deksel rechtop blijven. De wc-bril heeft een 

ergonomische vorm en moet harmonieus aansluiten op de wc-pot. De bril en het deksel worden 

gefabriceerd in thermohardende en in de massa gekleurde kunststof. Ze worden geleverd, afhankelijk 

van de keuze van de ontwerper, in een te kiezen kleur uit het standaardkleurengamma dat de 

fabrikant aanbiedt. Ze moeten worden voorzien van buffers in rubber of een soepele kunststof. De 

scharniergewrichten zijn uitgevoerd in roestvrij staal of verchroomd messing. Deze worden per twee 

bevestigd met behulp van vleugelmoeren in roestvrij staal of kunststof van hoge kwaliteit, die 

aanpasbaar zijn aan de spreiding tussen de schroefgaten. De bril en het deksel zijn breukbestendig 

en voldoende solide om het gewicht van een volwassene (ong. 100 kg) te dragen zonder blijvende 

vervorming of barsten. 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Rolhouder voor wc-papier 

De rolhouders voor wc-papier moeten deel uitmaken van de standaarduitrusting. De wc-rol komt in 

een steun in U-vorm waarvan een uiteinde gekromd is, en wordt beschermd door een plaatje dat met 

behulp van een scharnier aan de muurplaat is bevestigd. De muurplaat wordt rechts van de wc-pot op 

een hoogte tussen 70 en 90 cm tegen de muur bevestigd met verchroomde of roestvrij stalen 

schroeven en pvc-pluggen. De verborgen bevestiging wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de 

fabrikant. De wc-rolhouder wordt gefabriceerd in massief kunststofmateriaal van hoge kwaliteit, in de 

massa gekleurd (kleur te kiezen uit het standaardgamma dat de fabrikant aanbiedt). 

 

UITVOERING/VERWERKING 

De aannemer is verantwoordelijk voor de exacte dimensionering tussen de uitgaande aansluiting van 

het toestel (voorgeschreven) en de aansluitingspunten voor de riolering, geïntegreerd in de ruwbouw. 

De afvoer van de wc-pot wordt waterdicht en geurvrij aangesloten op de riolering met behulp van een 

aangepaste afvoermanchet in rubber of kunststofmateriaal. De afvoer wordt zodanig 

gedimensioneerd, geventileerd en uitgevoerd dat het toilet probleemloos doorgetrokken kan worden. 

De hoogte van de plaatsing (verticale afstand tussen de bevestigingshoogte voor de wc-bril en de 

afgewerkte vloer bedraagt 400 mm ± 10 mm (hetzij 500 mm voor de wc-potten voor gehandicapten). 

CONTROLES 

De bevestiging wordt zodanig gerealiseerd dat de geïnstalleerde wc-potten een statische belasting 

van 150 kg gedurende een uur kunnen weerstaan zonder merkbare verplaatsing of aantasting. 

(Realistische test met drie zandzakken van 50 kg.) 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 33, Staande wc-potten met aangebouwde stortbak - Aansluitmaten] 

[NBN EN 997+A1, Wc-potten en installaties met ingebouwde stankafsluiter] 

[NBN EN 14055+A1, Stortbakken voor wc-potten en urinoirs] 

- Uitvoering 

[NBN S 01-400-1, Akoestische criteria voor woongebouwen] 

HULP 

Nota voor de ontwerper 

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) 

Wc-pot: 
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 Hoogte: bovenrand van de wc-bril op 50 cm boven de vloer  [SWL CALA] 

 Diepte: tussen 65 en 80 cm   [ISO 21542] 

 Wc-bril: voldoende verankerd om de krachten van een horizontale verplaatsing te 

weerstaan   [BS 8300] 

 Op- en neerklapbaar deksel: tussen 50 en 55 cm van de rand van de pot   [ISO 21542] 

 Contrast: verschil reflectiecoëfficiënt (LRV) tussen de wc-pot en zijn omgeving van minstens 

30 %   [ISO 21542] 

 Aanbevolen optie: Wc-bidetcombinatie, met een ‘handdouche’-functie voor de intieme 

hygiëne   [ISO 21542]  

Spoelingsreservoir: 

 Stortbak: [SWL CALA] en [BS 8300] 

 Type: met tuimelplaat of automatische waterspoeling 

 Positie: aan de kant van de transferzone 

 Hoogte: tussen 80 en 110 cm boven de vloer 

65.32.1b  Wc-potten - opgehangen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat hier om zwevende wc-potten. 

De werken omvatten de levering, de plaatsing, de aansluiting en de ingebruikneming van het toestel 

en zijn toebehoren. 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Het gaat om wc-modellen aangepast voor volwassenen en voor kinderen uit kleuter- en basisschool. 

 

 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het betreft de tegen de muur opgehangen wc-potten. Deze worden gefabriceerd in porselein voor 

sanitair. De bevestigingsmodule met ingebouwde stortbak en spoelmechanisme is een 

prefabelement, bedoeld om op of in de muur geplaatst te worden met behulp van een regelbare steun 

en ingebouwde bevestigingskokers. Het element wordt uitgerust met een ingebouwd geluidsarm 

reservoir in kunststof van hoge kwaliteit, geïsoleerd tegen condensatie en uitgerust met een 

aangepast aansluitingselement voor waterdichte bevestiging van reservoir op wc-pot. Het 

spoelmechanisme is altijd uitgerust met een dubbel doseringssysteem (3 of 6 liter) met het oog op 

waterbesparing. Inspectie is mogelijk langs de afdekplaat in onveranderlijk kunststof, uitgerust met 

twee geïntegreerde drukknoppen/tuimelplaat (PBM)/automatische bediening (PBM) (geïntegreerd). 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Bestaat uit: 

a) set voor de bevestiging tegen de muur, met hulpstukken voor de afdekking van het element op de 

zijkanten 

b) individueel in de hoogte verstelbare voetensteun (zonder keep) van 0 tot 20 cm 

c) materiaal voor de bevestiging van het element in de vloer 
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d) materiaal voor bevestiging van de pot 

e) een baken om gemakkelijker de montagehoogte tegenover de afgewerkte vloer te bepalen 

f) 2 draadstangen en bevestigingsmoeren M12 (onderlinge afstand 18 cm of 23 cm) voor de 

bevestiging van de hangende pot; de bevestigingsgaten zijn gesitueerd in het bovenstuk van de 

console 

g) moffen voor de toevoer (∅ 45) en de afvoer (∅ 90) 

h) oriënteerbare afvoerbocht (∅ 90) en beugel met dubbele isolatie op het bevestigingspunt voor 

minder trillingen tijdens het spoelen 

i) voorgemonteerde inbouwstortbak met spoelingstechniek met 2 toetsen: 

• stortbak: 

 de stortbak is vervaardigd uit gespoten polyethyleen in een stuk 

 het watervolume van het reservoir bedraagt 7,5 liter 

 de hoeveelheid spoelwater bedraagt 6 of 7,5 liter voor de grote knop en is progressief regelbaar 

tussen 3 en 4 liter voor de kleine knop 

 om condensatie te vermijden is het reservoir voorzien van een isolatielaag uit één stuk, volledig 

rondom, tot boven het overloopniveau 

 de stopkraan met veiligheid die rotatie vermijdt, wordt met een contramoer op het reservoir 

gemonteerd 

 de aansluiting 1/2" kan zowel achter als boven de stortbak uitgevoerd worden 

• vlotterkraan in kunststof: 

 met de vlotterkraan kan het watervolume in de bak geregeld worden 

 door progressieve sluiting zorgt de vlotterkraan voor snelle en geluidarme vulling van het reservoir 

(12 dB bij een druk van 3 bar) 

• klok in kunststof met overloop: 

 de klok is voorzien van 4 inkepingen voor de installatie van een pneumatische afstandsbediening 

 de klokpakking is van silicone 

 

Specificaties 

 Type: model met lage spoeling in T-vorm, met afgeronde zijden en verborgen sifon 

 Afmetingen (bij benadering; te bevestigen voor plaatsing):   

 

Kleuterschool 

 hoogte van de wc-bril: 300 mm  

 breedte: +/- 290 mm  

 diepte: 420 mm 

 

Type volwassene en basisschool 

 hoogte van de wc-bril: 430 mm  

 breedte: 400 mm  

 diepte: 490 mm 

 

 Reservoir:   

 Maximale inbouwdiepte: te bevestigen 

 Bedieningspaneel/stortmechanisme   

 type: tuimelplaat  

 kleur: zilverkleurig 

 positie: muur 

 hoogte: 80 tot 110 cm boven de vloer 

 Contrast: verschil van reflectiecoëfficiënt tussen de wc-pot en zijn omgeving van minstens 

30% 

- Aanvullende voorschriften 
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 Garantieclausules: 3 jaar 

Toebehoren 

  Wc-bril: thermohardend kunststof Kleur: wit  

 Op- en neerklapbaar deksel: 50 à 55 (PBM) cm van de rand van de wc-pot 

 Wc-papierroldrager: in de massa gekleurd kunststof 

 Wc-bidetcombinatie, met een ‘handdouche’-functie voor de intieme hygiëne: NEEN 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Wc-bril: 

Gerealiseerd in thermogehard plastic (UF A 10 = ureum-formaldehyde), in de massa gekleurd, vrij 

van alle stoffen die het milieu kunnen aantasten. UF-plastic bevat 67 % ureum-formaldehyde, 28% 

cellulose en 5% mineralen, pigmenten, glijmiddelen en vocht. De grondstof die de leverancier 

aanlevert, bevat slechts maximaal 0,03 % vrije formaldehyden. 

De scharnieren en bevestigingselementen zijn vervaardigd uit roestvrij staal (V2A) 1.4301/M conform 

norm DIN 17441/85. 

De klep kan bij benadering 240 kg dragen. 

Het geheel is compatibel met de kinder-wc’s van de kleuterschool, basisschool en in voorkomend 

geval volwassenen. 

 

Bedieningsplaat met twee toetsen voor ingebouwde stortbak met frontale bediening 

Beschrijving 

Metalen rechthoekige bedieningsplaat in geborsteld chroom, met twee rechthoekige 

bedieningsknoppen 

a) afmetingen (bxhxd): 24,6 x 16,4 x 1,4 cm 

b) rechthoekig 

c) een grote toets, links geïntegreerd in de plaat, voor activering van de grote spoelbeurt 

d) een kleine toets, rechts geïntegreerd in de plaat, voor activering van de kleine spoelbeurt 

e) de omtrek van de toetsen is vervaardigd uit geborsteld chroom 

f) het perifere afwerkingskader van de bedieningsplaat is ook uit geborsteld chroom 

Plaatsing 

Volgens de instructies van de fabrikant. 

 

 

UIVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De montage gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de aanwijzingen op de plannen. De 

wc-pot wordt tegen de muur bevestigd met een speciaal ingebouwd kader en/of een L-steun in 

gegalvaniseerd staal, zodat deze een statische last van 1500 N kan dragen zonder merkbare 

verplaatsing. De keuze van de bouten  (DD ***/16/18 met een minimale tractieresistentie van 2500 N) 

is afhankelijk van de samenstelling van de muur en de aard en het type van het spoelingsysteem. 

Lastconcentratie wordt vermeden door een verdeelpasta uit te smeren over het volledige draagvlak 

van de wc-pot. 

De wc-bril is voldoende stevig bevestigd om de horizontale verplaatsingskrachten van een beperkt 

mobiele persoon (PBM) te weerstaan. 

Wanneer tegelwerk gepland is voor de muur, wordt tussen het tegelwerk en de pot een fonische 

isolatielaag in speciaal kunststof aangebracht. De afmetingen hiervan zijn identiek aan die van het 

toestel, met een dikte van ongeveer 5 mm. De watertoevoer- en -afvoerleidingen worden verborgen. 

Aangevuld als volgt: 
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De inschrijver doet bij de aansluiting van de elementen het nodige om zich aan te passen aan de 

bestaande toevoer- en afvoerleidingen. Het betreft een vervanging van uitrusting. 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

    Eventueel gespreid volgens type, aard en/of afmetingen van het toestel of het toebehoren. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

HULP 

Nota voor de ontwerper 

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) 

Wc-pot: 

 Hoogte: bovenrand van de wc-bril op 50 cm boven de vloer  [SWL CALA] 

 Diepte: tussen 65 en 80 cm   [ISO 21542] 

 Wc-bril: voldoende verankerd om de krachten van een horizontale verplaatsing te 

weerstaan   [BS 8300] 

 Op- en neerklapbaar deksel: tussen 50 en 55 cm van de rand van de pot   [ISO 21542] 

 Contrast: verschil reflectiecoëfficiënt (LRV) tussen de wc-pot en zijn omgeving van minstens 

30 %   [ISO 21542] 

 Aanbevolen optie: Wc-bidetcombinatie met een ‘handdouche’-functie voor de intieme 

hygiëne   [ISO 21542] 

Spoelingsreservoir: 

 Stortbak: [SWL CALA] en [BS 8300]      

 Type: met tuimelplaat of automatische waterspoeling 

 Positie: aan de kant van de transferzone 

 Hoogte: tussen 80 en 110 cm boven de vloer 

65.32.1b.1  Wc kinderen van de kleuterschool VH st 

65.32.1b.2  Wc volwassenen en kinderen van de basisschool VH st 

65.32.1b.3  Wc PBM VH st 

65.32.2  Handenwasser  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 164 de 315 

  

 

Het betreft sanitaire toestellen voor gebruik op de toiletten. De eenheidsprijs moet omvatten: 

OPTIE 1: de levering, bevestiging en aansluiting van het sanitair toestel, met inbegrip van de 

ophangelementen, het afvoersysteem, de eventuele inbouw van het element in een meubel en/of 

tablet, de verchroomde stopkranen voor elke te installeren kraan 

OPTIE 2: de levering, bevestiging en aansluiting van het sanitair toestel, met inbegrip van de 

ophangelementen, het afvoersysteem, de eventuele inbouw van het element in een meubel en/of 

tablet, de verchroomde stopkranen voor elke te installeren kraan, evenals de levering en plaatsing 

van volgende aanvullende toebehoren zoals vermeld in het bestek: spiegel, handdoekdrager, 

zeepdrager, … 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (handenwassers + aanvullende toebehoren) 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Het betreft een handenwassermodel dat geschikt is voor een kleuter- en basisschool. 

 

MATERIALEN 

De handenwassers moeten voldoen aan de eisen van de normen [NBN EN 31+A1] en [NBN EN 

14688].  De zichtbare bevestigingsbeugels en de toevoerleidingen evenals de hoekige stopkranen 

met rozet moeten in verchroomd messing gefabriceerd zijn. 

De afvoeraansluiting 5/4", 3/4" moet in roestvrij staal of verchroomd messing zijn, aangesloten met 

een moer in messing en dichtingsringen, en uitgerust met  

OPTIE 1: een stop in rubber of soepel kunststof, bevestigd aan een ketting van roestvrij stalen of 

verchroomd messing kogeltjes. 

OPTIE 2: een klep in roestvrij staal, verchroomd messing of verchroomd kunststofmateriaal, met 

mechanische bediening. 

Gemaakte keuze: OPTIE 1 (stop)/OPTIE 2 (klep) 

De afvoerpakking wordt uitgerust met een afschroefbaar sifon met waterslot van minstens 4 cm. De 

sifon wordt dicht bij de muur geplaatst en is van het type 

OPTIE 1: bekersifon in verchroomd messing met afschroefbare bodem. 

OPTIE 2: buisvormig sifon in wit polypropyleen/polyethyleen . Zelfreinigend en niet ledigbaar type. 

Gemaakte keuze: OPTIE 1 (beker)  

UIVOERING/VERWERKING 

De handenwassers worden horizontaal op juiste hoogte geplaatst. De plaatsingshoogte (bovenkant) 

bedraagt ongeveer  550/720-740 (PBM) mm. De juiste plaats van het toebehoren wordt bepaald in 

overleg met de ontwerper. 

Voor de personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) wordt de plaatsing van de handenwassers zodanig 

bepaald dat ze vanaf de wc-pot bereikbaar zijn voor de PBM’s. 

CONTROLES 

De bevestigingsmodus wordt aan de muurbekleding aangepast en wel zodanig dat de 

handenwassers een statische belasting van 600 N kunnen weerstaan zonder merkbare verplaatsing. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 31+A1, Wastafels - Aansluitmaten] 

[NBN EN 14688, Sanitaire toestellen - Wastafels - Functionele eisen en beproevingsmethoden] 

HULP 

Nota voor de ontwerper  
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Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

Een handenwasser (‘fonteintje’) is als oplossing voor de persoonlijke hygiëne van een persoon met 

beperkte mobiliteit (PBM) minder optimaal dan een wastafel.  

‘Wastafel’ (handenwasser): 

 Positie: bereikbaar vanaf de wc-pot   [BS 8300] 

 Plaatsingshoogte: tussen 72 en 74 cm boven vloerniveau   [BS 8300] 

 Diepte: maximaal 35 cm om de frontale benadering van de wc-pot niet te hinderen  [ISO 

21542] 

 Contrast: verschil in reflectiecoëfficiënt (LRV) tussen de handenwasser en de muur van 

minstens 30 %   [ISO 8300]  

Kraan: 

 Positie: naast de wc-pot   [BS 8300] 

65.32.2a  Handenwassers - muurmodellen/porselein voor sanitair VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

 Het betreft handenwassers in sanitairporselein, tegen een muur te bevestigen. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om uit meerdere modellen te kiezen. 

Specificaties 

 Model: afgeronde vorm met ovaal bekken, gebogen rug en zijkant, beschermingsrand, 

zeepbakje met afwatering  

 Kleur: wit  

 Buitenafmetingen (bij benadering - cf. plannen): 500 x 380 mm, met een toelaatbare afwijking 

van +/- 30 mm; diepte max 35 (PBM) cm  

 Opstelling van de kraan: centraal kraangat. 

 Overloop: geïntegreerd in het materiaal  

 Afvoerplug: stop in rubber met kogelkettinkje/klepsluiting met mechanische bediening 

 Sifon: buisvormig sifon (verchroomd)  

 Contrast: LRV-verschil (reflectiecoëfficiënt) tussen handenwasser en aangrenzende muur van 

min. 30 (PBM) cm 

Aangevuld als volgt: 

 

Volwassene en basisschool 

hoogte van de montage: +/- 80 cm 

hoogte van de kraan (bediening): +/- 90 cm 

 

Kleuterschool 

hoogte van de montage: +/- 55 cm 

hoogte van de kraan (bediening): max 70 cm 

 

Accessoires 

Het volgende toebehoren hoort bij elk toestel (bekken): 

• een afvoergat met rooster DN32 (5/4’’) met elleboogvormige overloopbuis in roestvrij staal of 

plasticmateriaal 
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• een verchroomde buisvormige stankafsluiter zonder sifon en zonder leegloopmogelijkheid DN32 

(5/4’’) met uitgang 

• DN40 (6/4’’) 

• een stopkraan en met regeling DN15 (1/2’’) voor koud water 

• een antiterugslagklep DN15 voor koud water de bevestigingsaccessoires voor diverse apparaten. 

 

Spiegel: 

• Vorm: rechthoekig 

• Afmetingen: ong. 1000 x 500 mm 

 

Handdoekdrager: 

Type: stang 

Materiaal: verchroomd staal 

 

Zeepverdeler. 

 

Kraan: cf. rubriek 65.33.5c 

 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De handenwassers worden tegen de muur bevestigd met verborgen bevestigingen, hetzij met twee 

spanbouten, hetzij met twee bijbehorende metalen haken. Krachtenconcentratie wordt vermeden door 

vooraf elastische ringen tussen de bouten en de wastafels te plaatsen. De handenwassers worden 

aangesloten op de sanitaire afvoerleidingen met tussenplaatsing van een sifon. De kranen, voorzien 

onder subtitel 65.33 Uitrustingen - kranen en kleppen, worden op de toevoerleiding aangesloten na 

de installatie van de stopkranen. 

- Aanvullende uitvoeringsnota’s 

De voeg tussen muur en handenwasser wordt afgekit met gepaste siliconen, wit of in de kleur die de 

ontwerper kiest. 

Aangevuld als volgt: 

 

De inschrijver doet bij de aansluiting van de elementen het nodige om zich aan te passen aan de 

bestaande toevoer- en afvoerleidingen. In sommige gevallen moet uitrusting vervangen worden. 

In de andere gevallen volgt de inschrijver de context van een nieuwe constructie (sanitaire leidingen 

in de chape). 

 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Eventueel gespreid volgens type, aard en/of afmetingen van het toestel of het toebehoren. 

- aard van de overeenkomst: 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 167 de 315 

  

 

VH 

65.32.3  Wastafels  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft sanitaire toestellen voor gebruik in de klasjes van het kleuter- en basisonderwijs. 

 

De eenheidsprijs omvat: 

OPTIE 1:  de levering, bevestiging en aansluiting van het toestel, met inbegrip van de 

ophangelementen, het afvoersysteem, de eventuele inbouw van het element in een meubel en/of 

tablet, een verchroomde stopkraan voor elke te installeren kraan, 

OPTIE 2: de levering, bevestiging en aansluiting van het toestel, met inbegrip van de 

ophangelementen, het afvoersysteem, de eventuele inbouw van het element in een meubel en/of 

tablet, een verchroomde stopkraan voor elke te installeren kraan, evenals de levering en plaatsing 

van aanvullend toebehoren zoals vermeld in het bestek, zoals handdoekdragers. 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (wastafels + aanvullend toebehoren) 

MATERIALEN 

De wastafels moeten voldoen aan de eisen van de normen [NBN EN 31+A1] en [NBN EN 14688]. Ze 

worden gefabriceerd in gres of porselein voor sanitair gebruik, ... 

De zichtbare toevoerleidingen evenals de bevestigingsbeugels en de stopkranen zijn in verchroomd 

messing gefabriceerd. 

De afvoeraansluiting 5/4" zal van roestvrij staal of verchroomd messing zijn, en voorzien van: 

OPTIE 1: een stop in rubber of soepel kunststof, bevestigd met een kogelkettinkje van roestvrij staal 

of verchroomd messing 

OPTIE 2: een klep in roestvrij staal of verchroomd messing, met mechanische bediening 

Gemaakte keuze:  OPTIE 1 (stop)/OPTIE 2 (klep) 

De afvoerpakking wordt uitgerust met een afschroefbaar sifon met waterslot van minstens 4 cm. De 

sifon is van het type 

OPTIE 1: bekersifon in verchroomd messing/verchroomd polypropyleen met afschroefbare bodem 

OPTIE 2: buissifon in polypropyleen/polyethyleen 

Gemaakte keuze:  OPTIE 1 (beker)  

UITVOERING/VERWERKING 

De wastafels worden op stabiele wijze op de juiste hoogte geplaatst. De standaardhoogte 

(bovenkant) bedraagt 830 ± 20 mm. 

Voor de personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) bedraagt de maximale hoogte (bovenzijde) 800 

mm. De wastafel en het waterafvoersysteem worden zodanig geplaatst dat er onder de wastafel een 

vrije ruimte is: 

 voor de knieën: 65 tot 70 cm hoogte bij 20 cm diepte; 

 voor de voeten: minstens 30 cm hoogte bij 60 cm diepte. 

CONTROLES 

De bevestiging wordt aangepast aan het type scheidingswand en wel zodanig dat de wastafels een 

statische belasting van 100 kg kunnen weerstaan zonder merkbare verplaatsing. Hiertoe zal in 

aanwezigheid van de ontwerper een last van 100 kg in de vorm van twee zand- of cementzakken op 

de wastafels geplaatst worden. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 
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[NBN EN 31+A1, Wastafels - Aansluitmaten] 

[NBN EN 14688, Sanitaire toestellen - Wastafels - Functionele eisen en beproevingsmethoden] 

HULP 

Nota voor de ontwerper  

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

 Plaatsingshoogte: de bovenrand van de wastafel bevindt zich maximaal 80 cm boven de 

vloer    [CWATUP] (Artikel 415/10) en [GSV 2006-11-21] (Titel IV) 

 Vrije diepte onder de wastafel: minimum 60 cm, zodat de persoon in rolstoel toegang heeft tot 

de wastafel  [CWATUP] (Artikel 415/10) en [GSV 2006-11-21] (Titel IV)  

 Vrije ruimte onder de wastafel: [ISO 21542] 

 voor de knieën: 65 tot 70 cm hoogte bij 20 cm diepte;    

 voor de voeten: minstens 30 cm hoogte bij 60 cm diepte. 

 Contrast: verschil in reflectiecoëfficiënt (LRV) tussen de wastafel en de muur van minstens 30 

% [ISO 21342] 

65.32.3a  Wastafels - opgehangen modellen/porselein voor sanitair VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft wastafels in porselein voor sanitair, tegen een muur te bevestigen. 

 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De opgehangen wastafels in sanitairporselein worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper, 

samen met het afvoersysteem, de rozetten en de kranen. De aanbestedende Overheid  behoudt zich 

het recht voor om uit meerdere modellen te kiezen. 

Specificaties 

 Type: eenvoudige wastafel  

 Model: afgerond model met ovale kuip; gebogen rug en zijkanten, met beschermende 

opstaande rand en zeepdrager met afvoer  

 Afmetingen bij benadering: 600 x 460 x 160 mm (afmetingentolerantie 30 mm); vermogen: 7 

liter; vrije diepte onder de wastafel: min 600 (PBM) mm 

 Opstelling van de kraan: centraal kraangat  

 Overloop: geïntegreerd in het materiaal 

 Afvoerstop: stop in rubber met klep met mechanische bediening 

 Sifon: buisvormig sifon (verchroomd) 

 Contrast: LVR-verschil tussen de wastafel en de aangrenzende muur van min 30 (PBM) cm 

- Aanvullende voorschriften 

Bescherming van de sifon: ***/ bijbehorende standleiding/schaal 

Aangevuld als volgt: 
 
Wastafel in fijn gres voor muurmontage. 
Fijngebakken gres (op 1270°) is ongevoelig voor licht en weerstaat basiszuren.  
Zijn porositeit is lager dan 0,1%; het breekpunt is gesitueerd tussen 480 en 520kg/cm².  
Het glazuur (0,7 mm dik) wordt meteen op het porselein aangebracht en meegebakken op dezelfde 
temperatuur, zonder engobe-tussenlaag.  
Het glazuur voldoet aan de norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan 
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temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische schokcycli van 120°C.  
Het glazuur weerstaat de chemische producten beschreven in de norm NF D14-508 (02/2012). 
 
De wastafel heeft een rechthoekige vorm met een vlak achter de kuip en centraal daarin een 
kraangat.  
Het overloopgat bevindt zich op de achterwand van de wastafel. 
Het afvoergat bevindt zich op 190 mm van de rand van de wastafel. 
Afmetingen (bxdxh): 600 x 460 x 160 mm 
Conform de norm EN 14688 & EN 31 
 
Kraanwerk beschreven in rubriek 65.33.5f. 

 

Toebehoren 

 Handdoekdrager:   

 type: dubbele, mobiele handdoekdrager/vaste handdoekdrager/ring/haak  

 materiaal: verchroomd staal/bekleed met gekleurd nylon/polyamide met volle wand 

 vorm & afmetingen: model te valideren door de ontwerper 

 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De wastafels worden op verborgen wijze aan de muren bevestigd, met twee roestvrije spanbouten 

(minimum DN M 12 en 2000 N tractieresistentie per bout), ofwel met twee haken in geschikt metaal. 

Krachtenconcentraties worden vermeden door elastische ringen tussen de bouten en de wastafels 

aan te brengen. 

- Aanvullende uitvoeringsnota’s 

  De voegen tussen muur en wastafel worden afgekit met gepaste siliconen, wit of in de kleur 

die de ontwerper kiest.  

 

Aangevuld als volgt: 

De aannemer zal zich aanpassen aan de bestaande evacuatie en watervoorziening voor het 

verbinden van de elementen. Dit is in sommige gevallen een vervanging van apparatuur. 
In andere gevallen zal de aannemer zich in de context van een nieuwe constructie bevinden (sanitair 
netwerk in afwerkbalk). 
Opgenomen in dit artikel. 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

st  

- meetcode: 

Eventueel gespreid volgens type, aard en/of afmetingen van het toestel of het toebehoren.  

- aard van de overeenkomst: 

VH 
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65.32.8  Uitgietbakken  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft uitgietbakken, te voorzien in de berging of de garage, overeenkomstig de aanduidingen op 

de plannen. De eenheidsprijs omvat de levering en de bevestiging van het toestel, de eventuele 

inserts en het afvoersysteem. 

  

MATERIALEN 

De zichtbare toevoerleidingen evenals de bevestigingsbeugels, rozetten en afsluitkranen met 

afneembare sleutel zijn vervaardigd uit verchroomd messing. De afvoerplug is uit roestvrij staal of 

verchroomd messing, 6/4" met een stop in rubber of soepel kunststof, bevestigd met een stevig 

kogelkettinkje. Het afloopgarnituur met geurafsluiter is uit wit polypropyleen 5/4"x40 mm en is 

losschroefbaar. 

UITVOERING/VERWERKING 

De juiste opstelling van de uitgietbakken wordt vooraf besproken met de ontwerper. Ze worden aan 

de muur bevestigd met ofwel plugbouten, ofwel twee weggewerkte metalen muurhaken, ofwel 

speciale consoles. De plaatsingshoogte van de uitgietbak bedraagt 650 +/- 50 mm. De voegen tussen 

de muur en de uitgietbak worden afgekit met sanitaire siliconen, kleur: wit. De uitgietbakken worden 

aangesloten op de afvoerleidingen met tussenplaatsing van een geurafsluiter. De kranen worden met 

tussenplaatsing van stopkranen aangesloten op de aanvoerleidingen. 

CONTROLES 

De uitgietbakken worden zodanig bevestigd dat ze een statische last van 1000 N weerstaan zonder 

merkbare verplaatsing. Hiertoe wordt, vóór de voorlopige oplevering en in aanwezigheid van de 

ontwerper, een proef uitgevoerd door twee zandzakken van 50 kg op de uitgietbak te plaatsen.  

65.32.8a  Uitgietbakken - sanitair porselein VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft uitgietbakken in porselein of geglazuurd gres, om tegen de muur te plaatsen. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De uitgietbakken worden gefabriceerd in gres of porselein voor sanitair gebruik. De aanbestedende 

Overheid  behoudt zich het recht voor om uit meerdere modellen te kiezen.  

Specificaties 

 Afmetingen bij benadering: (l x b x h) min. 600x500x300mm 

 Vorm: rechthoekig met afgeronde hoeken en verhoogde rug 

 Met een stop in rubber met kogelkettinkje/gaten waarin een scharnierend rooster kan worden 

bevestigd 

 Uitgerust met een gegroefde PVC-stop. 

 Ingebouwde overloop ongeveer 15 mm vanaf de onderkant 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Beschrijving 
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Het betreft uitgietbakken, te voorzien in de reinigingsruimtes overeenkomstig de aanduidingen op de 

plannen.  

De eenheidsprijs omvat de levering en de bevestiging van het toestel, de eventuele inserts en het 

afvoersysteem. 

De uitgietbakken moet het vullen van rechthoekige bakken (type trolley) van afmetingen 300 x 350 

mm mogelijk maken. 

 

Materialen 

De uitgietbakken moeten voldoen aan de voorschriften van STS 61.71. De zichtbare toevoerleidingen 

evenals de bevestigingsbeugels, rozetten en afsluitkranen met afneembare sleutel zijn vervaardigd uit 

verchroomd messing. De afvoerplug is uit roestvrij staal of verchroomd messing, 6/4" met een stop in 

rubber of soepel kunststof, bevestigd met een stevig kogelkettinkje. Het afloopgarnituur met 

geurafsluiter is uit wit polypropyleen 5/4"x40 mm en is losschroefbaar. 

 

Uitvoering 

Ze worden aan de muur bevestigd conform STS 61.73, met ofwel plugbouten, ofwel twee 

weggewerkte metalen muurhaken, ofwel speciale consoles. De plaatsingshoogte van de uitgietbak 

bedraagt 650 +/- 50 mm. De voegen tussen de muur en de uitgietbak worden afgekit met sanitaire 

siliconen, kleur: wit. De uitgietbakken worden aangesloten op de afvoerleidingen met tussenplaatsing 

van een geurafsluiter. De kranen worden met tussenplaatsing van stopkranen aangesloten op de 

aanvoerleidingen. 

 

Controle 

De uitgietbakken worden zodanig bevestigd dat ze een statische last van 1000 N weerstaan zonder 

merkbare verplaatsing. Hiertoe wordt, vóór de voorlopige oplevering en in aanwezigheid van de 

ontwerper, een proef uitgevoerd. 

 

Kraanwerk 

cf. rubriek 65.33.5e 

 

 

Verduidelijkt als volgt: 

 

De aannemer past zich bij de aansluiting van de elementen aan de bestaande toevoer- en 

afvoerleidingen aan. Het betreft een vervanging van uitrusting. 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Per stuk, eventueel gespreid volgens het toesteltype  

- aard van de overeenkomst: 

VH 
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65.33  Uitrustingen - kranen en kleppen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze rubriek omvat het leveren en plaatsen van alle punten waar men de doorstroming van water kan 

regelen met behulp van een afsluitkraan of keerklep, alsook alle bedieningskranen waar men, door 

een afsluitkraan te openen, water voor sanitair gebruik kan aftappen van het watervoorzieningsnet. In 

overeenstemming met de algemene en/of bijzondere bepalingen van het bestek dienen de 

eenheidsprijzen in deze rubriek altijd, hetzij volgens de uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, 

hetzij in hun totaliteit, te omvatten: 

 de levering, plaatsing en afstelling van alle kranen en hun toebehoren (handgrepen, rozetten, 

…), met inbegrip van alle stukken die nodig zijn voor de aansluiting van de kranen op de 

watertoevoerpunten (afsluitkranen, verbindingsbuizen, koppelingen, …). 

 de verwijdering en terugplaatsing van de kranen waar dat nodig is voor een goede coördinatie 

met de andere werken. 

 de reiniging van de oppervlakken die werden bevuild bij de uitvoering van de werken. 

‘Het afvoeren en het beheren van het afval van afbraak-, renovatie- of 

constructiewerken vormen het voorwerp van een of meer specifieke rubrieken die 

worden gedetailleerd in Deel 0 in sectie 07 – Afval: Preventie, selectief sorteren op de 

bouwwerf, opslag, vervoer en verwerking van afval.’ 

- Belangrijke opmerkingen: 

De afsluitkranen, leegloopkranen, veiligheidskleppen en muurafsluitkranen worden in dit hoofdstuk 

beschreven maar vormen geen afzonderlijke rubriek. Ze zijn begrepen in de rubrieken die in andere 

hoofdstukken worden beschreven. 

 De brandkranen worden afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 66.32.3 Gewapende 

brandkranen.  

MATERIALEN 

Het kraanwerk moet voldoen aan de normen [STS 63], [NBN EN 736-2] en [NBN EN 200], 

vervolledigd met de volgende bepalingen: 

 Alle materialen zijn nieuw en worden geleverd in hun originele verpakking om hun identificatie 

te vergemakkelijken. Alle materialen komen uit lidstaten van de Europese Gemeenschap. In 

het andere geval moet dit expliciet worden vermeld in de materiaalstaat! 

 De gebruikte materialen mogen geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het 

drinkwater. De volledige installatie dient hiertoe te beantwoorden aan het repertorium van 

conform verklaarde apparaten en goedgekeurde beveiligingen, uitgegeven door [Repertorium 

Belgaqua], de Belgische Federatie voor de watersector en eventuele aanvullende eisen van 

de regionale waterdistributiebedrijven. 

 Behoudens afwijkende bepalingen in het bestek is alle kraanwerk dat in aanraking komt met 

water, vervaardigd uit (verchroomd) messing of brons, conform de normen [NBN EN 1655] en 

[NBN EN 248]. Met uitzondering van de kranen in kelderverdiepingen, dienstruimten en aan 

de buitenkant van het gebouw, of wanneer het bestek niets bijzonders voorschrijft, worden 

alle zichtbare delen elektrolytisch behandeld met meerdere opeenvolgende nikkel- en 

chroomlagen, overeenkomstig [ASTM B456-17] en [NBN EN ISO 1456]. Alle onderdelen 

zullen volkomen vrij zijn van gebreken die hun resistentie of vorm kunnen schaden. De 

bekleding is ononderbroken, effen, glad, glanzend en hechtend. 

 De kranen worden aangekoppeld op het openbare watervoorzieningsnet en moeten een 

dienstdruk van 10 bar kunnen weerstaan. De dichtheid wordt beproefd bij een druk van 16 

bar. 

 Bij een minimumdruk van 2,5 bar moeten alle kranen een waterdebiet kunnen leveren van 

minstens  

 1500 l/uur voor de dienstkranen 
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 600 l/uur voor de kranen voor huishoudelijk gebruik 

 Wat de geluidsproductie aangaat, moet het kraanwerk voldoen aan de norm [NBN S 01-400-

1] en aan de normen [NBN EN ISO 3822-1], [NBN EN ISO 3822-2], [NBN EN ISO 3822-3] en 

[NBN EN ISO 3822-4]. 

 De kranen dragen onuitwisbaar het merk van de fabrikant, de nominale diameter en de 

eventuele toelatingsstempels. De kranen zijn afzonderlijk verpakt. Bij elk type kraan hoort een 

duidelijke bijsluiter met de volledige beschrijving, de montagewijze en de 

onderhoudsvoorschriften in meerdere Europese talen. 

 Voor elk type kraan legt de aannemer een exemplaar en/of de documentatie ter goedkeuring 

voor aan de aanbestedende overheid. 

UITVOERING/VERWERKING 

De elementen worden conform de voorschriften van de fabrikant geïnstalleerd door een aannemer 

met specialisatie in het loodgietersvak en sanitaire werken. 

 De kranen voor de sanitaire toestellen worden geplaatst en afgesteld na een dichtheidsproef 

van de waterleidingen en na de plaatsing en afwerking van de muurbekledingen (tegels, ...). 

 Alle kranen moeten gemakkelijk te bedienen en op ergonomische en goed bereikbare manier 

opgesteld zijn. 

 Het vullen van bad, wastafel, bidet, keukenspoelbak en toiletreservoir gebeurt op minstens 2 

cm boven de rand. Waar het afvloeien van water direct contact kan hebben met het niveau 

van het afgevoerde water, wordt een keerklep type B (EA') voorzien. 

 Bij voorraadtoestellen voor sanitair warm water, direct of indirect gestookt (met gas of 

elektrisch) is bijkomend een controleerbare keerklep type A (EA) noodzakelijk. De 

overdrukbeveiliging en de keerklep worden als een geheel beschouwd onder de benaming 

veiligheidsgroep. 

 Stroomopwaarts van elke collector wordt altijd een afsluitkraantje met doorblazer 

gemonteerd. 

Alle aansluitpunten voor waterkranen, behalve dienstkranen, worden voorafgegaan door 

stopkraantjes ('shell-kraantjes') die een debietregeling of volledige afsluiting van de leiding mogelijk 

maken met eenvoudige loskoppeling van de kranen. De verbinding tussen de stopkraan en de kranen 

heeft een binnendiameter van minstens ½". (De prijs moet worden verdeeld over 63.31 Uitrustingen - 

leidingen en toebehoren / opgenomen in de toestelprijs). 

CONTROLES 

De voorwaarden voor monsterneming en keuringsproeven zijn vermeld in [STS 63] en onder subtitel 

65.31 Uitrustingen - kanalisaties en toebehoren  65.31 Uitrustingen - kanalisaties en toebehoren. De 

oplevering van de kranen gebeurt uitsluitend na de aansluiting op het openbare distributienet. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[STS 63, Waterkranen] 

[NBN EN 736-2, Kranen - Terminologie - Deel 2: Definitie van de onderdelen van de kranen] 

[NBN EN 200, Sanitaire kranen - Tapkranen en mengkranen voor leidingwaterinstallaties type 1 en 

type 2 - Algemene technische specificaties] 

[Repertorium Belgaqua, Belgaqua - Repertorium van de conforme apparaten en goedgekeurde 

beveiligingen & technische voorschriften voor binneninstallaties] 

[NBN EN 1655, Koper en koperlegeringen - Conformiteitsverklaringen] 

[NBN EN 248, Sanitaire kranen - Algemene eisen voor elektrolytisch aangebrachte chroom-

nikkellagen] 

[ASTM B456-17, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus 

Chromium and Nickel Plus Chromium] 
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[NBN EN ISO 1456, Metallieke en andere anorganische deklagen - Elektrolytisch aangebrachte 

deklagen van nikkel, nikkel plus chroom, koper plus nikkel en koper plus nikkel plus chroom (ISO 

1456:2009)] 

[NBN S 01-400-1, Akoestische criteria voor woongebouwen] 

[NBN EN ISO 3822-1, Geluidleer - Laboratoriummeting van geluid, uitgestraald door kranen en 

uitrusting gebruikt in watertoevoerinrichtingen - Deel 1: Meetmethodes (ISO 3822-1:1999)] 

[NBN EN ISO 3822-2, Geluidleer - Laboratoriummeting van geluid, uitgestraald door kranen en 

uitrusting gebruikt in watertoevoerinrichtingen - Deel 2: Opstellingen en werkingsvoorwaarden voor 

aflaatkranen (ISO 3822-2:1995)] 

[NBN EN ISO 3822-3, Geluidleer - Laboratoriummeting van geluid, uitgestraald door kranen en 

uitrusting gebruikt in watertoevoerinrichtingen - Deel 3: Aansluitings- en gebruiksvoorwaarden voor 

doorstroomkranen en uitrusting (ISO 3822-3:2018)] 

[NBN EN ISO 3822-4, Geluidleer - Laboratoriummeting van geluid, uitgestraald door kranen en 

uitrusting gebruikt in watertoevoerinrichtingen - Deel 4: Aansluitings- en werkingsvoorwaarden voor 

speciale uitrustingen] 

65.33.1  Terugslagkleppen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Conform de reglementeringen en technische voorschriften van [Repertorium Belgaqua], moeten in het 

kraanwerk terugslagkleppen type A en/of type B worden voorzien, evenals de nodige 

veiligheidsgroepen.   

MATERIALEN 

De terugslagkleppen moeten voldoen aan de bepalingen van de norm [NBN EN 1074-3] en aan de 

richtlijnen van de lokale waterdistributiemaatschappij. Ze worden gefabriceerd uit messing of brons, 

van het type met afsluiter in kunststof met veer of kogel met kleine waterweerstand en perfecte 

afdichting met afdichtingsring . Het materiaal voor de pakking van de afsluitkleppen heeft een Shore-

hardheid ‘A’ tussen 70 en 80 ([STS 63]). Wanneer de klep verbonden is met de 

overbrengingsbeweging van de bedieningsstang, moet ze aan haar bevestiging voldoende 

beweeglijkheid overhouden om haar zitting perfect samen te drukken. De sluiting gebeurt zonder 

tegendruk; er zijn twee controleknoppen voorzien, met een draadverbinding. Het sluitingsmechanisme 

wordt bij voorkeur zodanig uitgevoerd dat de draadstangen van de bediening geen direct contact 

hebben met het water. De terugslagkleppen zullen geen hinderlijk geluid maken bij het aftappen van 

water (naleving van de criteria van [NBN S 01-400-1]). 

UITVOERING/VERWERKING 

De aansluiting op de leidingen moet compatibel zijn met de leidingen en een waterdruk van minstens 

10 bar weerstaan bij een temperatuur van 20°C. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 1074-3, Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en beproeving ervan - 

Deel 3: Terugslagkleppen] 

65.33. 1a  Terugslagkleppen - messing  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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Het betreft terugslagkleppen in messing 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De terugslagkleppen in messing moeten voldoen aan de bepalingen van norm [NBN EN 1074-3]; zij 

dragen een merk en zijn aan stroomopwaartse zijde uitgerust met een kijkgat met schroefdraad en 

stop om de dichtheid te controleren. 

Specificaties 

 Type: A/B 

 De terugslagklep behoort tot groep 1: parallelle lineaire beweging  

 Benaming van de keerklep: ⅜"/½"/¾"/1"/1 ¼"/1 ½"/2" 

 Werkdruk: 10 kg/cm² (Drukklasse PN 10) 

 Proefdruk: cf.  65.31.5 Toevoerleidingen & toebehoren 

 Temperatuurbereik: 70°C 

- Afwerkingen 

Aspect: geborsteld 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de kranen en/of de aansluiting op de meter. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

65.33.2  Installatiekranen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het leidingnet wordt voorzien van de nodige afsluitkranen met of zonder aflaatkraan die lediging van 

de leidingen mogelijk maakt. Deze worden achter de meter en voor de terugslagklep geplaatst, onder 

elke verticale leiding en bij de ingang van elk appartement, op een gemakkelijk bereikbare plaats. 

Stroomopwaarts van elke collector wordt altijd een afsluitkraantje met aflaat gemonteerd. 

MATERIALEN 

De afsluitkranen moeten voldoen aan de norm [NBN EN 1074-2]. Het aansluitingstype en de 

afmetingen van de kranen worden aangepast aan de buizen waarop ze worden geplaatst. 

 Ze dragen een merk en een aanduiding van de stromingsrichting. 

 Alle kranen moeten een debiet van minstens 1500 l/uur leveren en moeten een waterdruk van 

minstens 10 bar weerstaan bij een temperatuur van 20°C. 

 Het dwarsstuk, de handgreep, het handwiel of de hendel worden gefabriceerd in een 

zinklegering, verchroomd en/of gelakt (rood/blauw). 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 
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[NBN EN 1074-2, Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en beproeving ervan - 

Deel 2: Blokafsluiters] 

65.33.2a  Installatiekranen - afsluitkranen/messing  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft afsluitkranen in messing. 

- Ligging 

 Te voorzien onderaan elke verticale leiding.  

 Te voorzien bij de ingang van elk appartement, op een gemakkelijk bereikbare plaats.  

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De afsluitkranen in messing zijn van het type: 

OPTIE 1: rechtse afsluitkraan met handwiel, volgens de norm [NBN EN 1074-2], klasse: QC met 

***/schuine kop  

OPTIE 2: kogel-afsluitkraan met sluithandgreep volgens de norm [NBN E 29-320]. De dichtheid van 

de kraan wordt verzekerd door een kogel die gemonteerd is in een teflonring. De dichtheid aan de 

zijde van de stang wordt gewaarborgd door een zitting. Type: met integrale passage 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (kogel-afsluitkraan)  

Specificaties 

 Benaming van de kraan: ⅜"/½"/¾"/1"/1 ¼"/1 ½"/2" 

- Afwerkingen 

Aspect: geborsteld  

Wiel/handgreep: zinklegering, kleur van de lak: rood/blauw. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De aansluiting op de leidingen verloopt met schroefboutverbinding of soldering, afhankelijk van de 

leidingen waarop de kranen worden geïnstalleerd. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

De eenheidsprijzen worden meegerekend in de prijs van het leidingennet. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

65.33.2c  Installatiekranen - afsluitkranen met aflaatkraan/messing  

BESCHRIJVING 
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- Definitie/Omvat 

Het betreft afsluitkranen met aflaat in messing. 

- Ligging 

Te voorzien stroomopwaarts van elke collector (voor de leidingen in kunststof). 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De afsluitkranen uitgerust met een aflaatkraan zijn gefabriceerd in messing en zijn van het type: 

OPTIE 1: met trage en progressieve sluiting, met handwiel of vlinder. 

OPTIE 2: met een sluitingskogel met dikke verchroomde wand; de pakking en de dichtingsvoeg zijn in 

teflon; druk in dienst 21 bar, maximumtemperatuur tot 180°C. 

Gemaakte keuze: OPTIE 2 (met een sluitingskogel) 

Specificaties 

 Nominale diameter: DN 15 (½")/20 (¾") mm.  

- Afwerkingen 

Aspect: de tapkraan is verchroomd/geborsteld.  

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De aansluiting op de leidingen verloopt met schroefbout of soldering, afhankelijk van de leidingen 

waarop ze worden geïnstalleerd. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren. 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

De eenheidsprijzen worden meegerekend in de prijs van het leidingennet. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

65.33.3  Wandafsluitkranen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Alle aftakkingspunten voor de waterkranen, behalve de dienstkranen, moeten worden voorafgegaan 

door wandafsluitkranen die de debietregeling of de volledige afsluiting evenals een gemakkelijke 

afkoppeling van de kranen mogelijk maken. 

>Opmerking  

De aansluitbuizen in verchroomd messing voor de aansluiting van het kraanwerk van de sanitaire 

toestellen zijn inbegrepen in het kraanwerk. 

MATERIALEN 
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 De wandafsluitkranen voldoen aan de bepalingen van de norm [STS 63] (hoofdstuk 2) en de 

norm [NBN EN 1213]. 

 De stopkranen zijn van het type rechte, hoek- of inbouwstopkranen, aangepast aan de 

respectieve aansluitingen van de toevoerleidingen en het kraanwerk 

(wandkranen/wastafelkranen, ingewerkt of bovenop geplaatst). 

 De verbinding tussen de stopkraan en de kraan heeft een aangepaste binnendiameter van 

minstens ½". Op het uiteinde met schroefdraad wordt een kunststofring geschoven zodat de 

afsluitkraan kan worden aangekoppeld zonder hennep of dichtingspasta; de kraan wordt ook 

voorzien van een snelkoppeling voor de aansluiting van verchroomd koperen 

koppelingsbuizen. 

 Alle muuraansluitingen worden afgedekt met een rozet in verchroomd messing. 

UITVOERING/VERWERKING 

Te plaatsen onder of naast de sanitaire toestellen op de afgewerkte muur; verankering in de muur 

met twee roestvrije schroeven, verborgen door rozetten. 

65.33.3a  Wandafsluitkranen - enkelvoudige stopkranen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

 Het betreft enkelvoudige wandafsluitkranen. 

- Ligging 

De volgende stopkranen worden voorzien voor de respectievelijke toestellen: 

 twee stuks voor de mengkraan van de gootsteen (waarvan één met dienstkraan),  

 een per wc-stortbak,  

 een per wastafelkraan,  

 twee stuks per mengkraan voor wastafel,  

 een per kraan met dubbele werking boven de uitgietbak,  

 een per kraan met dubbele werking voor de wasmachine.  

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het gaat om rechte of hoekstopkranen in verchroomd messing met progressieve sluiting en ronde 

kop. 

 

Aangevuld als volgt: 

a) De wandafsluitkranen moeten voldoen aan de bepalingen van de STS 63.2. en NBN EN 1213 - 

Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen voor de drinkwatervoorziening in gebouwen - 

Proeven en voorschriften (2000). 

b) De stopkranen zijn van het type rechte, hoek- of inbouwstopkranen, aangepast aan de respectieve 

aansluitingen van de toevoerleidingen en het kraanwerk (wandkranen/wastafelkranen, ingewerkt of 

bovenop geplaatst). 

c) De verbinding tussen de stopkraan en de kraan heeft een aangepaste binnendiameter van 

minstens 1/2". Op het uiteinde met schroefdraad wordt een kunststofring geschoven zodat de 

afsluitkraan kan worden aangekoppeld zonder hennep of dichtingspasta; de kraan wordt ook voorzien 

van een snelkoppeling voor de aansluiting van verchroomd koperen koppelingsbuizen. 

Alle muuraansluitingen worden afgedekt met een rozet in verchroomd messing. 

 

Specificaties 
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 Nominale diameter: ***/½”  

- Aanvullende voorschriften 

De stopkranen die erop volgen, zijn uitgerust met een aflaat. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de toestellen (cf. Subtitel 65.32 Uitrustingen - toestellen en toebehoren) 

en/of de dienstkranen.   

- aard van de overeenkomst: 

PM 

65.33.3b  Wandafsluitkranen - stopkranen met dienstkraan  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft wandafsluitkranen met dienstkraan. 

- Ligging 

De koudwateraansluiting onder de gootsteen wordt standaard uitgerust met een identieke 

hoekstopkraan, voor de aansluiting van een vaatwasmachine. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het gaat om wandafsluitkranen, gecombineerd met een dienstkraan en een bijbehorende 

verchroomde aansluitpijp voor de voeding van een vaatwasmachine en/of een heetwatertoestel 

(uitgerust met schroefkoppeling voor soepele buis (‘slangwartel’) 3/4”). 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de toestellen (cf. Subtitel 65.32 Uitrustingen - toestellen en toebehoren) 

en/of de dienstkranen. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

65.33.5  Eengatskranen  

BESCHRIJVING 
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- Definitie/Omvat 

Het betreft kranen voor de warm- en/of koudwatertoevoer, bestemd voor horizontale montage op de 

eengatsuitsparingen in wastafels (handenwasser, wastafel, gootsteen). Ze worden geleverd en 

geplaatst met inbegrip van de handgrepen, straalbreker (schuimstraalmondstuk), de nodige fittingen 

en/of toevoerbuizen voor de aansluiting op de afsluitkranen, met inbegrip van alle in het bestek 

voorziene toebehoren, zoals kettinkje met stop of ‘trekwaste’, … 

>Opmerking 

Alle eengatskranen worden verplicht voorafgegaan door afsluitkranen; deze zijn inbegrepen in de 

eenheidsprijs van het sanitair toestel. 

MATERIALEN 

Kraanhuis   

 Het kraanhuis (of ‘kraanlichaam’) wordt standaard gefabriceerd in gepolijst verchroomd 

messing (of epoxy, …, bij expliciete specificatie in het bestek). Het merk van de fabrikant is in 

reliëf aangebracht. 

 Eengats-kraanhuizen zijn voorzien van een vaste of draaibare uitloop waarvan de hoogte en 

uitsprong optimaal worden afgestemd op het (ontvangende) sanitaire toestel om een 

ergonomische bediening en een logische waterafvoer te garanderen. 

 Het bevestigingsstuk (gasdraad ½", kwaliteit B) is voorzien van schroefdraad met bijpassende 

moer en dichtingsring. Het stuk omsluit ofwel een koppeling met aansluitmoer van 10,5 mm - 

boring (koudwaterkraan), ofwel twee toevoerbuizen van verchroomd koper met kleinere 

doorsnede (mengkranen). De buitendiameter en de lengte van het bevestigingsstuk zijn 

compatibel met de eengatsopening en de maatvoering van het sanitair toestel. 

 Afhankelijk van de voorziene afvoerpakking voor het sanitaire toestel zal het kraanwerk 

standaard geleverd worden met een bevestigingsoog voor kettinkje en een rubberen stop met 

kogelkettinkje, ofwel met een trekstop voor automatische lediging. 

Prestaties 

 De kranen moeten een debiet van minstens 600 l/uur (10 l/min) leveren bij een druk van 2,5 

bar. 

 De dichtheid wordt verzekerd tot een druk van 10 bar. 

 De dichtingen zijn bestand tegen vochtige hitte tot 120° C. 

Sluitingsmechanisme 

Het kraantype wordt gespecificeerd in het bestek, afhankelijk van het sluitingsmechanisme: 

OPTIE 1: (meng)kranen met enkele of dubbele bediening van het type trage en progressieve sluiting. 

Het sluitingsmechanisme wordt gefabriceerd in massief messing met een dubbele O-ring. Deze O-

ringen worden zodanig geplaatst dat ze een vetkamer vormen en zo de continue smering verzorgen 

van de spindel, bewegingsdraad en afsluitklep, en tegelijk het direct contact met water beletten. De 

O-ringen moeten gemakkelijk vervangen kunnen worden. 

OPTIE 2: (meng)kranen met enkele of dubbele bediening van het type met trage en progressieve 

sluiting, halve draai zonder waterslag (volledige opening bij 180°). Het sluitingsmechanisme wordt 

gefabriceerd in massief messing met twee keramische schijven (zonder smering). 

OPTIE 3:  keramische mengkraan met enkele bediening, aangestuurd door een kantelend bovendeel 

met hendel dat zowel de temperatuur als het debiet regelt. Het regelsysteem bestaat uit twee 

horizontale keramische schijven die bestand zijn tegen temperatuurschokken. De onderste schijf is 

vast, de bovenste mobiel. De huls van het regelsysteem bevat een watervrije en herlaadbare 

vetreserve. Het regelsysteem wordt bevestigd met een steunplaat en twee schroeven. 

Gemaakte keuze: / 

Straalbreker 
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Op alle uitlaatopeningen wordt een straalbreker (schuimstraler) bevestigd. Deze is bij voorkeur los te 

schroeven (of zodanig opgevat dat hij zich door intens wrijven in de uitlaat vastzet). De werking 

beantwoordt aan de criteria van de norm [NBN S 01-400-1]. 

Handgrepen 

Tenzij anders aangegeven in het bestek, worden de vorm en conceptie van de handgrepen in 

principe overgelaten aan het initiatief van de fabrikant. 

 Materiaal: de draaiknoppen of hendels worden vervaardigd in verchroomd messing, 

verchroomde zinklegering of verchroomde kunststof van hoge kwaliteit. 

 Vorm: de knoppen kunnen driezijdig, afgerond, cilindrisch, ... zijn. 

 Markering: de knoppen zijn voorzien van onveranderlijke merktekens: blauw voor koud, rood 

voor warm water. 

 Isolatie: de knoppen zijn warmtegeïsoleerd (met een tussenring) en demonteerbaar. 

 Dichtheid: de dichtheid van de bedieningsstang wordt verzekerd door een pakking, een ring 

of een schuifkoppeling in elastomeer; het bevestigingsplaatje kan in vezelmateriaal zijn.  

Toevoerbuizen 

De verbinding tussen kranen en stopkranen wordt uitgevoerd met verchroomd koperen buizen op de 

exacte lengte. Voor de mengkranen mag hiervoor gebruikgemaakt worden van starre of flexibele 

aansluitbuizen (voor snelle montage). De buizen en aansluitingen zijn altijd inbegrepen in de prijs.  

UITVOERING/VERWERKING 

 

 De juiste locatie van het aansluitpunt moet worden aangepast aan de afmetingen en de 

opstellingen van het toestel, het patroon van de muurbetegeling, enz. 

 De kranen worden op een dichte en vaste wijze bevestigd op het horizontale gedeelte van de 

wastafelrand, met een spanmoer en/of -schroef en tussenklemming van een antislip plaatje 

van elastomeer met gepaste hardheid. 

 Voor beperkt mobiele personen (PBM’s) worden de kranen geplaatst op een hoogte tussen 

80 en 110 cm boven de vloer. De bediening van de kraan bevindt zich op maximum 50 cm 

van de rand van het eventuele tablet. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 1111, Sanitaire kranen - Thermostatische mengkranen (PN 10) - Algemene technische 

specificaties] 

[NBN EN 1286, Sanitaire kranen - Instelbare mengkranen voor lagedruktoepassingen - Algemene 

technische eisen] 

[NBN EN 1287, Sanitaire kranen - Thermostatische mengkranen voor lagedruktoepassingen - 

Algemene technische specificaties] 

HULP 

Nota voor de ontwerper  

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

 Plaatsing: [SWL CALA] 

 Ligging: de bediening van de kraan bevindt zich op maximum 50 cm van de rand van 

het eventuele tablet 

 Hoogte: tussen 80 en 110 cm boven het vloerniveau  

 Vorm van de tuit: zwanenhals    [SWL CALA]  en [BS 8300] 

 Bediening: vlot te bedienen met een handgreep in hendelvorm of een sensorcontact    [SWL 

CALA] en [BBHR 2006-11-21] (Titel IV) 
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 De kraan is uitgerust met een thermostaat die de temperatuur begrenst op 43°C   [BS 8300] 

65.33.5c  Eengatskranen - zelfsluitend met manuele/elektronische knoppen, voor 

wastafels VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft eengatskranen met (elektronische) tijdregelaar voor wastafels of handenwassers. 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Specificaties 

Contactloze elektronische wastafelkraan.  

Parameters regelbaar via Bluetooth-app.  

Converteerbaar naar koud en voorgemengd water.  

Debiet 6 l/min.  

Handgreep voor temperatuurregeling.  

Verstelbare temperatuurregeling. 

Aansluiting met flexbuis (G3/8).  

Filters voor onzuiverheden.  

Sensor met automatische detectie.  

Elektromagnetische klep.  

Elektrische toevoer.  

Vaste en gegoten tuit.  

Uitsprong: 96 mm.  

Automatische reiniging.  

Max. uitstroomduur: 2 min.  

Werkingsspanning: 9/12 V.  

 

METINGSWIJZE: 

VH, st 

65.33.5e  Eengatskranen - kranen voor uitgietbakken   VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft kranen met oriënteerbare uitloop. 

- Ligging 

Te voorzien voor de uitgietbakken. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het betreft een koudwaterkraan 1/2” met buisvormige oriënteerbare tuit. De dichtheid van de 

oriënteerbare uitloop wordt verzekerd door een gekalibreerde O-ring in elastomeer met gepaste 

hardheid. 

Aangevuld als volgt:  
De kranen van de uitgietbakken geven koud water en warm water. 
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Specificaties 

- Type klep : Hendelbediening voor regeling van zowel stroming als temperatuur, langzaam en 

progressief sluiten volgens [STS 63] en [NBN en 200] 

- Vorm van het kraanstuk : S sluit onderaan af 

- Straalbreker : intrekbaar, parallel aan de verticale stand 

-  

Aangevuld als volgt: 
Aan de muur gemonteerde bassin mixer met roterende buis losbuis L. 200. zelfdrainende kraan Ø 22 
hieronder met stermessing straalbreker.  
Keramische cartridge Ø 40 met vooraf ingestelde maximale temperatuurstop. 
gladde binnentuit (beperkt bacteriële niches). Debiet 26 l/min bij 3 bar. Bediening via 
hendelbediening. Geleverd met standaardaansluitingen M1/2" M3/4". 10 jaar garantie. 

 

 

- Aanvullende eisen 

De kran wordt geleverd met een terugslagklep die is goedgekeurd door Belgaqua. 

 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

st  

- meetcode: 

volgens het type 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

65.33.5f  Eengatskranen met oriënteerbare uitloop voor wastafels  VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft kranen met oriënteerbare uitloop. 

- Ligging 

/ 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het betreft een koudwaterkraan 1/2” met buisvormige oriënteerbare tuit. De dichtheid van de 

oriënteerbare uitloop wordt verzekerd door een gekalibreerde O-ring in elastomeer met gepaste 

hardheid. 

- Afwerkingen 

 Kraanhuis: gepolijst verchroomd messing   

 Handgreep: gepolijst verchroomd messing   
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Specificaties 

- Chroom 

- Pivoterende uitloop, mogelijkheid de pivoteerhoek te beperken 

- Schuimvormer met constant debiet, onafhankelijk van de druk 

- Hendel met W+K-symbool; enkelvoudig bediende hendel 

- Temperatuur- en debietbegrenzer; Verstelbare temperatuurbegrenzing 

- Keramische patroon met diameter 40 mm voor temperatuur- en debietcontrole 

- Aansluiting met slangen 

- Snelkoppelingssysteem, behuizing in messing DZR 

 

Technisch 

- Debiet bij 3 bar: 6l/min 

- DN-maat: DN15 

- Warmwatertoevoer: max +80°C 

- Dienstdruk: 0,5-10 bar 

- Koppelingsmaat: G3/8 

- Voldoet aan de norm EN817 

 

Afmetingen bij benadering: 

- Lengte hendel: 87mm 

- Lengte uitloop (buitenafmetingen): 173mm 

- Totale hoogte: 163mm 

- Hoogte uitgang uitloop: 92mm 

- Diameter ring: 53mm 

- Aanvullende voorschriften 

De kraan wordt geleverd met een goedgekeurde terugslagklep [Repertorium Belgaqua]. 

UITVOERING/VERWERKING 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

st  

- meetcode: 

volgens het type 

- aard van de overeenkomst: 

VH 
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65.36  Aanvullend toebehoren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft aanvullende uitrustingen voor de toiletten, uitrusting voor PBM’s, urinoirs, handenwassers, 

wastafels, badkuipen en/of douches die niet altijd standaard inbegrepen zijn in de eenheidsprijs van 

de toestellen zelf. De eenheidsprijs per aanvullend toebehoren omvat altijd de levering en de 

plaatsing met het oog op een perfect afgewerkte opdracht. 

MATERIALEN 

Aanvullende accessoires voor de badkuipen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de 

ontwerper. De aanbestedende Overheid  behoudt zich het recht voor om uit meerdere modellen te 

kiezen. Alle metalen elementen zijn corrosiebestendig, ergonomisch en veilig vormgegeven, zonder 

scherpe randen. 

UITVOERING/VERWERKING 

Uitrustingen worden bevestigd met een voldoende aantal roestvrije schroeven of volgens instructies 

van de fabrikant. De exacte plaatsing wordt beslist in overleg met de ontwerper. De uitrustingen 

worden voor de voorlopige oplevering ontdaan van hun etiketten en volledig gereinigd. De exacte 

opstelling van de accessoires wordt bepaald in overleg met de ontwerper. 

65.36.1  Aanvullend toebehoren voor wastafels en handenwassers  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft aanvullende accessoires voor wastafels en handenwassers. 

65.36.1b Aanvullend toebehoren - spiegels wastafels/handenwassers  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft een toebehoren waarvan het gebruik bestemd is voor toiletten, badkamers en/of 

slaapkamers, … 

- Ligging 

Boven de handenwasser of de wastafel. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De spiegel beantwoordt aan de normen [NBN EN 1036-1] en [NBN S 23-002], draagklasse: ***/II, 

klasse van de weerspiegelende laag: ***/B, glas met minimumdikte ***/4  mm, speciaal behandeld 

tegen vochtigheid. De spiegel zal gedekt zijn door een waarborg van 10 jaar (spotless). De 

bevestigingshaken zijn van roestvrij staal 18/8 of verchroomd messing, zodanig gekozen dat er een 

ventilatieruimte van 3 tot 5 mm blijft tussen de muur en de spiegel.  

Specificaties 

Spiegel: 

 Vorm: rechthoekig/vierkant  

 Afmetingen: breedte: ***/ 300/450 mm; hoogte: ***/ 400/600/min 900 (PBM) mm  

UITVOERING/VERWERKING 
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- Algemene voorschriften 

De spiegel wordt zodanig bevestigd dat de onderrand zich maximaal 90 (PBM) cm boven de vloer 

bevindt. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 1036-1, Glas in gebouwen - Verzilverde floatglazen spiegels voor binnengebruik - Deel 1: 

Definities, eisen en beproevingsmethoden] 

[NBN S 23-002, Glaswerk] 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

Inbegrepen in rubriek 65.32.2 Handenwassers 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

HULP 

Nota voor de ontwerper  

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

 Afmetingen: hoogte van minstens 90 cm   [BBHR 2006-11-21] (Titel IV) 

 Plaatsing: de onderrand van de spiegel hangt minstens 90 cm boven het vloerniveau   [BBHR 

2006-11-21] (Titel IV) 

65.36.1c  Aanvullend toebehoren - handdoekdragers wastafels/handenwassers  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft een toebehoren waarvan het gebruik bestemd is voor toiletten, badkamers en/of 

slaapkamers, … 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Een handdoekhouder, tegen de muur bevestigd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Ze zijn van 

het type  

OPTIE 1: bewegende handdoekdrager, bestaande uit  ***/een/twee buisprofielen met een kern in 

roestvrij staal, ***/verchroomd/bekleed met gekleurd nylon/polyamide met volle wand , lengte: 

nominaal +45 cm; buitendiameter van minstens ***/20/25/30 mm. 

OPTIE 2:  vaste handdoekdrager bestaande uit een buisprofiel met  ***/een kern in roestvrij staal, 

verchroomd/bekleed met gekleurd nylon/polyamide met volle wand. 

Lengte: ***/450/600/750 mm, buitendiameter: minstens ***/15 mm. 

OPTIE 3:  een handdoekring bestaande uit een vast bevestigingsprofiel en een beweeglijk element: 

***/rond/in U-vorm, buitendiameter *** mm. 

OPTIE 4:  een haak (handenwasser) voor een handdoek, of twee haken (wastafel) voor handdoeken: 

eenvoudig model in ***/verchroomd messing/polyamide met volle wand. Gemaakte keuze: ***/OPTIE 
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1 (beweeglijke handdoekdrager)/OPTIE 2 (vaste handdoekdrager)/OPTIE 3 (ring)/OPTIE 4 (twee 

haken) Specificaties Handdoekdrager: 

 Type: *** / stang/ring/haak 

 Materiaal: ***/verchroomd staal/gekleurde nylonbekleding  

 Vorm: *** 

 Afmetingen: *** 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

Inbegrepen in rubriek 65.32.2 Handenwassers 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

65.36.3  Aanvullend toebehoren voor wc’s en urinoirs  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft aanvullend toebehoren voor wc’s en urinoirs. 

65.36.3a  Aanvullend toebehoren - Wc-draagconstructies  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft hangende wc-draagconstructies om tegen een muur te bevestigen, te integreren in een 

lichte wand of in te bouwen in een muur. 

Aangevuld als volgt: 
 
METINGSWIJZE:  
PM, inbegrepen in de prijs van de wc’s. 

65.36.3d  Aanvullend toebehoren - wc-rolhouders  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft een toebehoren waarvan het gebruik bestemd is voor toiletten of badkamers. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De wc-rol hangt in een steun in U-vorm waarvan een uiteinde gekromd is, en wordt beschermd door 

een plaatje dat met behulp van een scharnier aan de muurplaat is bevestigd. De muurplaat wordt 

tegen de muur rechts van de wc-pot bevestigd, op een hoogte van 60-70 (PBM)/70-90 cm, met 

verchroomde of roestvrij stalen schroeven en pvc-pluggen. De verborgen bevestiging wordt 
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uitgevoerd conform de richtlijnen van de fabrikant. De wc-rolhouder is gefabriceerd in 

OPTIE 1: roestvrij staal in kwaliteit 18/10 (dikte van de plaat minstens 0,8 mm, zonder scherpe 

randen) 

OPTIE 2: verchroomd messing (dikte van de plaat minstens 0,8 mm, zonder scherpe randen) 

OPTIE 3: massief kunststof van hoge kwaliteit, in de massa gekleurd (kleur te kiezen uit het 

standaardgamma van de fabrikant) 

OPTIE 4: roestvrij staal, bekleed met nylon (kleur te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant) 

Gemaakte keuze: OPTIE 3 (kunststof)  

- Aanvullende voorschriften 

Aanbevolen opties voor PBM’s: 

 Integratie van de papierrol in de opklapbare greep (cf. Artikel 65.36.4b Aanvullend 

toebehoren - muurgrepen/opklapbaar): JA (PBM)  

 Verdeler van individuele papierstroken: JA (PBM) 

 Wc-bidetcombinatie met ‘handdouche’-functie voor de intieme hygiëne (cf. artikel 65.32.1a 

Wc-potten op voet  en 65.32.1b Wc-potten - opgehangen): NEEN  

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

/ 

- meetcode: 

Inbegrepen in de wc-prijs. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

HULP 

Nota voor de ontwerper  

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

 Plaatsingshoogte: tussen 60 en 70 cm boven vloerniveau   [ISO 21542] 

 Aanbevolen opties:   

 Integratie van de wc-rolhouder in de opklapbare handgreep    [ISO 21542] 

 Verdeler van individuele papierstroken in plaats van een papierrol    [BS 8300] 

 Wc-bidetcombinatie, met een ‘handdouche’-functie voor de intieme hygiëne   [ISO 

21542] 

65.36.4  Aanvullend toebehoren voor PBM’s  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft aanvullend toebehoren voor PBM’s. 

65.36.4a  Aanvullend toebehoren - muurgrepen/vast VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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Het betreft in de muur bevestigde handgrepen voor PBM’s. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

De vaste grepen bestaan uit: 

OPTIE 1:  vol buisprofiel in kunststof in een kleur ***/te kiezen uit het standaard kleurengamma van 

de fabrikant. 

OPTIE 2: buisprofiel met een wand in roestvrij staal, bekleed met nylon in een kleur te kiezen uit het 

standaard kleurengamma van de fabrikant. 

OPTIE 3: hol buisprofiel in geborsteld roestvrij staal AISI 304.  

Gemaakte keuze: OPTIE 2:  

Specificaties:  

 Type handgreep: zwevende vaste steunligger (PBM)/horizontale vaste steunligger 

(PBM)/verticale vaste steunligger (PBM)/steunligger met bocht van 90° (PBM)/steunligger met 

bocht van 135° (PBM)/steunligger met bocht van …° (PBM) 

 Vorm: cirkelvormig (PBM) 

 Buitendiameter: 35 (PBM)/40 (PBM)/45 (PBM)/50 (PBM) mm 

 Afstand tussen de bevestigingspunten: te bevestigen 

 Afstand handgreep – muur: min 4 (PBM) cm  

- Afwerkingen 

 

 Oppervlakbekleding: antislip (PBM) 

 Contrast: LRV-verschil tussen de handgreep en de steunmuur van min 30 (PBM) %. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Het bevestigingssysteem moet een kracht van1700 (PBM) N weerstaan. De handgreep wordt 

bevestigd conform het voorstel van de fabrikant, met of zonder gepaste rozetten. De plaatsingshoogte 

wordt vastgelegd in overleg met de aanbestedende Overheid . 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Volgens type, aard en/of afmetingen van het toebehoren. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

HULP 

Nota ter attentie van de ontwerper  

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

 Type handgreep: zwevende vaste steunligger - horizontale vaste steunligger - verticale vaste 

steunligger - steunligger met bocht van 90° - steunligger met bocht van 135° - steunligger met 

bocht van …° [SWL CALA] en [ISO 21542] 

 Vorm: cirkelvormig  [ISO 21542] 
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 Buitendiameter: tussen 35 en 50 mm   [ISO 21542] 

 Afstand handgreep – muur: 4 cm minimum   [ISO 21542] 

 Contrast: verschil in reflectiecoëfficiënt (LRV) tussen de handgreep en de steunmuur van 

minstens 30%. [ISO 21342] 

 Oppervlakbekleding: antislip, ook als de handgreep nat is    [ISO 21542] 

 Bevestigingssysteem:   

 afhankelijk van het handgreeptype en het type draagmuur   [BS 8300] 

 moet een kracht van minstens 1000 N (aanbevolen waarde van 1700 N) weerstaan, 

ongeacht de richting   [ISO 21542] 

65.36.4b  Aanvullend toebehoren - muurgrepen/opklapbaar VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft opklapbare handgrepen tegen de muur voor PBM’s. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Specificaties:  

 Type handgreep: opklapbare steunligger (PBM) 

 Vorm: cirkelvormig (PBM) 

 Buitendiameter: 35 (PBM)/40 (PBM)/45 (PBM)/50 (PBM) mm 

 Afstand handgreep – muur: min 4 (PBM) cm  

- Afwerkingen 

 Oppervlakbekleding: antislip (PBM) 

 Contrast: LRV-verschil tussen de handgreep en de steunmuur van min 30 (PBM) %. 

- Aanvullende voorschriften 

Integratie van de wc-rolhouder in de opklapbare handgreep: JA (PBM)  

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Het bevestigingssysteem moet een kracht van 1700 (PBM) N weerstaan. 

HULP 

Nota voor de ontwerper  

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

 Type handgreep: opklapbare steunligger 

 Vorm: cirkelvormig  [ISO 21542] 

 Buitendiameter: tussen 35 en 50 mm   [ISO 21542] 

 Afstand handgreep – muur: 4 cm minimum   [ISO 21542] 

 Contrast: verschil in reflectiecoëfficiënt (LRV) tussen de handgreep en de steunmuur van 

minstens 30%. [ISO 21342] 

 Oppervlakbekleding: antislip, ook als de handgreep nat is    [ISO 21542] 

 Aanbevolen optie: integratie van de wc-rolhouder in de opklapbare handgreep    [ISO 21542] 

 Bevestigingssysteem:   

 afhankelijk van het handgreeptype en het type draagmuur   [BS 8300] 

 moet een kracht van minstens 1000 N (aanbevolen waarde van 1700 N) weerstaan, 

ongeacht de richting   [ISO 21542] 
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Aangevuld als volgt: 
 
METINGSWIJZE: 
VH, st, volgens type, aard en/of afmetingen van het toebehoren. 

65.36.4c  Aanvullend toebehoren - wc-zittingverhogers voor PBM’s VH 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft wc-zittingverhogers voor PBM’s. 

HULP 

Nota voor de ontwerper  

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)  

 De wc-zittingverhogers moeten voldoen aan de norm [NBN EN ISO 9999]: Hulpmiddelen voor 

personen met een handicap – Classificatie en terminologie   

 Klasse 09: Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming  

 Klasse 09.12: Hulpmiddelen voor de hygiëne   

 Klasse 09.12.09: Wc-tuimelbladen 

 Klasse 9-12-2012: Wc-verhogende structuur 

 Klasse 9-12-2015: Wc-verhoging voor plaatsing op het wc 

 Klasse 9-12-2018: Wc-verhoging voor bevestiging op het wc 

 Klasse 9-12-2021: Wc-potten met geïntegreerd hefmechanisme als 

hulp bij het neerzitten en opstaan  

 Indien een sokkel wordt voorzien om de wc-pot te verhogen, overschrijdt deze het profiel van 

de pot niet   [CWATUP] (Artikel 415/10)  

 

Aangevuld als volgt: 
 
METINGSWIJZE: 
VH, st, volgens type, aard en/of afmetingen van het toebehoren. 

65.4  Regenwater 

65.41  Installatie voor recuperatie van regenwater  FH st 

Uitrusting/werking 

 

Compacte module, klaar voor aansluiting met volledige elektrische bekabeling en hydraulische 

verbinding, gemonteerd op buisvormige structuren van trillingsdempend en geschilderd staal, 

bestaand uit: 

 2 zelfstartende centrifugaalpompen die corrosiebestendig en geluidarm zijn  

 Collectief buizenstel aan perszijde R 1 1/2, met sonde-eenheid en tank onder druk met 

membraan van 8 l in het afvoerprincipe en stopvoorziening met lediging 

 Manometer 0 – 10 bar 

 1 kraan met sferische bocht aan aanzuigzijde en opstuwing 
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 waterreservoir voor opslag van helder water met grote capaciteit (150 liter), afsluitklep met 

mechanische vlotter 

 1 schakelkast voor centrale bediening met besturingselektronica, elektro-afsluitkleppen en 

druktransmitter 4–20 mA, en niveausonde met kabel van 20 m voor de controle van het vulniveau 

o Bediening via menu’s en weergave met lcd-boodschappen over werking en fouten 

o Uniforme bediening van de installatie dankzij cyclische permutatie van de pompen en 

geïntegreerde testgang wanneer de pompen stilstaan 

o Automatische permutatie bij fout en activering van de aanvullende werkingsmodus 

o Automatische vervanging van het water in het waterreservoir 

o Automatische bescherming tegen kalkafzettingen in de magnetische afsluitklep 

o Permanente weergave van het vulniveau van de tank, van de installatiedruk en van 

de werkingsstaat via lcd-scherm 

Beschrijving/constructie 

 Installatie van waterdistributie met dubbele pomp, klaar voor aankoppeling, als compacte 

module voor de collectieve woongelegenheden en openbare gebouwen. 

 Voor een volledig automatische bevoorrading van regenwater uit een ingegraven reservoir of 

een tank.  

 Grote werkzekerheid dankzij twee autonome aanzuigleidingen (te leveren door de klant).  

 Het waterreservoir met groot volume voorziet in geoptimaliseerde herbevoorrading van het 

drinkwater in het netwerk van de consumenten wanneer de tank niet vol is. 

 Aansluiting voor waarschuwingsvoorziening bij reflux, serieel beschikbaar. 

 Reservoir onder druk met membraan en circulatie volgens DIN 4807 om energie te besparen 

bij zeer kleine lekken aan gebouwzijde. 

 Uniforme bediening van de installatie dankzij cyclische permutatie van de pompen en 

geïntegreerde testgang wanneer de pompen stilstaan. 

 De automatische permutatie bij fout en de activering van de aanvullende werkingsmodus 

garanderen een maximale functionaliteit van de installatie. 

 De herbevoorrading van drinkwater verloopt volledig automatisch en aangepast aan de 

behoeften. 

 Eveneens automatisch: vervanging van het water afhankelijk van de werking van de pompen 

in het waterreservoir. 

 Geïntegreerde bescherming van de elektromotor, geïntegreerde bescherming tegen 

droogwerking van de pompengroep, en automatische bescherming tegen kalkafzetting in de 

elektroafsluitklep. 

 De schakelkast voor bediening stuurt meerdere signalen; hij beschikt ook over droge 

contacten voor werkings- en foutrapporten. 

 De bediening en de parametrering van de regulator verlopen volledig elektronisch met 

toetsen die via menu’s worden aangeboden. 

 De permanente weergave van het vulniveau van de tank, van de installatiedruk en van de 

werkingsstaat verloopt via een lcd-scherm. 

 De installatie is ideaal voor de aansluiting van het gecentraliseerde technische beheer. 

Materialen 
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 Pomphuis in roestvrij staal 1.4301 

 Wiel in noryl 

 As in roestvrij staal 1.4028 

 Mechanische pakking in koolstof/keramiek 

 Kamers met verdiepingen in noryl 

 Expansievat met membraan in geschilderd staal 

Omvang van de levering 

 Twee multicellulaire zelfstartende centrifugaalpompen  

 Waterreservoir voor 150 l, sonde-eenheid met tank onder druk met membraan van 8 l 

 Schakelkast voor centrale bediening met besturingselektronica, niveausonde 

 20 m kabel, meetveld 0 à 5 m. 

Vermogen 

Qmax 16 m³/uur 

Hmax 54,99999 m 

Max. aanzuighoogte H 8 m 

Nominaal vermogen van de motor 

P2 
750 W 

Startdruk variabele regeling vanaf 1,0 bar 

Afkoppelingsdruk variabele regeling vanaf 1,0 bar 

Temperatuur van de vloeistof T +5...+35°C 

Max. omgevingstemperatuur T 40 °C 

Netvoeding 1~230 V, 50 Hz 

Herbevoorradingstanks V 150 l 

Brutogewicht m 107 kg 

65.42  Regenwatertank  PM 

 

De regenwatertank maakt deel uit van het gedeelte ‘Architectuur’. 

Onderhavige onderneming levert alle uitrustingen en toebehoren, nodig voor de goede werking van 

systemen voor bevoorrading van drinkwater, sanitair water en bluswater. 
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66  Brandbestrijding  

66.1  Brandbestrijding - installatie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de levering, installatie en aansluiting van de brandblusvoorzieningen: 

 de brandblussers   

 de muurhydranten    

 de hydranten en brandkranen  

 de gewapende brandkranen    

 de branddeken 

 de sprinklerinstallatie    

  

Het gaat ook om de brandleidingen en de verticale standleiding die deze diverse voorzieningen 

bevoorraadt. 

- Belangrijke opmerkingen: 

Volgens [KB 1994-07-07], worden de brandblusvoorzieningen bepaald op advies van de bevoegde 

brandweerdienst. 

66.11  Brandbestrijding  

66.11.1  Installaties  

66.11.1a   Brandbestrijding - Installaties  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze rubriek omvat alle werken en alle leveringen die nodig zijn voor de realisatie van de 

voorgeschreven vaste en/of draagbare installaties en voor hun goede werking met het oog op de 

brandbestrijding in het gebouw, en dit conform de geldende reglementen en normen, en het advies 

van de bevoegde brandweerdienst. In overeenstemming met de algemene en/of bijzondere 

bepalingen van het bestek dienen de eenheidsprijzen in deze rubriek altijd, hetzij volgens de 

uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit, te omvatten: 

de doeltreffende bescherming van de reeds uitgevoerde werken; 

de levering en de plaatsing van de toestellen en/of van de bijbehorende installaties; 

de uitvoering van de nodige tests en controles van de installatie; 

de aanpassingen aan de installaties en/of toestellen die niet zouden voldoen bij de controle door de 

brandweer; 

de reiniging van de toestellen, de verwijdering van de aangewende beschermingen, de herstelling en 

reiniging van stucwerk of afwerkingen die bevuild of beschadigd zouden zijn tijdens de werken. 

‘Het afvoeren en het beheren van het afval van afbraak-, renovatie- of 

constructiewerken vormen het voorwerp van een of meer specifieke rubrieken die 

worden gedetailleerd in Deel 0 in sectie 07 – Afval: Preventie, selectief sorteren op de 

bouwwerf, opslag, vervoer en verwerking van afval.’ 
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Opgelet 

De branddetectie- en alarmsystemen worden beschreven in element 73.25 Uitrustingen - 

detectiesystemen voor brand, gas, inbraak en vocale alarmsystemen maar worden uitgevoerd in 

nauwe samenwerking met dit hoofdstuk. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Veiligheid 

Conform rubriek 04.60 coördinatie veiligheid/technieken vloeistoffen, opgesteld door de 

projectcoördinator en als bijlage bij het bestek gevoegd. Alle richtlijnen en concrete indicaties die de 

realisatiecoördinator ter zake geeft, worden scrupuleus gerespecteerd. 

66.3  Brandbestrijding - distributie  

66.32  Voorzieningen - actieve elementen  

66.32.1  Brandblussers  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de levering, installatie en het gebruiksklaar maken van onafhankelijke brandblussers. 

Een brandblusser is een toestel dat een brandblussende stof bevat die door aanwending van een 

interne druk op een vuurhaard gericht en gespoten kan worden. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen draagbare brandblussers (om mee te dragen en manueel te bedienen) en de verrijdbare 

blussers (om uit te rollen en manueel te bedienen). Er wordt voorts een onderscheid gemaakt volgens 

de werkzame stof: 

 poederblusser (ABC, BC en D) 

 CO2-blusser   

 schuimblusser (water en additieven)   

 waterblusser   

 De levering en installatie van de blussers verloopt conform het advies van de bevoegde 

brandweerdienst. 

De bevestigingshaken voor de toestellen en de bijbehorende pictogrammen worden opgenomen in de 

eenheidsprijs. 

- Belangrijke opmerkingen: 

Volgens [KB 1994-07-07], worden de brandblusvoorzieningen bepaald op advies van de bevoegde 

brandweerdienst. Zij moeten voorts voldoen aan de voorschriften van het [ARAB] en van de [CODE 

2017-04-28] inzake welzijn op het werk. 

CONTROLES 

De controle en het onderhoud van de draagbare en verrijdbare blustoestellen verlopen volgens de 

procedures beschreven in de norm [NBN S 21-050]. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 1866-1, Verrijdbare blustoestellen - Deel 1: Eigenschappen, prestaties en 

beproevingsmethoden] 

T7%20Elektriciteit%20CCTB%2001.07.docx#
T7%20Elektriciteit%20CCTB%2001.07.docx#
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[NBN EN 1866-2, Verrijdbare blustoestellen - Deel 2: Eisen voor de constructie, weerstand tegen druk 

en mechanische beproevingen voor blustoestellen met een maximum toelaatbare druk gelijk aan of 

lager dan 30 bar, die voldoen aan de eisen van EN 1866-1] 

[NBN EN 1866-3, Verrijdbare blustoestellen - Deel 3: Eisen voor de montage, vervaardiging en 

drukweerstand van CO2-blustoestellen die in overeenstemming zijn met de eisen van EN 1866-1] 

[NBN S 21-050, Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers] 

[NBN EN 3-7+ A1, Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en 

beproevingsmethoden] 

[NBN EN 3-8+ A1, Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende eisen aan EN 3-7 voor de 

constructie, drukvastheid en mechanische beproevingen voor blustoestellen met een maximum 

toegestane druk gelijk aan of lager dan 30 bar (+ AC:2007)] 

[NBN EN 3-9, Draagbare blustoestellen - Deel 9: aanvullende eisen aan 3-7 voor de drukweerstand 

van CO2-blustoestellen] 

 

[SWL GSI/T2/B, Handleidingen brandveiligheid - Deel 2 Actieve preventie - Handleiding B 

Blusmiddelen] 

66.32.1a  Brandbestrijding - distributie - poederblussers VH st 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het betreft de draagbare of verrijdbare poederblussers (waarbij de poeders vooral samengesteld zijn 

uit niet-toxische, anorganische zouten, vermengd met vochtafstotende en antiklontermiddelen). Er zijn 

meerdere poedertypes: ABC (polyvalent poeder), BC of D. 

- Ligging 

In de trappenhuizen en op de vluchtwegen op alle verdiepingen. 

Hun aantal en opstelling worden gekozen volgens de aard en belangrijkheid van de brandrisico’s en 

de te dekken oppervlakken. Deze keuzes worden gemaakt in overleg met de bevoegde 

brandweerdienst. Het vereiste minimumaantal is één bluseenheid (U) per 150 m² te beschermen 

oppervlakte, met een minimum van twee bluseenheden (U’s) per bouwlaag. (Hulp aan de ontwerper: 

cf. §4.5.3 van het [SWL GSI/T2/B])  

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Het betreft draagbare poederblussers (volgen de normen [NBN EN 2], [NBN EN 3-8], [NBN EN 3-

9], [NBN EN 3-7+A1], [NBN EN 3-10]) of verrijdbare poederblussers (volgens [NBN EN 1866-1], [NBN 

EN 1866-2] en [NBN EN 1866-3]). Het bluspoeder moet voldoen aan de norm [NBN EN 615]. Het is 

bestemd voor het blussen van branden van klassen A-B-C en moet minstens voldoen aan de 

diëlektrische (= niet-geleidende) voorschriften van de hogergenoemde normen. De poederblussers 

bereiken een vermogen van minstens 21 voor brandklasse A en 113 voor brandklasse B. 

De blustoestellen worden gedekt door een bekwaamheidsverklaring voor het gebruik ervan, 

beschreven in hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria. De toestellen moeten gemakkelijk 

herlaadbaar zijn en een garantie van minstens 5 jaar hebben. 

Specificaties 

De poederblussers bestaan uit: 

een poedertank, elektrostatisch rood, in de oven gebakken; 
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een kop in messing of gelijkwaardige legering met daarin het percussiemechanisme met roestvrije 

veiligheidsvoorziening; 

een soepele slang met een handgreep en spuitlans. 

De poederblusser bevindt zich niet onder permanente druk. De integratie van de ‘sparklet’ is 

risicoloos. 

De blusser wordt geactiveerd door de slagkop in te drukken na verwijdering van de veiligheidsring; de 

slagkop is verzegeld om het gebruik ervan visueel te kunnen controleren. Het debiet kan worden 

gecontroleerd op de kop van het toestel of op het uiteinde van de buis. 

Elk toestel draagt minstens de volgende inscripties: gebruiksaanwijzing, de types brand waarvoor het 

geschikt is, de verzekeringseenheid, het type, de benodigde hoeveelheid om het te vullen. 

Poedercapaciteit (draagbare blussers): 2/6/9/12/ kg 

Poedercapaciteit (verrijdbare blussers): (m50/kg) 

Ondersteuning voor de voorschrijvers: [SWL GSI/T2/B] van de actieve preventie 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Bevestiging: nog te bevestigen 

Plaatsingshoogte: 0,8/1/ m, overeen te komen met de aanbestedende Overheid  en met de bevoegde 

brandweerdienst. 

Pictogrammen: conform het [KB 1997-06-17], overeen te komen met de aanbestedende Overheid  en 

met de bevoegde brandweerdienst. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet 

de meting als volgt gebeuren: 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

Afhankelijk van het type.  Nettohoeveelheid. 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

66.32.4  Kasten voor brandblusapparaten, brandslangen op haspel en/of hydranten 

66.32.4a  LCI - distributie - kasten voor brandblusapparaten, brandslangen op haspel 

en/of hydranten VH stuk 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat een kast met een deur voor een brandblusapparaat, een muurhydrant of een 

brandslang op haspel. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 
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De kast moet voldoende groot zijn ten opzichte van de apparatuur die hij bevat (brandblusapparaat, 

hydrant of brandslang op haspel) en mag het gebruik van deze apparatuur niet belemmeren. De 

randen van de kasten mogen niet zijn geslepen. Anders kunnen ze de apparatuur beschadigen. 

De kasten voor muurhydranten voldoen aan [NBN 648]. 

Ondersteuning voor beleidsbepalers: [SWL GSI/T2/B] voor actieve preventie. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De metalen kast wordt volgens de specificaties van de fabrikant aan de muur bevestigd/in de muur 

ingebouwd. De afstand tussen de vloer en de onderkant van de kast bedraagt tussen 80 en 110 cm. 

Afhankelijk van de apparatuur in de kast moeten de bijbehorende pictogrammen (zie het [KB van 

17/06/1997]) aan de buitenzijde van de kastdeur worden aangebracht. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanwijzingen in het bestek en/of de samenvattende meetstaat wordt 

de meting als volgt aangeduid: 

- meeteenheid: 

st 

- meetcode: 

aantal ruimtes volgens type 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

66.32.6  Andere brandbestrijdingsmiddelen  

66.32.6a  Brandbestrijdingsmiddelen - distributie - branddekens PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering van een branddeken om kleine brandhaarden te blussen (frituurpan, ...) 

en om een brandende persoon in te wikkelen (als het deken groot genoeg is). 

Het deken wordt gemaakt van een laag brandbaar, niet-waterdicht weefsel van traditionele glasvezels 

(behandeld met een siliconencoating of synthetisch rubber) of aramidevezels. Het deken voldoet aan 

[NBN EN 1869]. 

- Ligging 

Gemakkelijk toegankelijk in de buurt van plaatsen zoals keukens.   

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Bevestiging van de kast met het deken: volgens de specificaties van de fabrikant. 

Plaatsingshoogte: de afstand tussen de vloer en de onderkant van de kast bedraagt tussen 1,5 en 1,8 

m. 

PM 
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66.33  Bescherming om de brandwerendheid van bouwelementen te garanderen  

66.33.1  Bescherming om de brandwerendheid van bouwelementen te garanderen - 

leidingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering en installatie van alle materialen om de vereiste brandwerendheid van 

de (horizontale en verticale) wanden waar de leidingen door lopen, te garanderen. 

UITVOERING/VERWERKING 

66.33.1a  Brandbestrijding - distributie - alle types leidingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Alle buizen die een bouwelement (vloer of muur) doorboren en die moeten voldoen aan een 

brandwerendheidsvereiste zullen zo moeten worden geplaatst, zodat de brandwerendheid van dit 

doorboorde bouwelement niet wijzigt: zie Bijlage 7 van het [KB 1994-07-07] voor de vereisten en 

toereikende modeloplossingen zonder bewijs via proef (meer specifiek de versie van 12-7-2012). 

- Ligging 

Alle doorgangen door (horizontale of verticale) wanden die aan een vereiste inzake brandwerendheid 

zijn onderworpen. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

In functie van de vereiste brandwerendheid van de doorvoerde wand, moeten de leidingen worden 

beschermd met een vastzettingselement of een adequaat middel om te voldoen aan de vereisten van 

het [KB 1994-07-07] en zijn bijlage 7 (zie versie van 12-07-2012 van het KB in kwestie) die de na te 

leven vereisten beschrijft en toereikende modeloplossingen vermeldt zonder bewijs via proef.  

 

In bepaalde gevallen zal er een specifiek element moeten worden voorzien: ingebouwde mof, moffen 

voor opbouw, isolerende caisson, combinatie van soepele stroken en vermiculite pleister, silicone met 

verbeterde brandwerendheid, uitzettende mastiek, isolatieschuim, hittebestendige lijmen, 

opzwellende dichting, .... De brandwerendheid van dit element zal worden getest aan de hand van 

een classificeringsrapport gebaseerd op een of meerdere brandwerendheidstesten volgens de ad hoc 

testnorm waarnaar wordt verwezen in de classificeringsnorm [NBN EN 13501-2] of [NBN EN 13501-

3+A1].   

Specificaties 

Brandwerendheid van de wanddoorvoering (zie bijlage 7 bij het [KB van 07/07/1994]  E60  

 

Nominale diameter van de te beschermen buizen: zie tekening 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De uitvoering is conform bijlage 7 van het [KB van 07/07/1994] met betrekking tot ‘typeoplossingen’. 

Afgezien van de ‘typeoplossingen’ die in het [KB van 07/07/1994] worden beschreven, moet de 

installatie van de brandwerende voorziening loodrecht op de doorvoering voldoen aan [TV 254] 
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(‘Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden door leidingen en andere 

verzwakkingen’ - nog niet gepubliceerd op het moment dat dit artikel werd opgesteld) en aan de 

installatievoorschriften van de fabrikant. 

 

De installatievoorschriften moeten strikt worden opgevolgd. Met name de volgende punten zijn van 

bijzonder belang: 

het type leiding (diameter, brandbaar of onbrandbaar, met of zonder isolatie ...); 

het type wand waaraan het apparaat kan worden geplaatst (verticale en/of horizontale wand, 

metselwerk, beton, licht wand ...); 

het soort voorziening, de kenmerken en de bevestigingen ervan; 

de doorsnede van de opening in de wand ten opzichte van de doorsnede van de leiding en/of 

het apparaat; 

de afdichting tussen de voorziening, de leiding en de wand. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanwijzingen in het bestek en/of de samenvattende meetstaat wordt 

de meting als volgt aangeduid: 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

69  Aanvullende technische bepalingen PM 

Aangevuld als volgt: 

 

De kosten voor de prestaties, voorzieningen en materialen die in het kader van de algemene 

technische bepalingen worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de huidige aanneming en moeten, 

als deze niet uitdrukkelijk in de technische bestekken en/of de borderellen zijn vermeld, over de 

verschillende posten van de meetstaat worden verdeeld. 

69.1  Algemene voorwaarden PM 

69.2  Aanvullende technische bepalingen PM 

69.21  Akoestische voorschriften PM 

Aangevuld als volgt: 

 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

 

De voorschriften van de Belgische normen NBN S01 401, NBN S01 403, NBN 576.11 en 263 zijn van 

toepassing op deze aanneming. 

 

De voorschriften uit deze alinea hebben voorrang op alle andere geluids- en trillingsbeschikkingen in 

dit deel. 

 

Als bij oplevering wordt vastgesteld dat de in het bestek opgelegde criteria niet nageleefd worden, zijn 

de kosten voor geluids- en trillingsverbeteringen ten laste van de opdrachtnemer van de onderhavige 

aanneming, net als de kosten voor de het deskundig meetonderzoek. 
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De voorschriften uit deze alinea hebben voorrang op alle andere geluids- en trillingsbeschikkingen in 

dit deel. 

 

IN TE DIENEN DOCUMENTEN 

 

Voorafgaand aan de uitvoering legt de opdrachtnemer de documentatie en plannen voor het 

geselecteerde geluids- en trillingsabsorberende isolatiemateriaal ter goedkeuring voor, alsook de 

berekeningsnota's ter ondersteuning van de keuze van de geluiddempers, de trillingsdempers, de 

blaasmonden en de akoestische kasten die de omgeving beschermen tegen de geluidsemissie van 

de apparaten. 

 

De trillingsberekeningen houden in het bijzonder rekening met de elasticiteit van de 

ruwbouwstructuren. Die berekeningen houden rekening met het geluidsdrukniveau en de na te leven 

resttrillingsniveaus. 

 

Gevraagde kenmerken voor de geluidsstudie: 

• totaal gewicht; 

gewicht van de bewegende onderdelen en de snelheid ervan; 

• gewicht of dikte van de materialen en ook de afmeting van de afgewerkte sokkels en van de 

sokkels die aan de machine vasthangen; 

• overeenkomstig elektrisch vermogen; 

• snelheid van de bewegende onderdelen; 

geluidsniveau met specificaties van de meetomstandigheden en de eigenschappen 

(geluidsvermogen); er is een spectrum per octaaf van 63 tot 8.000 Hz vereist; 

• de druk, het werkingsdebiet van vloeistoffen (lucht, water enz.). 

 

 

GELUIDS- EN TRILLINGSNIVEAUS 

 

Geluidsdrukniveau 

Het geluidsdrukniveau in de ruimtes die uitkomen op technische installaties of in aanpalende ruimtes 

en die op 1,25 m boven de grond en op minimaal 1 m en maximaal 2,5 m van een geluidsbron (zoals 

een mond, luchtverwarmers, installatie in een ruimte naast een machine enz.) wordt gemeten, mag, 

als alle installaties in werking zijn,  

 

  

volgens de Belgische norm  

 

NBN S 01 011 (het referentiegeluidsdrukniveau bij 20.10-6 Pa is 0 dB) niet meer bedragen dan 

onderstaande NR-waarden.  De toegestane geluidsniveaus in de ruimtes en van de luchtaanzuig- en 

luchtuitblaasroosters zijn de volgende:  

 

NR-waarden 

a) Kantoor- en administratieruimtes 

• voor kantoren en de cafetaria    NR 35 

• voor de sportzalen     NR 35 

• voor sanitaire voorzieningen en gangen   NR 40 

b) Technische en andere zones 

• voor technische ruimten   NR 50 

• voor buitenapparatuur   NR 55 

c) Andere ruimtes 

• op het buitenoppervlak van aanzuigroosters   NR 55 
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voor buitenlucht en afvoerlucht gemeten op 5 m 

 

• Voor alle andere ruimtes die het personeel 

normaal vast gebruikt    NR 35 

 

• Voor de ruimtes die een deel van de tijd 

 door het personeel worden gebruikt     NR 40 

 

Leq-waarde aangrenzende ruimtes 

Wat de binnenmaatregelen in de aangrenzende gebouwen betreft, mag het achtergrondgeluid bij 

gesloten ramen niet meer dan +3 dB(A) Leq gewijzigd worden in de ontspanningsruimtes en niet 

meer dan 6 dB(A) in de woongedeeltes en andere, nadat de machines in werking zijn gesteld. 

 

Trillingscriteria 

De trillingen door machines die aan voornoemde snelheden werken, mogen in geen enkel deel van 

het gebouw en met name ter hoogte van de draagplaat en in de drie geografische assen de volgende 

waarden overschrijden (hierbij verwijzen we naar het versnellingsniveau van 1 m/s², ofwel dB re 106 

m/s2):  

HZ 4 8 16 32 64 125 250 500 1.000 2.000 en + 

dB 36 38 41 44 34 30 28 30 33 38  

 

Geluid van opstartende machines in de technische ruimte 

NR DBA opstart 

75 85 

 

Opmerkingen 

We vestigen de aandacht van de inschrijvers op het feit dat er geen globale zwevende plaat in de 

technische ruimtes is gepland. 

 

Nagalmtijd 

De nagalmtijd van de behandelde ruimte moet voor alle hoorbare frequenties tussen 0,5 en 0,7 

seconden liggen. 

De aannemer installeert de nodige muur- en plafondbekleding om deze waarde te bereiken. 

De vloer wordt niet behandeld. 

 

Muurbekleding 

De isolerende bekleding is gemaakt van dubbelwandige modulaire metalen panelen en wordt 

vervolgens geassembleerd met een soepele afdichting. 

De panelen bestaan uit één stuk over de gehele hoogte van de ruimte. 

Ze bestaan uit een voorgelakte geperforeerde profielplaat in 6/10e wit of zand, afhankelijk van de 

mening van de aanbestedende Overheid  en zijn vastgezet op een absorberende stof van minerale 

vezels met zeer hoge dichtheid 

(165 kg/m³). 

De andere plaat heeft een glad of geribd oppervlak, het geheel heeft voldoende mechanische 

weerstand tegen buiging om zichzelf te dragen. 

Het geheel is vastgezet op een licht metalen skelet dat met akoestische fixeringen van de wand 

gescheiden is. 

De wand heeft klasse M0 van materiaalgedrag bij brand. 

Het gebruik van geperste platen van minimum 35 mm asbestcement is toegelaten in de ruimte van de 

turboblaasmachine. De platen worden gemonteerd op een licht houten skelet dat is vastgezet met 

geluiddempers. 
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Plafondbekleding 

Naast de muurbehandeling en om de nagalmtijd op het gewenste niveau te brengen, is een 

akoestische bekleding met absorberende baffles toegestaan. 

Deze schotten zijn gemaakt van stijve, schokbestendige panelen. Ze geven geen stof af tijdens de 

installatie of na de plaatsing, ongeacht de trillingen in de ruimte. 

Ze zijn gemaakt met een anti-ontvezelingsoppervlak van minstens 70g/m² en worden ofwel aan het 

plafond gehangen of in het plafond bevestigd, afhankelijk van het aantal en de afmetingen. 

Het frame is gemaakt van voorgelakt staal in 7/10e kleur naar keuze van de opdrachtgever. 

De brandreactieklasse is M0. 

Het type ophanging moet ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. 

 

Geluidsoverdracht tussen ruimtes 

Verticale en horizontale wanden: De totale geluidsdempingsindex voor homogene wanden bedraagt 

minstens 50 dB bij een frequentie van 1.000 Hz.  Deze index geldt voor de verticale en de horizontale 

wanden. NR-niveau 50 blijft echter van toepassing op alle aangrenzende ruimtes. 

 

TECHNISCHE BEPALINGEN  

 

Algemeen 

De inschrijvers moeten alle aanvullende maatregelen nemen die ze nodig achten om de vereiste 

resultaten te bereiken, alsook alle maatregelen die de goede praktijk vereist. 

Samen met de ruwbouwaannemer moet de aannemer de geluidsisolatiestudie afstemmen op de 

bouw van de wanden waardoor of waarlangs men gaat, de afstand tot de grond en de voorziene 

plafonds in het gebouw. 

 

Trillingsisolatie 

Elke machine die hoorbare of niet-hoorbare trillingen kan produceren is verplicht uitgerust met een 

trillingsdemper.  Daarvoor wordt de machine op een metalen frame gemonteerd. Dat frame steunt op 

een afgewerkte sokkel uit gewapend beton met behulp van verende ondersteuning. 

Die laatste zijn van het type 'spiraalveren' met ingebouwde schokdempende elementen (Vibrachoc of 

gelijkaardig) (dempingsfactor ongeveer 0,2). 

De aannemer bepaalt het exacte type, het aantal en de verdeling van de steunen zodanig dat de 

trillingsdemping van het geheel aggregaat/frame/isolatie hoger is dan: 

• 90 % voor alle excitatiefrequenties boven 20 Hz; 

• 80 % voor alle excitatiefrequenties tussen 10 en 20 Hz; 

• 70 % voor alle excitatiefrequenties tussen 5 en 10 Hz. 

Om de stabiliteit van de machines te garanderen, mag de trillingsdemping niet meer dan 5 % hoger 

liggen dan voornoemde waarden (voorbeeld: minimumwaarde 90 %: 

maximumwaarde 94,5 %). 

Mits toestemming van de directie van de werken mogen de veren worden vervangen door steunen 

van viskeus elastisch materiaal zoals linatex of iets gelijkaardigs (plastic kurk   

is niet toegestaan). 

 

Koppelingen en verbindingen 

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat trillingsenergie wordt 

overgedragen tussen de geïsoleerde apparatuur en het niet-geïsoleerde bouwwerk. 

De hydraulische aansluitingen van alle pompen moeten bestaan uit elastische verbindingen volgens 

paragraaf 4.3. van NBN-norm 263. Die voorschriften gelden niet voor de circulatiepompen die in de 

buizen zijn ingelast. 

 

Pompen 
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Op de pompnetwerken zijn trillingsabsorberende moffen aangebracht om te voorkomen dat trillingen 

worden overgebracht buiten de ruimte waarin ze zich bevinden. De trillingsabsorberende klemmen 

worden oordeelkundig geplaatst in de leidingen die op de pompen uitkomen, zodat de geluiden van 

vloeistoffen niet hoorbaar zijn in het gebouw. 

De circulatiepompen zijn gemonteerd op bodemplaten met zichtbare trillingsabsorberende elementen. 

Het gewicht van de bodemplaat is minstens drie keer zo hoog als dat van de werkende pomp. 

 

Leidingen 

In de technische ruimten kunnen de leidingen via een metalen portaalconstructie op de zwevende 

vloerplaat worden gelegd.  

Waar mogelijk worden de leidingen in lagen gegroepeerd. Tussen de leiding en de steun moet een 

elastische snede worden aangebracht. 

Alle leidingen worden ondersteund door trillingsabsorberende elementen met dezelfde demping die 

nodig is voor de machinedragers of de zwevende plaat en/of het zwevende frame.  Zonder 

toestemming van de directie van de werken mogen de leidingen in geen geval aan het dak worden 

opgehangen, zelfs niet door middel van geïsoleerde hangers. 

 

Luchtkanalen 

De eisen van het voorgaande artikel (‘Leidingen’) zijn eveneens van toepassing op luchtkanalen. 

Als de directie der werken het toestaat, mogen de luchtkanalen echter wel worden opgehangen aan 

de structuurelementen via een flexibele afdichtingsring die tussen de luchtkanalen en de dwarsbalken 

wordt geplaatst. 

 

Schoorsteen door het dakwerk of de wand 

De schoorsteen en het dak of de wand mogen nooit in contact komen met elkaar. De details van de 

uitvoering moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie der werken. 

 

Doorvoeringen van scheidingswanden 

Bij doorvoeringen van de scheidingswanden moeten de buizen en luchtkanalen over de hele lengte 

van de doorvoering omhuld worden met een soepel materiaal onder belasting dat eventuele trillingen 

kan opvangen. 

Dit materiaal dicht de gehele ruimte af tussen de leidingen en de koker. 

Dit materiaal verandert niets aan de eventuele brandwerendheid van de wand. 

 

Geluiddempers 

Er moeten geluiddempers worden voorzien waar dat nodig blijkt te zijn en het is aan de onderhavige 

aanneming om dit te bepalen op basis van het voorgelegde materiaal. 

 

De geluiddempers bevinden zich zo dicht mogelijk bij de gebruiker en steeds bij de uitgang van de 

technische ruimtes. 

 

Andere aandachtspunten 

- De afdichting rond de kokers in de geplande gaten is ten laste van deze aanneming. 

- De warmte-isolatie in de luchtaanzuigapparaten moet tegelijkertijd geluidsabsorberend zijn. 

- Het drukverlies veroorzaakt door het inbrengen van de geluiddempers mag niet hoger zijn dan 40 

Pa bij een nominale snelheid van 15 m/s in de lagere kokers. 

- De maximumsnelheid in de geluiddempers is steeds beperkt tot 15 m/s. De profieldelen die 

eventueel nodig zijn om de snelheid te beperken worden met de geluiddempers meegeleverd. 

- De materialen die gebruikt worden om de geluiddempers te bouwen moeten onbrandbaar zijn, 

rotbestendig, reukloos en mogen geen stofdeeltjes afgeven.  
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- De offerte van de inschrijver komt met een garantiecertificaat van erosiebestendigheid van de 

materialen bij snelheden die dubbel zo hoog zijn als voorzien in de onderhavige aanneming (met 

garantie dat deze eigenschap in de loop van de tijd behouden blijft). 

 

Omkappingen 

Het geluidsdrukniveau in de technische ruimtes door de gelijktijdige werking van alle machines en 

toestellen die zich er bevinden mag het geluidsniveau niet overschrijden dat eerder in dit artikel werd 

aangegeven. 

Een omkapping moet worden voorzien voor machines die dit vereisen om de geluidsniveaus te 

kunnen naleven, voornamelijk voor de ventilatorbranders.  

 

Elektrische aansluitingen 

De elektrische aansluitingen van de apparaten worden zodanig uitgevoerd dat een starre verbinding 

tussen de apparaten en het gebouw wordt vermeden. 

 

Opvulling 

De opdrachtnemer van dit lot moet moffen plaatsen, deze vastzetten in de gaten en de gaten 

afdichten. 

 

MINIMALE VOORZORGSMAATREGELEN 

 

• Selecteer heel zorgvuldig de te installeren apparaten en machines, maak waar mogelijk 

gebruik van stille apparaten. 

• Geluiddempers voorzien. 

• Geen vaste verbinding plaatsen tussen de luchtkanalen/buizen en het skelet van het gebouw. 

• Elke leiding bij elke muur-, vloer- of balkdoorvoering omhullen met een stalen koker waarbij 

de ruimte tussen de koker en de leiding wordt gedicht met een steenwolvulling met een lage dichtheid 

zodat er geen enkel hard contact is tussen de leidingen en de ruwbouw. 

De voorzorgsmaatregelen uit het dossier moeten worden beschouwd als een minimum en het is aan 

de inschrijvers om aanvullende maatregelen te bepalen naar gelang de eigenschappen van het 

materiaal dat ze voorzien. 

Bij zijn inschrijving voegt de inschrijver verplicht een beschrijving toe en volledige technische 

documentatie over de maatregelen die voorzien zijn om de opgelegde geluidsniveaus na te leven. 

 

GELUIDSMAATREGELEN 

 

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om controlemetingen uit te voeren om na te gaan of de 

hierboven opgelegde akoestische prestaties worden nageleefd. 

Indien de resultaten van deze metingen niet bevredigend zijn, is de opdrachtnemer verplicht om de 

uitvoering, binnen de limieten van dit bestek, aan te passen tot er een positief resultaat wordt bereikt. 

Alle kosten voor de onbevredigende tests zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

Deze tests worden uitgevoerd volgens de in de bijzondere administratieve bepalingen beschreven 

procedure. 

De kosten van de geluidsmetingen, van de middelen die worden gebruikt en van de te plannen 

apparaten worden over de verschillende posten van de meetstaat verdeeld. Toeslagen worden niet 

aanvaard. 

69.22  Metalen structuren en toegangsmiddelen PM 

Aangevuld als volgt: 
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De toegang tot de verschillende onderdelen en accessoires, die niet gemakkelijk toegankelijk zijn 

vanaf de grond, moet mogelijk worden gemaakt door middel van metalen loopbruggen en/of ladders. 

Deze maken deel uit van de aanneming en moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften (ARAB) 

en de aanbevelingen van de Vereniging van Industriëlen van België (in het bijzonder in de instructies 

102, 176, 1022 en 1095 S.H.E. in de laatste editie). 

 

Bij de opstelling van hun offerte houden de inschrijvers rekening met alle noodzakelijke 

toegangsmiddelen en metalen structuurelementen. 

 

De aanneming omvat de levering en montage van trappen, loopbruggen, platforms met 

antislipvloeren en leuningen die de eenvoudige montage, plaatsing, bewaking, onderhoud en 

vervanging van installaties mogelijk maken, inclusief toegang tot kranen, controle-, meet- en 

signalisatieapparatuur. 

 

De loopbruggen en trappen zijn gemaakt van geprofileerd ijzer en verzinkte roosters. De aanneming 

omvat stalen balken, steunen, verankeringen en bevestigingen en de montage ervan. 

 

De te gebruiken staalkwaliteiten, conform NBN A 21 101, zijn: 

 

  zacht staal AE 235 B voor boutconstructies; 

   zacht staal AE 235 C voor lasconstructies. 

 

De certificaten voor gewalst staal moeten aan de opdrachtgever worden bezorgd. 

 

De inschrijver moet de nodige aandacht besteden aan de belastingverdeling van de platforms of 

vloeren op de grond van de technische ruimtes. 

Indien nodig moet de belasting naar de verschillende steunpunten van het gebouw worden verlegd. 

 

De aannemer bezorgt de installatie- en uitvoeringstekeningen van de loopbruggen, platforms en 

trappen, alsook de berekeningen van de metalen structuren aan de directie van de werken. Deze 

laatste legt ze ter verificatie voor aan de stabiliteitsadviseur en aan het controlebureau. 

 

Alle hangende apparaten en leidingen moeten aan de constructie worden opgehangen. 

 

De bevestiging aan de metalen structuur moet door middel van bouten of klemmen gebeuren. 

 

Het is ten strengste verboden om bevestigingspunten op de bekleding en om lasverbindingen uit te 

voeren. 

 

Het is ten strengste verboden om bevestigingspunten  uit te voeren op losse constructie-elementen, 

zoals kabelgoten (afdekplaat) of andere elementen van het bestaande gebouw of van het gebouw in 

aanbouw. 

69.3  Algemene regeling FH forfait 

 

Aangevuld als volgt: 
De site beschikt reeds over GTB. Alle wijzigingen aan de verwarmingskringen worden in dit 
bestaande GTB opgenomen, zoals beschreven in punt 63.35. 
De ventilatieaggregaten hebben hun eigen gedecentraliseerde regeling (zie 61.21.9) 
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69.4  Bijkomende werkzaamheden PM 

69.41  Bijkomende werkzaamheden - Algemeen PM 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

De bepalingen van artikel C 39 van het typebestek nr. 105 zijn van toepassing. 

69.41.1  Bijkomende werkzaamheden - Algemeen PM 

69.41.1a  Tracé van de installaties PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
  

Aangevuld als volgt: 

  

De werkzaamheden beginnen met het aanbrengen van het tracé van de installaties op de wanden en 

de plafonds van de ruimtes.  

Dat tracé heeft als doel te bepalen waar de leidingen, doorboringen en apparaten geplaatst worden 

die schematisch zijn weergegeven op de plannen.  

Bij het uitzetten houdt de opdrachtnemer rekening met de doorgang die vrij moet blijven voor de 

verwarmings-, ventilatie- en sanitaire installatie.  

Voor men begint met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt het tracé ter goedkeuring 

voorgelegd aan de aanbestedende dienst en aan de raadgevend ingenieur.  

Zij behouden zich het recht voor om elk apparaat of elke leiding waarvan het tracé op het terrein hen 

niet ter goedkeuring werd voorgelegd, te laten afbreken door de opdrachtnemer.  

De leidingen liggen helemaal loodrecht op of evenwijdig aan de hoofdrichtingen van het gebouw.  

Het tracé moet onopvallend zijn en indien nodig worden verwijderd nadat de leidingen en apparaten 

geplaatst zijn. 

 

Plaatsing van de apparaten en inrichting van de ruimtes 

De theoretische plaatsing van de verschillende apparaten staat aangeduid op de plannen.  

Alle kosten die het resultaat zijn van een afwijkende inrichting van de ruimte moeten worden 

opgenomen in het bedrag van de inschrijving.  

Een verplaatsing van een apparaat van minder dan drie m kan niet leiden tot een prijswijziging. 

 

Nazicht van de afmetingen 

De afmetingen op de plannen zijn theoretisch en worden enkel als richtsnoer gegeven.  

De inschrijvers worden geacht bekend te zijn met de plaats.  De afwerkings- en geraamteplannen 

kunnen worden ingekeken bij het architectenbureau.  

Voor de studie en de uitvoering van de gedetailleerde plannen is de opdrachtnemer verplicht om ter 

plaatse de werkelijke afmetingen te controleren van de kokers, ruimtes, technische ruimtes en ook de 

mogelijkheden te verkennen om het materiaal in kwestie binnen te brengen.  

De plannen die bij dit bestek zijn gevoegd en ook elk ander plan waarmee de opdrachtnemer 

rekening zou moeten houden, moet hij lezen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie bij de 

uitvoering van de ruwbouw. Elke vastgestelde afwijking meldt hij onmiddellijk aan de ontwerpers vóór 

de start van de desbetreffende werkzaamheden.  
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Indien de opdrachtnemer dit niet voor de start van de werkzaamheden meedeelt aan de ontwerpers, 

wordt hij verondersteld de hierboven vermelde afmetingen en opstellingen onvoorwaardelijk te 

aanvaarden. 

  

  

- meetcode: 

  Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1b  Plaatsbeschrijving PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

  

Voor en na de werkzaamheden wordt er verplicht een plaatsbeschrijving op tegenspraak opgesteld.  

Voor de werkzaamheden worden uitgevoerd, stelt de opdrachtnemer in overeenstemming met de 

aanbestedende dienst een plaatsbeschrijving op.  

Een kopie daarvan wordt in achtvoud en per aangetekende brief aan de raadgevend ingenieur en de 

aanbestedende dienst bezorgd.  

Nadat de werken zijn uitgevoerd en veertien dagen voor de voorlopige oplevering wordt de 

opgemaakte plaatsbeschrijving gecontroleerd en gaat men over tot de oplevering en/of het weer in 

orde brengen.  

De kosten voor de plaatsbeschrijving en het bedrag voor de herstellingen, wat die ook mogen zijn, 

zijn ten laste van de onderhavige aanneming.  

Om de voorlopige oplevering te verkrijgen moet de plaatsbeschrijving vrij van opmerkingen zijn en bij 

het opstellen ervan moet de aannemer reeds alle eventuele plaatselijke herstelwerkzaamheden 

hebben uitgevoerd.  

Indien de opdrachtnemer verzuimt de plaatsbeschrijving te laten opmaken of indien die onvolledig is, 

neemt hij alle verantwoordelijkheid die uit deze nalatigheid voortvloeit op zich en de worden naburige 

eigendommen en bestaande bouwwerken als in goede staat beschouwd.  

De werkzaamheden worden uitgevoerd met voorafgaande toestemming van de aanbestedende 

dienst zoals het die laatste het best uitkomt, op momenten die het gebruik van de gebouwen zo min 

mogelijk hinderen, eventueel in het weekend, op feestdagen of in vakantieperiodes.  

De opdrachtnemer houdt rekening met de feitelijke toestand bij het berekenen van zijn prijzen. 

  

HULP 

- meetcode: 

  

Aangevuld als volgt: 

 In de installatie inbegrepen. 

69.41.1c  Continue werking van de bestaande installaties PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

  

In de delen van het gebouw die tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven, moeten de elektrische 

installaties tijdens de volledige duur van de werkzaamheden blijven werken.  
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De andere delen van installaties die afhangen van het domein van de onderhavige aanneming mogen 

enkel buiten werking worden gesteld met voorafgaande toestemming van de aanbestedende dienst, 

zoals het die laatste het best uitkomt, op momenten die het gebruik van de gebouwen zo min mogelijk 

hinderen, eventueel in het weekend, op feestdagen of in vakantieperiodes.  

De inschrijver houdt rekening met de feitelijke toestand bij het berekenen van zijn prijzen.  

Voor nacht-, weekend- en feestdagprestaties mag er geen enkel supplement worden aangerekend.  

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede bewaring van het materiaal (ook het bestaande) 

in de ruimtes waar hij werkt.  

Beschadigd materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal dat identiek is aan het beschadigd 

materiaal, op kosten van de opdrachtnemer.  

Er wordt verwacht dat de inschrijvers ter plaatse zijn geweest en dat ze in hun offerte rekening 

houden met alle onzekerheden in verband met de aanneming. 

 

Wijziging van de bestaande installaties 

De delen van de installatie die moeten worden gewijzigd zijn aangeduid op de aannemingsplannen.  

De aansluitingen van de verwijderde leidingen worden zorgvuldig geïsoleerd met hulpstukken zoals 

een aansluitkast, een speciale isolatieverbinding enz.  

Het verwijderen van de leidingen omvat het verwijderen van alle vastzettingsonderdelen, kabelkokers 

enz.  

Alle doorvoeringswanden (muren, vloeren, ondergrond) moeten worden hersteld.  

De bovenvermelde voorschriften zijn eveneens van toepassing op elk apparaat dat simpelweg 

verplaatst is (zelfs binnen dezelfde ruimte).  

De aanneming omvat het afbreken, verplaatsen, weer in elkaar zetten en opnieuw aansluiten van elk 

nieuw apparaat en elk verplaatst apparaat. 

 

Het afbreken van bestaande niet-gebruikte installaties 

De onderhavige aanneming breekt de bestaande niet-gebruikte installaties en verwijdert ze uit het 

gebouw.  

Het afbreken omvat ook alle hulpstukken voor de bevestiging, ondersteuning, verankeringen, 

kabelkokers enz. en ook de sokkels.  

Alle doorboorde wanden (muren, vloeren) moeten in het kader van deze aanneming worden hersteld 

en worden in de demontageposten van de installaties opgenomen.  

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om apparatuur die bestemd is voor 

verwijdering als reserveonderdeel te houden.  

De demontage van bestaande en niet-hergebruikte elektrische installaties in verbouwde zones maakt 

deel uit van deze aanneming.  

Alle materiaal dat in het kader van deze aanneming wordt gerecupereerd en niet opnieuw wordt 

gebruikt, wordt aan de verantwoordelijke van de aanbestedende overheid overhandigd.  

Niet-recupereerbaar materiaal wordt op kosten van de opdrachtnemer van het terrein verwijderd en 

mag niet opnieuw worden gebruikt bij de werkzaamheden van deze aanneming.  

In voorkomend geval kan apparatuur die zich in goede staat bevindt en compatibel is met de nieuwe 

installaties opnieuw worden gebruikt in het kader van deze aanneming en binnen de limieten van dit 

bestek.  

In dit geval zullen de kosten van de werkzaamheden via een korting worden aangepast. 

 

Werkzaamheden in bestaande gebouwen 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de plaats waar de werkzaamheden werden uitgevoerd, in 

perfecte staat te herstellen tot volledige tevredenheid van de aanbestedende overheid en van de 

raadgevend ingenieur.  

Sommige installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in bezette ruimten waar breekbare 

apparatuur is geïnstalleerd.  
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Elke grote verstoring van de omgevingsomstandigheden, elke verspreiding van materiaal (water, stof 

enz.) op voornoemde apparatuur kan ernstige en dure gevolgen hebben.  

Gezien de bezetting van de ruimtes tijdens de werkzaamheden moeten er speciale 

voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot lawaai, of enige andere hinder voor 

patiënten en personeel (medisch personeel of personeel van de instelling).  

De werkzaamheden moeten zodanig worden voorbereid dat, wanneer een kamer of ruimte wordt 

ontruimd, de tussenkomst van de installateur zo kort mogelijk is.  

De uren waarop er werkzaamheden worden uitgevoerd, worden in overleg met het medische 

personeel bepaald. Hierbij wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid van de ruimtes, 

rusttijden enz.  

Naast onmiddellijke storingen kunnen de verspreiding van materiaal of verstoringen gevolgen op 

langere termijn hebben.  

Bijgevolg zal de opdrachtnemer zijn personeel en eventuele onderaannemers op de hoogte stellen 

van alle risico's en de te nemen maatregelen.  

De opdrachtnemer wordt ter plaatse door een afgevaardigde vertegenwoordigd. Het is de 

verantwoordelijkheid van deze persoon om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om breekbare 

apparatuur te beschermen.  

Met name (niet-uitputtende lijst) apparatuur die zich in de onmiddellijke nabijheid van de 

werkzaamheden bevindt, moet worden beschermd.  

De aard van de bescherming is afhankelijk van het te beschermen materiaal en wordt in overleg met 

de aanbestedende overheid bepaald: 

- vraag vóór elke ingreep in de respectieve ruimtes toestemming van de afgevaardigde van de 

aanbestedende overheid;  

- voer boringen uit met boren die zijn uitgerust met directe stofafzuiging en, voor gaten met grote 

diameter, met roterende diamantboren met waterafzuiging;  

- voer na elke ingreep een grondige reiniging van de ruimte uit;  

- meld alle abnormale situaties onmiddellijk aan de afgevaardigde van de aanbestedende overheid.  

  

De specifieke maatregelen vormen geen afzonderlijke post in de meetstaat. De kosten voor deze 

maatregelen worden in de verschillende eenheidsprijzen opgenomen. 

 

Opmerking 

Om de demontage en aansluiting van elektrische installaties uit te voeren, kan het nodig zijn om de 

warmte-isolator van de hydraulische kringen aan te passen. Voor dergelijke werkzaamheden worden 

uitgevoerd, moet bij de aanbestedende overheid worden geverifieerd of de isolatie van deze leidingen 

geen asbest bevat.  Als dit het geval is, moeten de werken worden uitgevoerd volgens de 

voorschriften van de koninklijke besluiten van 28/08/1986 en 25/04/1991 betreffende de strijd tegen 

de risico's te wijten aan asbest.  De kleine interventiewerken mogen worden uitgevoerd met de ‘glove-

bag’ methode. 

 

Ontdekking tijdens de werkzaamheden in de bestaande gebouwen 

Aangezien de ruimtes in gebruik zijn, is het in dit stadium moeilijk om een gedetailleerde controle uit 

te voeren van bepaalde delen van de installaties in de valse plafonds en op andere niet rechtstreeks 

toegankelijke plaatsen. Daarmee rekening houdend is de installateur verplicht om als onderdeel van 

de onderhavige aanneming de delen van de bestaande installaties die in werking blijven te 

controleren. 

 Als er een onregelmatigheid wordt vastgesteld, zal de installateur een gedetailleerd technisch verslag 

opstellen dat hij aan de verschillende partijen bezorgt. 

 De beslissing om aanvullende werkzaamheden uit te voeren als gevolg van de vaststellingen is 

gebaseerd op een gedetailleerde offerte van de opdrachtnemer op basis van de eenheidsprijzen bij 

inschrijving. 

 Dit zal in aftrek worden gebracht van de kosten van de werkzaamheden. 
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 Geen enkele aanvullende werkzaamheden mogen worden gestart zonder voorafgaand schriftelijk 

akkoord van de aanbestedende dienst. 

 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen 

Sommige installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in bezette ruimten waar kwetsbare 

apparatuur is geïnstalleerd. 

 Grote verstoringen van de omstandigheden en rondspattend materiaal (water, stof enz.) op 

bovenvermelde toestellen kan gevolgen hebben op korte en lange termijn. 

 Daarom moet de opdrachtnemer zijn personeel en eventuele onderaannemers op de hoogte brengen 

van de risico's en de te nemen maatregelen. 

Hij wordt op de werf vertegenwoordigd door een afgevaardigde die alle nodige maatregelen neemt 

om de gevoelige toestellen te beschermen. 

 Men moet met name (niet-exhaustieve lijst): 

De toestellen in de onmiddellijke nabijheid van de werkzaamheden beschermen; het type 

bescherming wordt afgestemd op het materiaal dat beschermd moet worden en wordt in 

overeenstemming met de aanbestedende dienst bepaald.  

Voor elke interventie in de ruimtes in kwestie de toestemming vragen van de aanbestedende dienst.  

Gaten maken met boormachines met rechtstreekse stofafzuiging en bij grote diameters met 

draaiende diamantboren met waterafzuiging al naargelang het afvloeiingsvermogen.  

De ruimtes in kwestie grondig schoonmaken na elke interventie.  

Elke abnormale situatie onmiddellijk melden aan de aanbestedende dienst.  

  

 

HULP 

- meetcode: 

  

Aangevuld als volgt: 

 In de installatie inbegrepen. 

69.41.1d  Gelijktijdigheid van aannemingen PM 

Aangevuld als volgt: 

  

Andere aannemingen worden gelijktijdig op de bouwplaats uitgevoerd.  

De aannemer is verplicht om de opdrachten van de ontwerper, de aanbestedende overheid en de 

coördinator op te volgen, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  

De aannemer kan geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling of verlenging van een 

deadline als gevolg van de gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden die integraal deel uitmaken 

van deze aanneming. 

  

  

HULP 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1e  Vuurvergunning PM 

Aangevuld als volgt: 

 De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen treffen om elk risico op brandoverslag te vermijden 

(bv. bij gebruik van lasbranders en snijmachines). Bovendien moet hij alle voorschriften van het 

ARAB naleven. 

Vooraleer hij werkzaamheden uitvoert, vraagt hij bij de aanbestedende overheid een vuurvergunning 

aan. 
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Alle kosten met betrekking tot de beschermings- en bewakingsmiddelen die de 

brandveiligheidsvoorwaarden garanderen, zijn voor rekening van deze aanneming en zijn in de 

eenheidsprijzen inbegrepen. 

Elke niet-naleving van het voorgaande wordt beschouwd als een ernstige fout van de aannemer. Alle 

kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van deze aanneming. 

  

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1f Ruwbouw, metselwerk en afwerking TP forfait 

Aangevuld als volgt: 

  

Tenzij anders vermeld, omvat de aanneming alle werkzaamheden die nodig zijn om de installaties 

volgens de regels van de kunst uit te voeren.  De aanneming omvat dus onder meer de hieronder 

vermelde werkzaamheden. 

Alle boringen en uitsparingen die nodig zijn voor de doorgang van leidingen, kabels, enz. moeten met 

boren en niet met beitels worden uitgevoerd. Al deze boringen moeten binnen deze aanneming 

worden uitgevoerd. De inschrijvers zullen in hun offerte hiermee rekening houden.  De boringen 

moeten ter goedkeuring aan de directie van de werken worden voorgelegd.  

Sommige grote boringen zijn reeds gepland en worden op het structuur- en architectuurplan 

aangegeven. De inschrijvers kunnen deze plannen bij IGRETEC raadplegen.  

De opdrachtnemer kan, in overleg met de ruwbouwaannemer en met instemming van de adviseurs 

van de opdrachtgever, op eigen kosten boringen in de ruwbouw ‘reserveren’ voor zover dit verzoek in 

overeenstemming is met het uitvoeringsschema.  

Alle boringen met een diameter van minder dan 150 mm in betonconstructies worden door deze 

aanneming via ‘diamant board’ boringen uitgevoerd. De locaties voor dergelijke boringen moeten op 

voorhand door de directie van de werken worden goedgekeurd.  

De afdichting van draagstenen, bevestigingen en beugels gebeurt in CEMENT.  

In geval van boringen in platen moet er rond de omtrek een ophoging in metselwerk of beton worden 

gemaakt om te voorkomen dat er water binnendringt.  

Als er bij de boringen water wordt gebruikt, moet er een opvangbak op een lager niveau worden 

geplaatst.  

Elke ruwe afdichting van gaten en de afwerking van alle afdichtingen worden door deze aanneming 

uitgevoerd.  

Alle definitieve herstellingen die voortvloeien uit de werkzaamheden van de aanneming, met name de 

eventuele herstelling van beschadigde plafonds, tegels, isolatie en verf worden door deze aanneming 

uitgevoerd.  

Alle afdichtingen met 1 uur of 2 uur brandwerendheid rond luchtkanalen, kleppen en buizen met 

doorvoeringen in vloerplaten, muren of schalen maken deel uit van de onderhavige aanneming.  

De afdichtingen van alle uitsparingen voorzien in de ruwbouw voor de onderhavige aanneming zijn 

ten laste van de huidige aanneming, ongeacht of ze gebruikt zijn of niet.  

De inschrijvers kunnen de plannen van uitsparingen inkijken bij IGRETEC.  

De buizen zijn uitgerust met verzinkte stalen kokers bij doorvoeringen van muren, vloerplaten en de 

gevelbekleding; de ruimte tussen de koker en de leidingen wordt hierbij gevuld met isolerend en 

samendrukbaar materiaal. De kokers steken minimum 2 cm uit de doorgevoerde wanden.  

Indien de kabelgoten doorheen gemetselde wanden of betonnen schalen doorvoeren, levert en 

bevestigt de opdrachtnemer moffen uit staalplaat van minimum 2 mm dik die beschermen tegen 

corrosie door galvanisering.  

De moffen, die even lang zijn als de voltooide wanden dik zijn, zijn voldoende stijf om indien nodig het 

gewicht te kunnen dragen van de materialen die op hen zijn geplaatst.  
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De doorboringen rond de moffen worden afgedicht met hetzelfde materiaal als dat dat gebruikt werd 

voor de wanden.  

Nadat de leidingen in de kabelgoten zijn geplaatst, wordt de ruimte tussen de moffen en de 

elektrische kabels afgesloten met een brandwerend materiaal dat door de raadgevend ingenieur is 

goedgekeurd.  

Vernielingen en wijzigingen in de bestaande ruimtes die te wijten zijn aan de werkzaamheden van het 

huidige lot zijn steeds ten laste van de onderhavige aanneming, waaronder wijzigingen aan de 

metaalstructuur, aan de bekleding en het plaatsen van een nieuw rolluik en ook het regelmatig 

verwijderen van het puin van de aanneming.  

De brandwerende wanddoorvoeringen zijn eenvoudige doorvoeringen volgens de definitie van de 

basisnormen op vlak van brandpreventie.  

Wanneer leidingen wanden met een opgelegde brandwerendheidsklasse doorvoeren, worden de 

leidingen, buizen, kabelkokers, kabels enz. afgedicht volgens de oplossingen-type A, B of C van de 

‘omzendbrief van 15 april 2004 betreffende de brandpreventie. Aanbevelingen betreffende de 

weerstand tegen brand van de doorvoeringen van bouwelementen. Brussel, FOD Binnenlandse 

Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid, 15 april 2004’, namelijk:   

Typeoplossing A: afdichting met mortel of steenwol;  

Typeoplossing B: gebruik van omhulsel;  

Typeoplossing C: directe aansluiting op een hangende toiletpot;   

Buiten het toepassingsgebied van de typeoplossing moet de voorgestelde brandwerende inrichting 

worden aangetoond aan de hand van een classificatie-/testrapport voor de specifieke toepassing 

waarin deze wordt gebruikt. De aannemer is verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden de 

directie van de werken op de hoogte te stellen als ze van plan is om een apparaat te gebruiken dat 

buiten het toepassingsgebied van de typeoplossingen valt. Bovendien moet ze de conformiteit van de 

aangewende oplossing aantonen. 

Elk ander afdichtingsmiddel (BW schuim of andere) is verboden. 

Bovendien wordt er niet-brandbare warmte-isolatie van categorie A0 of M0 met een 

warmtebestendigheid van minimum 0,55 m2K/W geplaatst op de buizen en kanalen aan beide kanten 

van de wand over een lengte van minimum 1 m voor de BW 1 u wanden en 2 m voor de BW 2 u 

wanden. 

Doorvoering van luchtkanalen en roosters aan de voorkant: De onderhavige aanneming omvat alle 

uitvoerings- en afsluitingswerken rond gevelopeningen die aan de voorkant moeten worden 

uitgevoerd om de luchtaanzuig- en luchtafzuigroosters te plaatsen.  

Doorvoering van buizen en luchtkanalen door het dak: De onderhavige aanneming omvat alle 

uitvoeringswerken die de leidingen doorheen het dak afsluiten volgens de fundamentele instructies in 

de plannen; de afwerking van de isolatie en de waterdichtheid van het dak zijn hier eveneens bij 

inbegrepen.  

  

 ONDERSTEUNING 

- meetcode: Forfait 

69.41,1g  Dragers en voetstukken PM 

Aangevuld als volgt: 

Deze aanneming omvat:  

1)            alle voetstukken voor alle apparaten zoals verwarmingsketels, koelaggregaten, 

luchtbehandelingsaggregaten, ventilatoren, pompen, elektrische panelen in de vorm van vloerkasten, 

pompen, motoren enz.  

2)            alle zwevende voetstukken en/of frames of andere trillingsabsorberende voorzieningen die 

nodig zijn om aan de akoestische voorwaarden te voldoen.  

De afgewerkte voetstukken in metselwerk zijn gecoat met een 10 mm dik rood cement dat via een 

synthetische emulsie bovendien oliebestendig is. 
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 De plaatsing van de voetstukken en/of opstanden op de dakafdichting gebeurt in nauwe 

samenwerking met de directie van de werken die instaat voor de coördinatie van deze 

werkzaamheden.  

3)            alle dragers en wandversteviging die nodig zijn voor de bevestiging van de apparaten die 

deel uitmaken van deze aanneming.  

4)            alle ophangingstoebehoren om te vermijden dat trillingen naar de platen en balken van de 

gebouwstructuur worden overgebracht.  

5)            alle metalen structuren en de nodige portaalconstructies voor de ondersteuning van tanks, 

leidingen en kabelgoten. 

  

  

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1h  Metalen structuren en toegangsmiddelen PM 
Aangevuld als volgt: 

  

De toegang tot de verschillende onderdelen en accessoires, die niet gemakkelijk toegankelijk zijn 

vanaf de grond, moet mogelijk worden gemaakt door middel van metalen loopbruggen en/of ladders. 

Deze maken deel uit van de aanneming en moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften (ARAB) 

en de aanbevelingen van de Vereniging van Industriëlen van België (in het bijzonder in de instructies 

102, 176, 1022 en 1095 S.H.E. in de laatste editie).  

Bij de opstelling van hun offerte houden de inschrijvers rekening met alle noodzakelijke 

toegangsmiddelen en metalen structuurelementen.  

De aanneming omvat de levering en montage van trappen, loopbruggen, platforms met 

antislipvloeren en leuningen die de eenvoudige montage, plaatsing, bewaking, onderhoud en 

vervanging van installaties mogelijk maken, inclusief toegang tot kranen, controle-, meet- en 

signalisatieapparatuur.  

De loopbruggen en trappen zijn gemaakt van geprofileerd ijzer en verzinkte roosters. De aanneming 

omvat stalen balken, steunen, verankeringen en bevestigingen en de montage ervan. 

  

De te gebruiken staalkwaliteiten, conform NBN A 21-101, zijn: 

  

‑              zacht staal AE 235 B voor boutconstructies; 

-              zacht staal AE 235 C voor gelaste constructies. 

  

De certificaten voor gewalst staal moeten aan de opdrachtgever worden bezorgd.  

De inschrijver moet de nodige aandacht besteden aan de belastingverdeling van de platforms of 

vloeren op de grond van de technische ruimtes. 

Indien nodig moet de belasting naar de verschillende steunpunten van het gebouw worden verlegd.  

De aannemer bezorgt de installatie- en uitvoeringstekeningen van de loopbruggen, platforms en 

trappen, alsook de berekeningen van de metalen structuren aan de directie van de werken. Deze 

laatste legt ze ter verificatie voor aan de stabiliteitsadviseur en aan het controlebureau.  

Alle hangende apparaten en leidingen moeten aan de constructie worden opgehangen.  

De bevestiging aan de metalen structuur moet door middel van bouten of klemmen gebeuren.  

Het is ten strengste verboden om bevestigingspunten op de bekleding en om lasverbindingen uit te 

voeren.  

Het is ten strengste verboden om bevestigingspunten op losse constructie-elementen, zoals 

kabelgoten (afdekplaat) of andere elementen van het bestaande gebouw of van het gebouw in 

aanbouw, uit te voeren. 
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METINGSWIJZE 

- meetcode:  Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1j  Behandeling en aanvoer van materiaal PM 
Aangevuld als volgt: 

 De opdrachtnemer treft alle nodige regelingen voor de aanvoer van zijn materiaal, met inbegrip van, 

maar niet beperkt tot: 

de installatie van geschikte hefwerktuigen;  

de uitvoering van andere muuropeningen of boringen dan deze die in de plannen zijn aangegeven;  

de afsluiting van muuropeningen en boorgaten door gespecialiseerde werknemers;  

de ondersteuning voor de circulatie van zwaar materieel in zones waar de verwachte overbelasting 

onvoldoende is.  Het bureau voor stabiliteitsstudies zal de in dit geval genomen maatregelen 

goedkeuren;  

de demontage en montage van omvangrijke apparatuur op de plaats van bestemming;  

de montage op de plaats van bestemming van omvangrijke apparatuur die de fabrikant in 

afzonderlijke onderdelen levert.  In dit geval wordt een specifieke fabrieksgarantie gegeven.  

Elke bijzondere maatregel voor de aanvoer van materiaal is onderworpen aan de goedkeuring van de 

aanbestedende overheid, de architect of het studiebureau. 

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1k  Bescherming van de installaties PM 
Aangevuld als volgt: 

  

De opdrachtnemer moet er in het bijzonder voor zorgen dat het materiaal dat naar de site wordt 

gebracht, vóór de montage wordt opgeslagen in een ruimte die het materiaal beschermt tegen de 

gevolgen van vochtigheid, weersomstandigheden enz. 

Alle materiaal of uitrusting dat tekenen van verslechtering door slechte weersomstandigheden 

vertoont, wordt definitief geweigerd en op kosten van de opdrachtnemer van de bouwplaats 

verwijderd en mag niet opnieuw naar de bouwplaats worden gebracht. 

Om te voorkomen dat de ruimtes onnodig worden overstelpt, zorgt de opdrachtnemer ervoor dat hij 

enkel materiaal opslaat dat strikt noodzakelijk is binnen de planning van de aanneming. 

Tijdens de montage van de installaties moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen 

om, voor zover mogelijk, te vermijden dat stof in de schakelborden en ventilatiekanalen en vreemde 

voorwerpen in kranen, pompen, ventilatoren en leidingen binnendringen. 

Nadat de apparatuur is geïnstalleerd, moet deze worden beschermd tegen allerlei soorten schade 

(stoten, stof enz.). 

Voordat de installaties worden opgestart, worden alle apparaten en kanalen voor de luchtbehandeling 

met industriële stofzuigers gereinigd en worden de hydraulische kanalen gespoeld. 

Alle metalen onderdelen die niet van anticorrosiemateriaal zijn gemaakt, moeten doeltreffend worden 

beschermd tegen corrosie door een proces dat gegarandeerd doeltreffend en duurzaam is. 

Alle onderdelen moeten op voorhand een beitsprocedure ondergaan, inclusief reiniging en borstelen. 

Een van de volgende processen kan worden gebruikt: metallisatie, galvanisatie, cadmering, 

vernikkeling, verven of elk ander proces dat door de raadgevend ingenieur wordt goedgekeurd. 

  

HULP 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing.  
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69.41.1l  Briefing en opleiding van het personeel PM 
Aangevuld als volgt: 

 De opdrachtnemer voor deze aanneming is eveneens verantwoordelijk voor de briefing en opleiding 

van het personeel van de opdrachtgever. 

Deze activiteiten staan volledig los van de testperiode en de periode van voorlopige oplevering. 

De startdatum en de aanwijzing van het personeel dat wordt gebrieft, wordt bepaald door en op 

verzoek van de opdrachtgever. 

Tijdens deze periode is het vereist dat een of meerdere medewerker(s) van de opdrachtnemer 

minimum 8 uur per dag voortdurend aanwezig is/zijn. 

De informatieperiode duurt minimum twee weken. 

De informatie en richtlijnen voor het personeel zullen worden opgetekend in schriftelijke rapporten. 

Het informeren en de scholing gebeuren ter plaatse met het materiaal van de aanneming. 

De informatie- of scholingssessies worden in het Frans gegeven naar gelang de specifieke vereisten 

van de aanbestedende Overheid . 

Het informeren valt onder een aparte post waarvan het bedrag AFZONDERLIJK moet worden 

meegedeeld in de offerte. 

  

HULP 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1n  Uitvoeringsplan - Technische fiches - Berekeningsnota's en as-builtdossier

 TP forfait 

Aangevuld als volgt: 

  

Uitvoeringsplannen 

Deze aanneming levert alle uitvoerings- en detailplannen, met name (maar niet beperkt tot): 

de algemene plannen van de installaties, aanzichten, doorsneden enz.;  

de gedetailleerde bezettingstekeningen van de technische kokers;  

de gedetailleerde plannen van de technische zones;  

de schema's van de elektrische, regelings- en automatiseringspanelen;  

alle andere plannen, schema's of details die nodig worden geacht voor een goed begrip van de 

installaties door de aanbestedende overheid, de architect of het studiebureau.  

De plannen worden op een informaticadrager getekend op basis van de meest recente 

architectuurplannen, alsook op basis van de aanbestedingsdocumenten, de aanbevelingen van de 

aanbestedende overheid, de architect en het studiebureau en op basis van de specifieke kenmerken 

het voorgestelde materiaal. 

De aanzichten zijn op schaal van 2 %, de doorsneden en details op schaal van 5 %. 

De verschillende plannen en uitvoeringsdocumenten worden opgesteld in coördinatie met de andere 

technieken, waarbij er wordt rekening gehouden met de afwerking, in het bijzonder verlaagde 

plafonds. 

De inschrijvingsplannen mogen in geen geval als uitvoeringsplannen als zodanig worden gebruikt. 

De planning voor de vrijgave van de verschillende plannen wordt opgesteld zodra de opdracht is 

gegund. Hierbij wordt er rekening gehouden met de algemene uitvoeringsplanning in overleg met de 

aanbestedende overheid, de architect en het studiebureau. 

De verschillende plannen en uitvoeringsdocumenten worden al naargelang de opstelling ter 

goedkeuring op de volgende manier verdeeld: 

de aanbestedende overheid:           één exemplaar  

de architect:           twee exemplaren  

het studiebureau:           twee exemplaren  
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De goedkeuring van de plannen en uitvoeringsdocumenten stelt de opdrachtnemer in geen geval vrij 

van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de installaties en de naleving van de technische 

vereisten van het bestek. 

Zolang niet alle partijen de plannen hebben goedgekeurd, is de uitvoering van de werkzaamheden 

niet toegestaan.  Ingeval er werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat de plannen werden 

goedgekeurd, kan de opdrachtnemer, indien nodig, worden gevraagd om op eigen kosten delen van 

de betreffende installaties te demonteren. 

De verschillende plannen en uitvoeringsdocumenten worden in de loop van de werkzaamheden 

bijgewerkt en indien nodig opnieuw uitgegeven, ongeacht het soort architecturale of technische 

aanpassingen op verzoek van de aanbestedende overheid, de architect en het studiebureau. 

  

Elke uitgave van plannen en uitvoeringsdocumenten wordt vergezeld van een lijst met de data van de 

verschillende geïndexeerde uitgaven en goedkeuringen. 

  

Technische fiches - berekeningsnota's 

Elk materiaal, tot in het kleinste detail, maakt het voorwerp uit van een genummerde en duidelijk 

vermelde technische fiche, met verwijzing naar het artikel van het bestek. 

Al het materiaal dat bij de uitvoering van de installaties wordt gebruikt, moet van de hoogste kwaliteit 

en van een bekend merk en bekende fabrikant zijn. Bovendien beschikt de fabrikant over een 

georganiseerde technische en pechverhelpingsdienst, alsook een winkel met reserveonderdelen in 

België. 

Geïmproviseerde, hybride en zelfgemaakte apparatuur wordt geweigerd. 

  

De verschillende technische fiches worden al naargelang de opstelling ter goedkeuring op de 

volgende manier verdeeld: 

de aanbestedende overheid:           één exemplaar  

de architect:           twee exemplaren  

het studiebureau:           twee exemplaren  

  

Elke technische fiche zal opnieuw worden voorgelegd in geval van weigering of worden aangevuld in 

geval van opmerkingen. 

De goedkeuring van de technische fiches stelt de opdrachtnemer in geen geval vrij van de 

verantwoordelijkheid voor de conformiteit aan de technische vereisten van het bestek. 

De levering van materiaal ter plaatse is enkel toegestaan als het respectieve materiaal het voorwerp 

uitmaakt van een technische fiche die alle partijen hebben goedgekeurd. 

Elke uitgave van technische fiches wordt vergezeld van een lijst met de data van de verschillende 

geïndexeerde uitgaven en goedkeuringen. 

Voor sommige apparatuur wordt er een monster gevraagd. 

De goedkeuring van de respectieve technische fiche is gekoppeld aan de goedkeuring van het 

monster. 

Het bestek voorziet erin dat de opdrachtnemer berekeningsnota's ter beschikking stelt. 

De principes inzake de verspreiding en goedkeuring zijn identiek aan de principes voor de technische 

fiches. 

De aanbestedende overheid kan voor elk element dat een bepaalde selectie vereist, een 

berekeningsnota vragen en zo nodig een andere berekeningsmethode specificeren. 

  

As-builtdossier 

Aan het einde van de aanneming stelt de opdrachtnemer een as-builtdossier ter beschikking. Dit 

dossier omvat minstens: 

een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde installaties;  

de verschillende bedienings- en onderhoudsinstructies voor de apparatuur;  

de contactgegevens van onderaannemers, fabrikanten en leveranciers;  
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de lijst met reserveonderdelen;  

het hydraulische schema dat in de verwarmingsruimte onder een harde kunststofplaat wordt 

opgehangen;  

de CE-conformiteitscertificaten volgens het Koninklijk Besluit van 05/05/1995;  

alle technische fiches, laatste index;  

alle uitvoeringsplannen en -details, laatste index;  

de verschillende test-, inspectie-, meet- en andere rapporten die conform het bestek worden 

gevraagd (door een erkende instantie, door een al dan niet geaccrediteerd laboratorium, naargelang 

het geval), met inbegrip van, in voorkomend geval, minstens:   

het conformiteitsrapport van de laagspanningsinstallatie;  

het conformiteitsrapport van de hoogspanningsinstallatie;  

het conformiteitsrapport van de brandinstallatie;  

het conformiteitsrapport van de gasinstallatie;  

het conformiteitsrapport voor liften en goederenliften;  

het conformiteitsrapport van de gasdetectie-installatie;  

het conformiteitsrapport van de luchtafvoerinstallatie;  

…    

Het as-builtdossier wordt opgesteld in de taal (talen) die gebruikelijk is (zijn) in de regio. 

Het as-builtdossier wordt als volgt verdeeld: 

de aanbestedende overheid:    twee exemplaren + een dxf-bestand van de plannen  

de architect:    een exemplaar + een dxf-bestand van de plannen  

het studiebureau:    een exemplaar + een dxf-bestand van de plannen  

  

Alle documenten worden in gemarkeerde kartonnen mappen (A4 formaat) verzameld. 

Het definitieve as-builtdossier wordt vóór de voorlopige oplevering van de werkzaamheden aan de 

verschillende partijen bezorgd. 

Indien het as-builtdossier niet wordt overhandigd, wordt de voorlopige oplevering geweigerd. 

Planning 

Tijdens de uitvoering ontvangt de installateur een gedetailleerde planning van de uit te voeren 

werkzaamheden. 

Samenvatting van de in te dienen documenten 

Met het oog op de analyse/goedkeuring/aanvulling van het technische dossier moeten de volgende 

elementen worden ingediend (niet-uitputtende lijst): 

INSTALLATIES 

  

Elektrische laagspanningsinstallatie inclusief elektrische installatie van HVAC 

  

Voorafgaand advies van de AO voor installaties die onder het AREI vallen (artikel 87 van het 

AREI) 

  

  Plannen (ondertekend en goedgekeurd door de controle-instantie) 

  

  Eendraadsschema’s (idem) 

  

  Installatieplannen voor de aardelektroden 

  

  Technische fiches 

  

    CE-documenten 
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    Veiligheidsinstructies voor de apparaten 

  

    Informatie over de gebruiksomstandigheden van de apparaten 

  

    Lijst van te verwachten abnormale situaties en restrisico's 

  

    Informatie over de veiligheidsvoorzieningen 

  

    Informatie over en instructies voor het onderhoud van de installaties 

  

    IP-conformiteitscertificaten 

  

  Conformiteitscertificaten voor explosieveilige apparaten 

  

  Verklaringen van overeenstemming met de artikelen 252 tot 259 van het AREI en met de 

normen C63-439 voor alle geprefabriceerde elektrische schakelborden 

  

  Verklaringen van overeenstemming met de artikelen 252 tot 259 van het AREI en met de 

normen C20-002 voor alle ter plaatse geïnstalleerde of gewijzigde elektrische schakelborden 

  

  Berekeningsnota die de selectiviteit van de beschermingen aantoont 

  

  Inspectierapport van alle elektrische installaties overeenkomstig het MB van 6 oktober 1981 

door de erkende instantie, 

  

    met inbegrip van de test van de noodverlichtingsinstallatie, de controle van de 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen en van het bereikte verlichtingsniveau 

  

  Garantiecertificaat 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

Opleveringsrapport van de erkende instantie voor de fotovoltaïsche, 

warmtekrachtkoppelings- of andere installatie 

  

Opleveringsrapport van de erkende instantie voor de installatie van de bliksemafleider 

  

Voor TN-netwerken het rapport van de kortsluitingstest 

  

  

  

Waarschuwings-, alarm- en branddetectie-installatie 

  

Voorafgaand advies van de bevoegde brandweer 

  

  Plannen 
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  Eendraadsschema’s van de installaties 

  

  Plannen van de detectoren en apparatuur 

  

  Locatieplannen van eventuele schakelborden of verdeelkasten 

  

  Organigram voor de programmering van de detectiecentra en de besturingssystemen 

  

  Attest van de brandwerendheid van de bekabeling van alarmsirenes en specifieke 

besturingssystemen 

  

  PV van goedkeuring van het materiaal door BOSEC voor branddetectie-installaties 

  

  Technische documentatie 

  

  Test- en inspectierapport van een erkende en gespecialiseerde instantie voor de installatie 

(100 % van de detectoren) volgens NBN S21-100, 

  

    alsook van de alarmen en besturingssystemen (inclusief lijnonderbrekingen van 

detectiekringen, van besturings- en alarmknoppen), 

  

    alsook de werking van de besturingssystemen met positieve veiligheid en de controle van 

storingsmeldingen via simulatie 

  

  Vergelijking van de theoretische berekeningsnota van de afmetingen van de 

batterijen/meting van het stroomverbruik in geval van stroomuitval 

  

  Attest dat het bedieningspersoneel werd gebrieft 

  

  Basisinstructies voor het gebruik van het branddetectiesysteem 

  

  Bedieningshandleiding van het branddetectiesysteem 

  

  Garantiecertificaat 

  

Ondertekend OMNIUM-onderhoudscontract 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

  

  

Gasdetectie-installatie 

  

  Plannen 

  

  Eendraadsschema’s van de installaties 
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  Plannen van de detectoren en apparatuur 

  

  Locatieplannen van eventuele schakelborden of verdeelkasten 

  

  Organigram voor de programmering van de detectiecentra en de besturingssystemen 

  

  PV van goedkeuring van het materiaal (EEX indien nodig) 

  

  Technische documentatie 

  

  Test- en inspectierapport van een erkende en gespecialiseerde instantie voor de 

gasinstallatie (100 % van de detectoren), 

  

    alsook de alarmen, besturingssystemen en aansluiting op het branddetectiesysteem 

  

  Vergelijking van de theoretische berekeningsnota van de afmeting van de batterijen/meting 

van het stroomverbruik in geval van stroomuitval 

  

  Attest dat het bedieningspersoneel werd gebrieft 

  

  Basisinstructies voor het gebruik van het gasdetectiesysteem 

  

  Bedieningshandleiding van het gasdetectiesysteem 

  

  Garantiecertificaat 

  

  Ondertekend OMNIUM-onderhoudscontract 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

  

  

Inbraakdetectie-installatie 

  

  Plannen 

  

  Eendraadsschema’s van de installaties 

  

  Plannen van de detectoren en apparatuur 

  

  Locatieplannen van eventuele schakelborden of verdeelkasten 

  

  Organigram voor de programmering van de detectiecentra en de besturingssystemen 

  

  PV van goedkeuring van het materiaal voor INSERT-label 

  

  Technische documentatie 
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  Test- en inspectierapport van een erkende en gespecialiseerde instantie voor de installatie 

(100 % van de detectoren), 

  

    alsook de alarmen en besturingssystemen 

  

  Vergelijking van de theoretische berekeningsnota van de afmetingen van de 

batterijen/meting van het stroomverbruik in geval van stroomuitval 

  

  Attest dat het bedieningspersoneel werd gebrieft 

  

  Basisinstructies voor het gebruik van het inbraakdetectiesysteem 

  

  Bedieningshandleiding van het inbraakdetectiesysteem 

  

  Garantiecertificaat 

  

  Ondertekend OMNIUM-onderhoudscontract 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

  

  

Waterleidingnet voor de aanvoer van blusmiddelen 

  

Voorafgaand advies van de bevoegde brandweer voor de uitvoering 

  

  As-builtplannen 

  

  Debiet-/druktestrapport voor haspels, hydranten en brandkranen 

  

  Inspectierapport dat de conformiteit van de brandblusinstallaties door de bevoegde 

brandweer aantoont 

  

  Garantiecertificaat 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

Brandnetwerk - berekeningsnota van de afmetingen van het boosteraggregaat op basis van 

het drukverlies en de gegevens van het netwerk 

  

  

  

  

Gasnet en de hierop aangesloten apparaten 

  

  As-builtplannen 
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  Technische fiches 

  

    CE-documenten 

  

    Veiligheidsinstructies voor de apparaten 

  

    Informatie over de gebruiksomstandigheden van de apparaten 

  

    Lijst van te verwachten abnormale situaties en restrisico's 

  

    Informatie over de veiligheidsvoorzieningen 

  

    Informatie over en instructies voor het onderhoud van de installaties 

  

  Samenvattend rapport van de tests en inspecties met vermelding van de verschillende 

inspectie- en testwerkzaamheden die tijdens de werkzaamheden werden uitgevoerd 

  

  In geval van lasactiviteiten: 

  

    Controledocumenten van erkende lassers (de goedkeuring van de lasser mag niet langer 

dan 6 maanden duren) 

  

    Samenvattend rapport met het resultaat van de radiografie van alle lasactiviteiten 

  

  Visuele controle van de leidingen en lektest volgens NBN D51-003 of NBN D51-004 door de 

EDTC of een geaccrediteerde instantie 

  

  Attest afgegeven aan de gasdistributeur 

  

  Onderzoek van de afvoerleidingen voor verbrand gas van de apparaten (toestand, tocht, 

dichtheid, bevestiging, openluchtuitlaat (onderdrukzone)) volgens NBN D51-003 of NBN D51-

004 door de EDTC of een geaccrediteerde instantie 

  

  PV van verbrandingstests dat de afwezigheid van CO aantoont 

  

  Lektest van de elektromagnetische gasklep (isolatie van de gasinstallatie) volgens NBN 

D51-003 of NBN D51-004 door de EDTC of een geaccrediteerde instantie 

  

  Garantiecertificaat 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

In geval van lasactiviteiten met polyethyleen: 

  

       * attest van overeenstemming met de kwaliteitsnormen voor leidingen (KVBG-

goedkeuring), 
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        * markering van leidingen, 

        * markering van accessoires. 

  

Alle laswerkzaamheden met polyethyleen worden door een ervaren, door het distributiebedrijf 

erkende installateur, onder permanent toezicht van de door de opdrachtgever aangewezen 

erkende instantie en op kosten van de aannemer uitgevoerd. 

  

Gasnet - berekeningsnota: drukverliezen 

  

  

  

Liften 

  

  Plannen 

  

  Schema’s 

  

  Organigram voor eventuele programmering, procedure in geval van brand 

  

  Technische documentatie 

  

  Test- en inspectierapport van een erkende instantie voor de installatie (hijsen) 

overeenkomstig bijlage 6 van het K.B. van 10 augustus 1998, 

  

    alsook van de belastingtest en parachutetest 

  

  Attest dat het bedieningspersoneel werd gebrieft 

  

  Basisinstructies voor het gebruik van de lift 

  

  Gebruikshandleiding van de lift 

  

  Technische fiches 

  

    CE-documenten 

  

    Veiligheidsinstructies voor de apparaten 

  

    Informatie over de gebruiksomstandigheden van de apparaten 

  

    Lijst van te verwachten abnormale situaties en restrisico's 

  

    Informatie over de veiligheidsvoorzieningen 

  

    Informatie over en instructies voor het onderhoud van de installaties 

  

  Garantiecertificaat 
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  Omnium-onderhoudscontract dat tijdens de aanbesteding werd onderhandeld en door de 

partijen werd ondertekend 

  

  

  

KEUKENS 

  

  Ontvangst van keukenapparatuur door een gespecialiseerde en gecertificeerde organisatie 

  

  Ontvangst van de elektrische keukeninstallatie (inclusief bijbehorende HVAC) 

  

  Ontvangst van automatische blusinstallaties met percussietest 

  

  Installatieplannen, naar behoren goedgekeurd door de controle-instantie 

  

  Technische fiches van de geïnstalleerde apparatuur 

  

    CE-documenten 

  

    Veiligheidsinstructies voor de apparaten 

  

    Informatie over de gebruiksomstandigheden van de apparaten 

  

    Lijst van te verwachten abnormale situaties en restrisico's 

  

    Informatie over de veiligheidsvoorzieningen 

  

    Informatie over en instructies voor het onderhoud van de installaties 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

  Brandclassificatiecertificaten voor warmte-isolatoren 

  

  Brandclassificatiecertificaten voor filters van luchtbehandelingsaggregaten 

  

  Ondertekend onderhoudscontract 

  

  

  

VERWARMING-VENTILATIE-SANITAIR 

  

  Elektriciteitsschema’s (ondertekend en goedgekeurd door de controle-instantie) 

  

  Eendraadsschema’s (idem) 
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  Technische fiches 

  

    CE-documenten 

  

    Veiligheidsinstructies voor de apparaten 

  

    Informatie over de gebruiksomstandigheden van de apparaten 

  

    Lijst van te verwachten abnormale situaties en restrisico's 

  

    Informatie over de veiligheidsvoorzieningen 

  

    Informatie over en instructies voor het onderhoud van de installaties 

  

    IP-conformiteitscertificaten 

  

  Conformiteitscertificaten voor explosieveilige apparaten 

  

  Verklaringen van overeenstemming met de artikelen 252 tot 259 van het AREI en met de 

normen C63-439 voor alle geprefabriceerde elektrische schakelborden 

  

  Verklaringen van overeenstemming met de artikelen 252 tot 259 van het AREI en met de 

normen C20-002 voor alle ter plaatse geïnstalleerde of gewijzigde elektrische schakelborden 

  

  Berekeningsnota die de selectiviteit van de beschermingen aantoont 

  

  Inspectierapport van de elektrische installatie 

  

  Attest dat de schoorsteen werd geveegd en afgedicht (voor renovatie) 

  

  Berekeningsnota van de doorsneden van de ventilatiekokers bovenaan en onderaan 

  

  Rapport van de opstart van de brander en verbrandingstests (afwezigheid van CO) 

  

  Meting van lucht- en waterdebiet 

  

  Garantiecertificaat 

  

  Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

  Brandclassificatiecertificaten voor warmte-isolatoren 

  

  Brandclassificatiecertificaten voor filters van luchtbehandelingsaggregaten 

  

De volgende berekeningsnota's (niet-uitputtende lijst): 

  

 Circulatiepompen 
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 Expansievat 

  

 Luchtdempers 

  

 Hydraulisch netwerk - drukverliezen 

  

 Luchtnetwerk - drukverliezen 

  

 Aanvoernet leidingwater - berekeningsnota van de afmetingen van het boosteraggregaat op 

basis van het drukverlies en de gegevens van het netwerk 

  

 Regenwaternet - afmetingen van het hydrofooraggregaat op basis van het drukverlies 

  

 Verzacht water - afmetingen van de waterontharder al naargelang de waterhardheid en de 

belasting, met name wat betreft de waterhardheid voor de garantie op de verwarmingsketels 

  

  

  

  

  

Rookafvoersystemen 

  

Ontvangst door een gespecialiseerde controle-instantie - controle van: 

  

 de conformiteit met de normen en voorschriften van het bestek; 

  

 de controle van het debiet; 

  

 de positieve veiligheid; 

  

 de openingssignalering; 

  

 de signalering van storingen als de stroomvoorziening voor deze systemen wordt hersteld; 

  

de openingstest met positieve veiligheid voor alle afvoerkanalen. 

  

  

  

INFORMATICA 

  

Plannen en eendraadsschema's 

  

Rapport van het informaticanetwerk - test met datastekker 
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REGIONALE BRANDWEER 

  

Rapporten van de regionale brandweer 

  

  

  

SPRINKLERS 

  

Plannen 

  

Technische fiches 

  

Rapport van erkende instantie - sprinklerinstallatie 

  

  

  

VARIA 

  

Architectuurplannen - AS BUILT 

  

Lijst van aanwezige personen 

  

Lijst van fabrikanten en importeurs (volgens de nummers van de technische fiches) 

  

Diverse technische fiches 

  

Elementen met betrekking tot de veiligheid op de bouwplaats (PID ...) 

  

Rapport van erkende instantie - compressoren en drukvaten 

  

Conformiteitscertificaten voor brandwerende afdichting en technische goedkeuringen van de 

gebruikte materialen 

  

 HULP 

- meetcode: Forfait 

69.41.1o  Testen en oplevering van de werkzaamheden TP forfait 
Aangevuld als volgt: 

 

Aan het einde van elke fase voert de aannemer een technische oplevering voor alle geïnstalleerde 

elementen uit. Dit garandeert de conformiteit van de voor de betreffende fase uitgevoerde 

werkzaamheden. 

  

Algemeen 

De verschillende opleveringen van de werkzaamheden (1e voorlopige oplevering - 2e voorlopige 

oplevering - ‘zomertesten’ - ‘wintertesten’ en definitieve oplevering) worden uitgevoerd volgens de 

specificaties van het bijzonder typebestek nr. 105 uit 1990. 
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De onderhavige aannemer controleert de werkzaamheden met het oog op de voorlopige oplevering of 

de definitieve oplevering. 

De voorlopige oplevering/definitieve oplevering gebeurt in aanwezigheid van de aanbestedende 

dienst, de aannemer, stuurman, architect, raadgevend ingenieur of hun gemandateerd 

vertegenwoordiger. 

De verdragsluitende partijen en de ontwerpers ondertekenen de processen-verbaal van de architect 

of de raadgevend ingenieur. 

De volgende aanvullende voorschriften zijn van toepassing: 

 voorafgaand aan de 1e oplevering laat de installateur op eigen kosten de volgende controles en 

metingen uitvoeren: 

controle van het elektrische deel (door een erkende instantie);  

meting van de verschillende luchtdebieten en van de luchtverdeling bij de verschillende afzuig- en 

aanzuigroosters;  

meting van het hydraulisch debiet van de verschillende circulatiepompen en pompen en meting bij 

doorvoeringen van de verschillende sluisdeuren met een aangepast apparaat;  

controle van het vermogen en de afstelling van de branders;  

controle van de werking en prestaties van de waterzuiveringsinstallaties;  

geluidsmaatregelen (door een gespecialiseerd geluidsbureau) bij twijfel over de opgelegde 

voorschriften;  

controle van de werking van de veiligheidsvoorzieningen (ketelthermostaat - antivries - 

veiligheidsdrukregelaar enz.) (door een erkende instantie);  

controle van de werking van de gaslekdetectie (door een erkende instantie);  

controle van het vermogen van de werking en de veiligheidsvoorzieningen van de koeling;  

Conformiteitscontrole van de installaties met de verschillende specificaties en de regels van goed 

vakmanschap.  

Controle van de isolatie van alle circuits.  

Controle van de goede werking van alle toestellen.  

controle van gelijke welke prestatie die het Studiebureau nuttig acht.  

De installateur is verantwoordelijk voor elke inbedrijfstelling die nodig is om de installatie te 

controleren. 

Indien de meetrapporten niet ter beschikking worden gesteld, wordt de 1e voorlopige oplevering 

geweigerd. 

Het technische as-builtdossier wordt vóór de 1e voorlopige oplevering van de werkzaamheden ter 

beschikking gesteld. Indien dit niet gebeurt, wordt de 1e voorlopige oplevering geweigerd. 

De 2e voorlopige oplevering moet binnen negentig kalenderdagen na de 1e voorlopige oplevering 

plaatsvinden. 

Als deze termijn wordt overschreden, worden er laattijdigheidsboetes opgelegd. 

Naast de voor de proeven benodigde medewerkers stelt de opdrachtnemer de verschillende 

meetapparatuur en toegangsmiddelen die nodig zijn voor een goede uitvoering van deze proeven in 

bruikleen ter beschikking. 

 

 Voorlopige oplevering 

Binnen vijftien dagen na het verzoek daartoe door de aannemer vindt de voorlopige oplevering van de 

werkzaamheden plaats, voor zover deze volledig en conform de bepalingen van het contract zijn 

voltooid. 

Indien er geen opmerkingen zijn over de werkzaamheden, wordt een proces-verbaal van voorlopige 

oplevering opgesteld. 

Indien er gebreken, defecten of tekortkomingen worden vastgesteld, beschrijft het proces-verbaal van 

de voorlopige oplevering die in detail en legt de datum vast waarop dit moet weggewerkt zijn. 

Indien er grote tekortkomingen of fouten worden vastgesteld of indien de werkzaamheden nog niet 

afgerond zijn, wordt er een proces-verbaal van niet-ontvangst opgesteld met de redenen van de 

weigering. 
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Indien de werkzaamheden voor het verstrijken van de termijn zijn afgerond, vinden de 

opleveringsformaliteiten op schriftelijke vraag van de aannemer binnen veertien dagen plaats. 

De aannemer zorgt ervoor dat de ruimtes en installaties perfect schoongemaakt zijn voor de 

voorlopige oplevering. 

De tienjarige aansprakelijkheid start vanaf de voorlopige oplevering. 

 Definitieve oplevering 

Bij het verstrijken van de garantietermijn wordt er automatisch overgegaan tot controle van de 

bouwwerken voor de definitieve oplevering. 

De definitieve oplevering wordt pas verkregen als alle contractuele verplichtingen volledig vervuld zijn. 

De garantietermijn tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering bedraagt twee jaar. 

 Verbintenis van de aannemer tot de definitieve oplevering 

De aannemer is aansprakelijk voor alle bouwwerken van zijn aanneming tot de definitieve oplevering 

van alle werkzaamheden. 

Tijdens de garantietermijn voert de aannemer naar gelang de behoeften alle werkzaamheden uit aan 

de bouwwerken die nodig zijn om ze in staat van onderhoud of werking te herstellen of behouden. 

Na de voorlopige oplevering is de aannemer echter niet aansprakelijk voor schade waarvan de 

oorzaak niet aan hem kan worden toegeschreven. 

Onder voorbehoud van wat in de vorige alinea staat, draagt hij de kosten van alle herstellings-, 

heropbouw-, baggerwerken of andere die nodig zijn als gevolg van verzakkingen, verschuivingen, 

instortingen, dichtslibbingen, breuken, kwaliteitsveranderingen of om het even welke andere 

aantastingen. 

  

 HULP 

- meetcode: Forfait 

69.41.1p  Nutsleidingen PM 

69.41.1q  Demontage van bestaande installaties TP forfait 
Aangevuld als volgt: 

  

Bestaande verouderde installaties die verband houden met de vroegere warmteproductie, ventilatie, 

sanitaire voorzieningen en alle andere apparatuur die verband houdt met technische installaties 

(leidingen, kabels, kokers enz.) moeten worden gedemonteerd en verwijderd voordat de nieuwe 

apparatuur wordt geïnstalleerd (tenzij anders aangegeven op de plannen). 

De inschrijver moet in zijn offerte hiermee rekening houden. 

  

HULP 

- meetcode: Forfait 

69.41.1r  Verf en markeringen PM 
Aangevuld als volgt: 

 

De bepalingen van artikel C40 van het typebestek nr. 105 zijn van toepassing. 

 

ALGEMEEN 

Alle schilderwerken die in NBN 237 worden vermeld, maken deel uit van deze aanneming. 

Wat de kenmerken van de verven en de uitvoeringsmodaliteiten betreft, vervangen de voorschriften 

van index 07 van het typebestek nr. 104 deze van de norm NBN 237. De kleuren worden aan het 
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oordeel van de directie van de werken overgelaten en maken deel uit van het RAL-

standaardassortiment. 

Alle schilderwerken worden door gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd. De directie van de werken 

moet de onderaannemer die de inschrijver aanwijst om deze werkzaamheden uit te voeren, eerst 

goedkeuren. 

Verroeste onderdelen en plaatsen zonder primer moeten grondig met een staalborstel worden 

gereinigd vooraleer ze worden geschilderd. 

De installateur zal op eigen kosten alle geschilderde zones die tijdens de garantieperiode kunnen 

afbladderen of barsten, herstellen.  Om de controle te vergemakkelijken, hebben de verflagen een 

verschillende kleur. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de demontage van de zichtbare verwarmingselementen vóór 

de pleister- en schilderwerken en voor de montage na de werkzaamheden. 

Schilderwerken aan warmte-isolatieleidingen mogen enkel na een hydraulische test en de eerste 

ingebruikname van de installatie worden uitgevoerd. 

 

SCHILDEREN VAN LEIDINGEN EN ACCESSOIRES 

Deze aanneming omvat: 

• het schilderen van alle leidingen, fittingen en accessoires in twee beschermlagen; vóór de 

installatie hebben de leidingen een eerste beschermlaag gekregen; 

• het definitief schilderen van de leidingen in twee emaillagen, fittingen en niet-

warmtegeïsoleerde accessoires blijven zichtbaar; 

• het schilderen van de omhulsels in drie lagen zinkchromaatverf, binnen en buiten, vóór de 

installatie; 

• het schilderen van ophangingen en dragers in drie lagen zinkchromaatverf, waarvan twee 

lagen onmiddellijk na de installatie. 

Leidingen in gegalvaniseerd staal of pvc-leidingen mogen niet worden geschilderd. 

 

SCHILDEREN VAN LUCHTKANALEN EN VENTILATIEOPENINGEN 

Deze aanneming omvat het schilderen, in twee lagen satijnemail (primer niet inbegrepen), van alle 

luchtkanalen in opbouwplaatsing in de administratieve ruimtes. 

Luchtkanalen die in verlaagde plafonds en in de technische ruimtes zijn geïnstalleerd, moeten niet 

worden geschilderd. 

Alle ventilatieopeningen moeten worden geschilderd. 

De directie van de werken kiest de kleur van de verf (RAL-kleur). 

Kunststof buizen moeten niet worden geschilderd. 

 

SCHILDEREN VAN VERWARMINGSELEMENTEN 

Deze aanneming omvat: 

• het definitief schilderen van radiatoren en andere zichtbare verwarmingselementen in TWEE 

halfmatte emaillagen (primer niet inbegrepen); 

• de demontage en montage van onderdelen of apparatuur om de schilderwerken uit te voeren, 

moeten in de prijs zijn inbegrepen; 

• het aanbrengen van beschermende verf (2 lagen) en definitieve verf (2 lagen email) op de 

dragers en ophangingen van de verwarmingselementen. 

 

SCHILDEREN VAN HET MATERIAAL 

Deze aanneming omvat het schilderen in twee emaillagen met een metallic glans van alle materialen 

en apparatuur zoals verwarmingsketels, koelaggregaten, ventilatieaggregaten, tanks, pompen, 

elektrische schakelborden, loopbruggen, dragers enz. 

Hoewel sommige uitrustingen zoals koel- en ventilatieaggregaten, tanks, elektrische schakelborden, 

pompen enz. of soortgelijke apparatuur in de fabriek werden geschilderd of geëmailleerd, moet de 

opdrachtnemer ermee rekening houden dat deze eventueel opnieuw moeten worden geschilderd 
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vooraleer ze worden opgeleverd, gezien de onvermijdelijke schade die zich tijdens het transport en op 

de bouwplaats kan voordoen. 

Kunststof materiaal moet niet worden geschilderd. 

 

MARKERINGEN 

Deze aanneming houdt in dat er op elk apparaat, elke kraan of elke klep van een gegraveerd, 

overslijtbaar plaatje wordt aangebracht. Het plaatje vermeldt de bestemming en is van een 

referentienummer voorzien dat op de plannen en schema's bij de gebruiks- en onderhoudsinstructies 

wordt aangegeven. 

Op alle zichtbare leidingen en op alle warmte-isolatieomhulsels moeten er identificatieringen conform 

NBN 69 worden geschilderd. 

Dit markeringssysteem kan worden vervangen door labels die vanaf de grond leesbaar zijn. Deze 

labels worden op een stevige en duurzame manier bevestigd en geven de aard van de vloeistof aan. 

Deze ringen moeten op elk accessoire of elke aftakking en langs het volledige tracé van de leidingen 

worden aangebracht zodat de leiding van op eender welke plaats kan worden geïdentificeerd. 

Deze 10 cm brede ringen worden op blote of warmte-isolerende leidingen, in technische ruimtes, 

tunnels, secundaire ruimtes, ruimtes boven het verlaagde plafond en toegankelijke kokers 

aangebracht. 

Apparatuur die in de ruimtes boven het verlaagde plafond wordt geïnstalleerd (isolatiekleppen, 

brandkleppen enz.) moet worden aangeduid aan de hand van zelfklevende labels, die vanaf de grond 

leesbaar zijn, op de zichtbare zijde van het verlaagde plafond. 

De directie van de werken moet akkoord gaan met het model van label. 

 

CONVENTIONELE KLEURCODERING VOOR DE IDENTIFICATIE VAN LEIDINGEN 

Aanduiding van kleuren 

Elke leiding moet worden geïdentificeerd door een combinatie van maximaal drie kleuren. 

De gebruikte basiskleuren zijn deze van de norm NBN 69. 

 

Markering van de leidingen 

In principe wordt er gebruik gemaakt van zelfklevende gekleurde ringen die rond de leidingen of op de 

isolatie worden aangebracht.  Deze ringen worden op een afstand van 3 m van elkaar, bij elke 

vertakking of spruitstuk en op elke kraan geplaatst. 

Om de verschillende basisvloeistoffen te specificeren, wordt een eerste secundaire kleur gebruikt.  

Eventueel kan er, waar nodig, een tweede secundaire kleur worden gebruikt om een bepaald gebruik 

van de respectieve vloeistof te specificeren of als een nauwkeuriger onderscheid voor een 

basisvloeistof moet worden gemaakt. 

De ringen zien er als volgt uit: 

• basiskleur:  breedte twee keer 15 cm ongeveer; 

• eerste secundaire kleur: breedte 10 cm, geplaatst in het midden van de basiskleur; 

• tweede secundaire kleur: breedte 15 cm, geplaatst naast de eerste secundaire kleur. 

De ringen moeten naast elkaar worden geplaatst. 

Wat de brandwater-, aardgas- en persluchtleidingen betreft, moet de basiskleur over de volledige 

lengte van de leiding worden aangebracht. 

De stroomrichting van de vloeistof wordt aangegeven met een pijl in de buurt van de conventionele 

basiskleur. De kleur van de pijl vertoont een scherp contrast met de basiskleur. 

Voor speciale vloeistoffen zoals specifieke gassen, zuren en basen wordt de informatie van de ringen 

aangevuld met de volledige naam en het chemische symbool. 

Luchtkanalen moeten op een hoogte van 20 cm en aan minstens twee zijden worden gemarkeerd. De 

richting van de luchtstroom moet worden aangegeven. 

Elektrische leidingen moeten worden geïdentificeerd met gekleurde strepen van ten minste 5 cm 

breed. 
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Conventionele identificaties 

De volgende identificatiecodes moeten worden aangebracht:  

Hard koud drinkwater   groen en donkerblauw 

Zacht koud drinkwater   groen en lichtblauw 

Brandwater     rood over de volledige lengte 

Sanitair warm water    groen, wit, rood 

Sanitair warm water - lus    groen, wit, blauw 

IJswater vertrekpunt    groen, blauw, rood 

IJswater retour    groen, blauw, blauw 

Warm water vertrekpunt    groen, grijs, rood 

Warm water retour     groen, grijs, blauw 

Glycolwater     groen, roze 

Afvoer gebruikt en fecaal water  groen, zwart, bruin 

Afvoer regenwater   groen, zwart, wit 

Afvoer primaire en secundaire ventilatie groen, zwart, blauw 

Koelmiddel    geel, bruin 

Aardgas     geel over de volledige lengte 

Ventilatie aanvoer hygiënische lucht  blauw, oranje, rood 

Ventilatie afvoer hygiënische lucht  blauw, oranje, blauw 

Ventilatie aanvoer warme lucht   blauw, geel, rood 

Ventilatie aanvoer koude lucht  blauw, wit, rood 

 

- Hoogspanning  Zwarte bliksem op gele achtergrond (artikel 262 van het AREI) en aanduiding 

van de werkingsspanning 

- Laagspanning  Zwarte bliksem op gele achtergrond (artikel 262 van het AREI) en aanduiding 

van de spanning 

Basiskleur: oranje 

- Signalering  Basiskleur: geel 

- Telefonie  Basiskleur: blauw 

- Besturingssysteem Basiskleur: groen 

- Branddetectie Basiskleur: rood 

- Gasdetectie  Basiskleur: paars 

- Stroomkabels en railstellen (voor kabels, markering aan elk uiteinde met zelfklevende strips in de 

juiste kleur) 

Fase 1: rood  

Fase 2: bruin 

Fase 3: zwart 

Nulleider: blauw 

- Aardingskabels en aardingsrails  (PE of PEN) groen/geel 

 

MARKERING VAN KABELS EN KLEINE ELEKTRISCHE APPARATUUR 

 

Hoofdkabels en aftakkingen 

Alle hoofdstroomkabels en aftakkingen moeten VERPLICHT aan elk uiteinde worden gemarkeerd met 

zelfklevende strips die bestand zijn tegen chemische middelen, vochtigheid en hoge temperaturen. 

 

Deze strips bevatten de vermelding ‘W.xxx’, het nummer van de respectieve kabel.  ALLE andere 

kabels (besturing, signalering, veiligheid enz.) worden op dezelfde manier geïdentificeerd. De letters 

verschillen echter naargelang de toepassing, bijvoorbeeld: 

• DI.xxx:  branddetectie;   

• AC.xxx:  toegang; 

• SI.xxx: signalering;   
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• TF.xxx:  telefonie; 

• IN.xxx:  inbraak;  

• enz. 

Dit markeringssysteem wordt vergezeld van een volledige kabellijst met de markering, de doorsnede, 

het type, de herkomst, de bestemming enz. volgens het onderstaande model. 

 

Kabellijst 

Nr 

kabelzoeker 

type Kabel 

sectie 

Oorsprong 

(tabel – bescherming 

of aansluitblok) 

bestemming Totale 

lengte 

(m) 

Plan  

oorsprong 

Plan  

bestemming 

Opmerkingen 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Voor de markering van kabels in elektrische schakelborden moeten er gebruik worden gemaakt van 

andere systemen zoals genummerde ringen of andere modellen die aan de directie van de werken 

worden voorgelegd. 

 

Kleine elektrische apparatuur 

Alle kleine elektrische apparatuur (schakelaars, tweepolige en vierpolige stopcontacten, 

transformatoren van 220/24 V enz.) wordt gemarkeerd door middel van zelfklevende labels die met 

een elektronische labelmachine worden gemaakt. 

De directie van de werken zal tijdens de uitvoering de achtergrondkleur kiezen. 

Deze labels bevatten: 

• een referentieletter, bijvoorbeeld X voor stopcontacten, waaraan een of meer nummers zijn 

toegekend; 

• een afkorting die de elektrische kring en het schakelbord waarvan de respectieve apparatuur 

afhankelijk is, vermeldt. 

 

MARKERING VAN UITRUSTINGEN 

Alle motoren, ventilatoren, transformatoren enz. zijn voorzien van een onverslijtbaar typeplaatje. 

Op dit plaatje worden, in het Frans/Nederlands, alle technische eigenschappen van de respectieve 

apparatuur gegraveerd. 

Alle plaatjes worden aan de kant van de hoofdtoegang geplaatst. 

 

- meetcode: 

  Inbegrepen in de plaatsing. 

69.41.1s  Te rechtvaardigen bedrag voor onvoorziene werkzaamheden PTT 

7  T7 Elektriciteit  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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Deze post omvat de volledige elektrische installatie van het gebouw, zowel binnen als buiten. 

De werkzaamheden omvatten met name 

− de levering en inbedrijfstelling van alle elektrische installaties voor de productie, de omzetting, het 

transport, de distributie en het gebruik van elektrische energie; 

− de vaste communicatie-, informatietechnologie-, signalerings- en besturingsleidingen; 

− de tijdelijke elektriciteitsaansluiting, indien nodig. 

De werkzaamheden omvatten eveneens de terbeschikkingstelling van het as-builtdossier van de 

elektrische installatie. 

- Belangrijke opmerkingen 

  

MATERIALEN 

De elektrische installatie is compatibel met de aanwezige externe invloeden, zoals vereist door artikel 

19 van het AREI [Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (bijlage bij het KB van 

10/03/1981)]. Hiertoe worden de bouwplannen met de externe invloeden als bijlage aan dit document 

toegevoegd. 

De inschrijver kiest het schema met de verbindingen met de hoofdaarding. 

Dit kan zijn: TT (standaard)/TN/TN-S/TN-C-S/TN-C/IT  

UITVOERING/VERWERKING 

De elektrische installatie is in overeenstemming met het Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installaties ([AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (bijlage bij het KB van 

10/03/1981)]). 

De elektrische installatie voldoet aan de technische specificaties van Synergrid. 

De elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften van de distributienetbeheerder 

([DNB]). 

De elektrische installatie voldoet aan de vereisten van de milieuvergunning, de bouwvergunning en 

het advies van de brandweer. 

In geval van een bestaande installatie zal de inschrijver rekening houden met de beschikbaarheid van 

bestaande apparatuur,  zoals gespecificeerd door de opdrachtgever. 

CONTROLES 

De elektrische installatie maakt, vóór de ingebruikname, het voorwerp uit van een 

conformiteitsonderzoek, zoals vereist in het [AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installaties (bijlage bij het KB van 10/03/1981)]. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om 

ervoor te zorgen dat dit onderzoek plaatsvindt en dat het proces-verbaal geen eventuele inbreuken 

bevat. Zo niet moet hij op eigen kosten de non-conformiteiten oplossen en een nieuw onderzoek 

organiseren.  

In geval van een nieuwe installatie is het de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de aansluiting 

op het distributienet door de [DNB] of door een door de [DNB] gemachtigde persoon te laten 

uitvoeren. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

Het [AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (bijlage bij het KB van 10/03/1981)] 

De technische specificaties van [Synergrid].  

De technische voorschriften van de [DNB]. 

HULP 

- We vestigen in het bijzonder de aandacht op artikel 19 van het [AREI, Algemeen Reglement op de 

Elektrische Installaties (bijlage bij het KB van 10/03/1981)]: Installatievoorwaarden voor elektrische 

apparatuur al naargelang de omgeving. 

Dit artikel stipuleert onder andere dat: 
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Externe invloeden, met inbegrip van de zones waarop deze van toepassing zijn, worden bepaald op 

basis van de gegevens die de beheerder van de installatie verschaft. Deze gegevens worden op een 

of meerdere plannen van de instelling of de installatie vermeld. Zowel de beheerder of zijn 

vertegenwoordiger als de vertegenwoordiger van de erkende instantie, zoals bedoeld in artikel 275 

[AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (bijlage bij het KB van 10/03/1981)] 

moeten deze plannen goedkeuren en paraferen. 

[Deze] voorschriften [...] zijn niet van toepassing op elektrische installaties in woonruimtes of -locaties. 

De inschrijvers kunnen geen offerte opstellen voor een niet-huishoudelijke installatie als ze niet op de 

hoogte zijn van voornoemde externe invloeden. De plannen met externe invloeden moeten als bijlage 

aan het BB worden toegevoegd (zie het hoofdstuk ‘MATERIALEN’ hierboven). 

- In geval van een bestaande installatie kan het soms nodig zijn om bestaande apparatuur buiten 

bedrijf te stellen/aan te passen/te demonteren om de vereiste werkzaamheden uit te voeren. Het is de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te noteren wat dit in het bijzonder betreft en om de 

beschikbaarheid van bestaande apparatuur tijdens de werkfase te verduidelijken (zie het hoofdstuk 

‘UITVOERING/VERWERKING’ hierboven). 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

  

Algemene gegevens inzake het gebouw 

Dit project betreft de renovatie van school 8-9 in Molenbeek. De school is gelegen in de Gulden 

Bodemstraat 2 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.   

 

Algemene opmerking 

De installaties worden geschikt volgens de principes op de plannen en de schema’s, rekening 

houdende met de structuur van de constructies en de plaatsing van het te installeren materiaal. 

  

Goedkeuring. 

Vóór de uitvoering moet alle apparatuur ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid worden 

voorgelegd. 

  

Aannemingsgrenzen 

Binnen de grenzen van dit programma is de opdrachtnemer, in ruil voor de overeengekomen globale 

prijs, als enige verantwoordelijk voor alle leveringen, werkzaamheden, aanpassingen, procedures, 

diensten, enz. die nodig zijn om de voorgeschreven resultaten te verkrijgen en om ervoor te zorgen 

dat de installaties voldoen aan de opgelegde voorwaarden en de regels van de kunst. 

  

Stroomvoorziening 

De aanneming begint bij de verdeelborden. 

  

Diverse aandrijfvoedingen 

Alle aandrijfvoedingen die nodig zijn voor de apparatuur van andere aannemingen worden in de 

bijgevoegde plannen en schema's weergegeven. 

Voor deze stroomtoevoerleidingen is de huidige aanneming beperkt tot de levering van stroom aan de 

geplande locaties. De kabel eindigt in een verdeeldoos aan het einde van een 3 m lange speling in de 

kabel. 

Bij elke ‘stroomtoevoerleiding’ omvat deze aanneming de toevoer van de laagspanningsaarde naar 

dezelfde plaats. 

  

Verlichtingsarmaturen 

Alle noodzakelijke verlichtingsarmaturen om alle ruimtes te verlichten. 

  



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 237 de 315 

  

 

Verlichtingsbeheer 

In de gangen en doorlopen: 

De bediening van de verlichting werkt met aanwezigheids- of afwezigheidsdetectie. Op deze manier 

werkt het systeem: 

in nacht- en weekendmodus: 

het licht gaat aan als er een aanwezigheid wordt gedetecteerd en schakelt uit na een tijd die de 

gebruiker kan instellen. 

in dagmodus: 

het licht gaat 100 % aan als er een aanwezigheid wordt gedetecteerd, in andere gevallen blijft het 

licht aan maar op een gedimd niveau dat overeenkomt met een verlichtingsniveau van 50 lux. 

  

Afzonderlijke en selectieve differentiële bescherming 

Op elk stopcontact wordt er een afzonderlijke differentiële bescherming geplaatst het principeschema 

dat bij het dossier is gevoegd. 

  

Openingen in betonplaten en metselwerkwanden 

Deze aanneming omvat alle openingen in en alle herstellingen in de afgewerkte staat van de wand. 

  

Voetstukken voor machines en apparaten 

Deze aanneming omvat alle voetstukken voor elektrische apparatuur en andere apparaten van de 

installatie, inclusief  trillingsabsorberende platen en/of frames. 

  

Openingen in metalen vloeren en betonnen platen en wanden 

Deze aanneming omvat alle openingen in en alle herstellingen in de afgewerkte staat van de wand. 

  

Portaalconstructies en dragers voor hangende apparaten en leidingen 

Deze aanneming omvat alle portaalconstructies en dragers voor hangende apparaten en leidingen. 

De dragers moeten verplicht op de metalen constructie en/of het metselwerk van de gebouwen 

worden aangebracht. 

  

Openingen in gevelpanelen 

Deze aanneming omvat alle openingen in en alle herstellingen in de afgewerkte staat van de wand. 

  

Exploitatie tijdens de werkzaamheden 

Deze aanneming omvat alle kosten met betrekking tot het verbruik tijdens de werkzaamheden. 

  

Toegangsmiddelen 

Er wordt voorzien in alle toegangsmiddelen. 

  

Boringen en diverse werkzaamheden 

In het artikel ‘Bijkomende werkzaamheden’ van dit bestek wordt het belang van de verschillende 

werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van deze aanneming beschreven. 

  

Aanvoer van materiaal 

Eventuele demontage- en montagewerkzaamheden, alsook alle kosten voor materiaalbehandeling 

zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

  

Beschrijving en werkingsprincipe van de installaties 

Elektriciteitsdistributie 

Om de volgens het AREI toelaatbare spanningsverliezen op te vangen, worden de schakelborden 

over de verschillende technische ruimtes verdeeld. 

Elektrische installaties 
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Aarding en potentiaalvereffening 

Alle aardingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van het AREI. 

Plaatsingswijze van leidingen 

Vanaf het ALSB tot aan de verschillende verdeelborden worden de elektrische leidingen ofwel in 

kabelgoten, via verticale technische kokers of in PET-buizen geplaatst. 

De plaatsingswijze voor de leidingen naar apparaten, armaturen, detectoren en terminaleenheden 

varieert naargelang de bestemming van de ruimtes, namelijk: 

- zichtbaar in technische ruimtes en industriële gebouwen (in PET-buizen of kabelgoten); 

- verborgen in verlaagde plafonds en muren van kantoren, hallen, gangen en sanitair; 

- verborgen in verwijderbare wanden. 

De verbinding tussen de hoofdkabelgoten en de apparaten, armaturen enz. wordt gemaakt via kleine 

kabelgoten of PET-buizen. 

Vóór de uitvoering bevestigt deze aanneming het soort montage voor elke ruimte. 

  

Kleine apparatuur 

Schakelaars, drukknoppen, stopcontacten enz. worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in de 

bijlage. 

Binnenverlichting 

Noodverlichting 

In alle gangen en vluchtwegen, op de verschillende toegangspunten en boven de deuren van de 

trappenhuizen worden noodverlichtingsarmaturen geïnstalleerd, alsook aan de uitgangen om de 

verkeersstroom tot buiten het gebouw mogelijk te maken. 

De noodverlichtingsarmaturen zijn uitgerust met een systeem dat een maandelijkse zelftest mogelijk 

maakt, met vermelding van ‘werkt’ of ‘werkt niet’. Automatische test van de verschillende 

componenten. 

Reglementaire pictogrammen geven de richting van nood- en andere uitgangen aan. 

De apparaten zijn op het managementsysteem aangesloten. 

Plaatsingswijze van het materiaal 

Bij gemoduleerde verlaagde plafonds worden de armaturen aan de draagstructuur van de platen 

bevestigd. De aannemer elektriciteit zorgt voor een versterking van deze structuur ter hoogte van de 

verlichtingsarmaturen. 

  

Berekeningsbasis 

De inschrijver is verantwoordelijk voor de berekening van de verschillende vermogens. 

Verlichting 

Het voor de verlichting vereiste vermogen wordt zodanig berekend dat de volgende gemiddelde 

verlichtingsniveaus worden verkregen: 

Verlichtingsniveaus. 

  Klasse, refter 300 lx 

- Sporthal 600 lx 

- Kantoren, vergaderzaal 500 lx 

- Overlopen, gangen 200 lx 

- Sanitaire voorzieningen, kleedkamer 150 lx 

- Opslagplaatsen, bergruimte 200 lx 

- Technische ruimtes 250 lx 

 Er wordt een uniformiteit van minstens 70 % vereist. 

 

Te bereiken prestaties: 

Het geïnstalleerde vermogen bedraagt niet meer dan 

- 3 W/m² per 100 lux in sporthallen en zwembaden; 

- 2,5 W/m² per 100 lux in kantoren en schoollokalen; 
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- 3 W/m² per 100 lux in ziekenhuisruimtes; tussen 3 W/m² per 100 lux in een brede, lage gang (min. 

30 m x 2 m x 2,8 m) en 8,5 W/m² per 100 lux in een smalle, hoge gang (min. 30 m x 1 m x 3,5 m). 

Armaturen met fluorescentie- of ontladingslampen mogen enkel met elektronische 

voorschakelapparatuur worden uitgerust. 

  

Drijfkracht 

Het vermogen dat nodig is voor de verdeling van de kleine drijfkracht wordt berekend op basis van de 

volgende specifieke vermogens: 

Kantoren: 400 W per stopcontact - f = 0,6 

Hal, gang: 300 W per contactdoos - f = 0,4 

  

Schatting van het vermogen 

De inschrijver stelt zijn vermogensbalans op naargelang de omvang van de elektrische distributie. 

  

Reserve 

Met het oog op de installatie van elektrische apparatuur die voor het toekomstige beheer van het 

gebouw zou kunnen gerechtvaardigd zijn, moet er een vermogensreserve van ± 15 % van het totale 

vermogen worden overwogen. 

  

Berekeningsmethode 

1 ) Verlichtingsberekeningen 

a) De gemiddelde verlichtingssterkte wordt overeenkomstig EN 12464 - 1 berekend. Bij de 

berekening van de verlichtingssterkte wordt er rekening gehouden met wandreflecties en een 

kleurindex van minstens 80 %. 

b) De verblindingsindexen worden berekend volgens de methode van NBN L 14.0002 en het 

addendum hierbij. 

c) De UGR-waarden worden berekend op basis van de toepassingen. De schermen in de kantoren 

zijn idealiter platte lcd-schermen. 

  

2 ) Elektrische maatvoering 

a) Bij de berekening van de elektrische dimensionering (doorsneden van leidingen, afmetingen van 

beschermingen enz.) moet er worden rekening gehouden met de vereisten van het Algemeen 

Reglement op de Elektrische Installaties, het ARAB en de geldende KB’s en NBN’s. 

b) De spanningsverliezen zijn in overeenstemming met het AREI. 

b) De grootte van de beveiligingsapparaten en de snelheid van stroomonderbreking garanderen een 

volledige selectiviteit. 

c) De verdeelkringen van de verlichting worden zodanig berekend om indien nodig een opstartstroom 

van de elektronische voorschakelapparatuur mogelijk te maken. 

d) De stopcontacten worden verdeeld, met een maximum van 8 eenheden per kring. 

72  Laagspanning (LS)  

72.2  LS- distributie  

Aangevuld als volgt: 

 

Stroomvoorziening: 3 x 230 + PE 

Nulleiderstelsel: TT 

 

De inschrijver is verantwoordelijk voor alle kortsluitstroomberekeningen die nodig zijn bij dit type 

nulleiderstelsel en alle eendraadsschema’s. 
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De totale selectiviteit moet worden gegarandeerd. 

72.22  Voorzieningen - binnennetwerken  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle apparatuur voor binnennetwerken. De verdeling van het binnennetwerk is 

beperkt tot laagspanning van eerste categorie. 

Dit deel wordt in twee onderverdeeld, afhankelijk van het beheer van dit systeem: 

- de installatie voor normaal gebruik (niet-ervaren persoon voor woon- en soortgelijke installatie) 

- de installatie voor ervaren personen (BA4 - BA5 andere gevallen) 

Deze post omvat alle werkzaamheden en leveringen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van 

volledige netwerken van elektrische leidingen in gebouwen, zowel voor particulier gebruik (individuele 

of collectieve huisvesting) als voor professioneel gebruik (kantoorgebouwen, werkplaatsen enz.). 

Overeenkomstig de algemene en/of specifieke bepalingen van dit document moeten de 

eenheidsprijzen voor deze post altijd, ofwel volgens de schatting in de meetstaat, ofwel in hun 

totaliteit, de volgende elementen bevatten: 

• de levering en plaatsing van aansluitkabels en meetaggregaten, in overleg met de 

distributienetbeheerder [DNB];  

(enkel de kosten die de [DNB] telt, zijn voor rekening van de opdrachtgever) 

• de levering, installatie en aansluiting van het (de) ALSB(‘s) en de verschillende verdeelborden, 

inclusief de voedingskabels, schakelaars, zekeringen, scheidingsschakelaars, stroomverbrekers enz. 

; 

• de plaatsing van alle voorgeschreven leidingen, inclusief de mantelbuizen, de bekabeling en de 

verdeel- of aansluitdozen ... ; 

• de levering, installatie en aansluiting van de aardingsvoorziening (met meting van de 

aardingsweerstand) en de noodzakelijke potentiaalvereffening; 

• alle voorgeschreven controles en de as-builtschema’s. 

Deze onderverdelingen in de posten van de meetstaat worden hieronder toegelicht. 

- Belangrijke opmerkingen 

Apparaten, schakelaars en muurstopcontacten worden afzonderlijk beschreven in punt (72.23): 

Apparaten en stopcontacten . Elektrische apparaten en verlichtingsarmaturen worden beschreven in 

hoofdstuk (74): Armaturen.  

 

MATERIALEN 

Alle apparatuur, armaturen, elektrische componenten en accessoires moeten aan de geldende 

normen voldoen. Alle technische fiches worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Zonder 

deze goedkeuring mag er geen enkele plaatsing worden uitgevoerd. 

UITVOERING/VERWERKING 

INSTALLATIESTUDIE EN -PRINCIPES 

De elektrische installaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het CCTB, 

de installatieplannen (positie van schakelaars, lichtpunten en stopcontacten), evenals eventuele 

eerder ontvangen schema’s en schakelborden van de kringen. 
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Als dergelijke plannen, schema's en borden niet worden meegeleverd, stelt de installateur zelf een 

eendraadsschema en een installatieschema op. Deze legt hij minstens *** kalenderdagen vóór 

aanvang van de elektrische werkzaamheden ter goedkeuring aan de ontwerper voor. 

 

De aanhaalmomenten moeten in overeenstemming zijn met de specificaties van de fabrikant. 

Toelichtingen: 

- Het eendraadsschema is de schematische weergave van de elektrische installatie met de 

samenstelling van elke kring en alle verbindingen. Dit schema toont de soorten leidingen, de 

doorsnede ervan, het aantal geleiders, de plaatsingswijze, het type en de kenmerken van de 

automatische differentieelstroomschakelaars en zekeringen, de bedieningen, de aansluitdozen, de 

verdeeldozen, de stopcontacten, de lichtpunten en de vaste gebruiksapparaten. 

- Het installatieschema is een plan waarop conventionele symbolen de locatie van de schakelborden, 

verdeeldozen, lichtpunten, stopcontacten, bedieningen, aansluitdozen en gebruiksapparaten die op 

het eendraadsschema staan, aangeven. Het enige doel van de aanduidingen op het bij het dossier 

gevoegde installatieplan is om de locatie bij benadering van de lichtpunten, bedieningen en 

stopcontacten te bepalen. De ontwerper bepaalt ter plaatse het eigenlijke tracé van de leidingen en 

de exacte locaties. 

 

Bij de uitwerking van de schema’s en de uitvoering van de kringen moet er rekening worden 

gehouden met de volgende principes: 

• de verdeling van het aantal kringen en de doorsneden van de kabels voor de verschillende kringen 

moeten voldoen aan de voorschriften van het [AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installaties (bijlage bij het KB van 10/03/1981)];  

• de kringen zijn op een logische en evenwichtige manier ontworpen, rekening houdend met een 

normale belasting (gebruiks- en stapelfactor) en een normale werking van de installatie;  

• alle kringen zijn voorzien van een individuele aardingsgeleider; 

• de installatie is zodanig ontworpen dat tijdens de werking van het beveiligingssysteem van een kring 

de andere kringen niet worden beïnvloed (selectiviteit). 

Voordat de installateur met zijn studie begint en apparatuur aanschaft, moet hij ervoor zorgen dat hij 

over alle nodige informatie beschikt om de externe invloeden te bestuderen. Indien dit niet gebeurt, 

zal hij dit aan de ontwerper melden, zodat eventuele onbekenden of misverstanden kunnen worden 

weggenomen. 

De klant en het studiebureau keuren de gebruiks- en stapelfactor en de cos phi in de ontwerpfase 

goed. 

COÖRDINATIE 

Afhankelijk van de ondergeschiktheid coördineert de installateur zijn taken in overleg met de 

hoofdaannemer en/of de ontwerper. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de doelstelling om de 

werkzaamheden op tijd af te werken en om de opeenvolging van de verschillende afwerkingsfasen 

niet te verstoren.  

Net als alle andere betrokkenen zal hij alle werfvergaderingen bijwonen. 

De opdrachtgever kan een aanvullend conformiteitsattest vragen dat door een onafhankelijk 

accreditatiebureau wordt afgegeven. De installateur is in staat om technische documentatie op 

verzoek voor te leggen. 

Het geplaatste materiaal is verplicht nieuw. 

CONTROLES 

TESTS 

De installateur is verplicht om alle voorgeschreven controles op de uitgevoerde installaties uit te 

voeren. 

Als bepaalde tests buiten zijn bevoegdheid vallen, zorgt hij er toch voor dat deze tests worden 

uitgevoerd en afdoend zijn. Deze tests en controles omvatten bijvoorbeeld: 
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• individuele seriële controles (routinetests) op schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning 

(ALSB en verdeelborden). Deze controles worden in de norm [NBN EN 61439-serie] beschreven en 

moeten door de fabrikant van de assemblages (bordenbouwer) worden uitgevoerd. 

• de meting van de aardingsweerstand, de controle van de continuïteit en de isolatie van elke kring 

afzonderlijk en van alle kringen. De referentiewaarden voor deze tests worden in het [AREI] vermeld. 

CONTROLE-INSTANTIE 

Zodra de elektrische installatie volledig en functioneel is, is de installateur verplicht om deze te laten 

goedkeuren door een instantie die door de FOD Economie werd goedgekeurd en door de [DNB] is 

erkend. 

In geval van verschillende installaties wordt er een afzonderlijk verslag opgesteld. Voor alle inspecties 

wordt er een enkel certificaat zonder opmerkingen afgegeven. 

De kosten in verband met de oplevering van de elektrische installaties en alle kosten die voortvloeien 

uit eventuele wijzigingen die worden opgelegd als gevolg van de niet-naleving van de reglementaire 

voorschriften zijn volledig voor rekening van de inschrijver. 

POSTINTERVENTIEDOSSIER 

 

Uiterlijk bij de voorlopige oplevering overhandigt de installateur een postinterventiedossier in 

meerdere exemplaren, dat minstens de volgende elementen bevat: 

• een volledig goedgekeurd definitief installatieplan; 

• de eendraadsschema’s; 

• gedetailleerde technische documentatie van alle gebruikte materiaal; 

• alle controleverslagen en andere certificaten, conform de vereisten van het CCTB (installatietests, 

brandwerendheidscertificaten ...) ; 

• een onderhoudsdossier met een volledige set van de definitief goedgekeurde as-builtplannen, met 

vermelding van het volledige tracé van de leidingen en het elektrische schema. Op elke 

overeenkomstig schakelbord wordt er een schema (onder bescherming) weergegeven. Het aantal 

exemplaren is 3/***.  

GARANTIES 

De installateur moet een garantie geven op de werking van alle elektrische apparaten 

(stroomverbrekers, differentieelschakelaars enz.).  

De garantieperiode loopt: 1/2/*** jaar.  

Er is ook een garantie op de goede staat van de bekabeling en de mantelbuizen, in de breedste zin 

van het woord. 

Deze loopt minstens: 10/*** jaar.  

De fabrikant of installateur geeft een garantie op kasten en behuizingen. 

Deze loopt: 1/*** jaar. 

 

De garantietermijnen starten vanaf de voorlopige oplevering.  

De garantie dekt verplaatsingen, reserveonderdelen en diensten die nodig zijn om defecten in de 

installatie te herstellen of te verwijderen. Hetzelfde geldt voor de eventuele huur van materiaal en de 

herstelling van eventuele afwerkingen (pleisterwerk, schilderwerk enz.). 

 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

De installateur van elektrische installaties moet kunnen certificeren dat hij aan de volgende eisen 

voldoet, indien van toepassing: 
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• [AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (bijlage bij het KB van 

10/03/1981)] (laatste editie) 

• [ARAB, Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming] /Codex (laatste editie) 

De normen: 

• [NBN EN 61439-serie, Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning]  

• [NBN EN 13501-1+A1, Brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen - Deel 1: 

Classificatie op basis van gegevens van reactie op brandtests] 

• [NBN S 21-204, Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Algemene eisen en reactie 

bij brand] 

• [NBN EN 60691, Thermische beveiligers - Eisen en toepassingen] 

De volgende voorschriften: 

• [KB van 07/07/1994, koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van 

brand en ontploffing waaraan de [...] gebouwen moeten voldoen] 

• de door de C.E.T.S. gepubliceerde regels voor goede praktijken en algemene voorschriften. 

Mogelijk, meer specifiek voor bejaardentehuizen:  

- [DRG van 05/06/1997, Decreet betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor 

bejaarden] 

In overeenstemming met de bovenvermelde bepalingen en voorschriften moeten elektrische 

installaties in gebouwen en de aansluitingen op het laagspanningsnet eveneens voldoen aan de 

algemene leverings- en aansluitingsvoorwaarden en aan de specifieke technische voorschriften van 

de [DNB].  

Deze laatste verschaft ook alle informatie over de tijdelijke elektrische installatie en de aansluiting op 

het laagspanningsnet. 

De installateur wordt verzocht om bij de inbedrijfstelling van de installatie de netwerkparameters (de 

parameters die in de norm [NBN EN 50160, Spanningskarakteristieken in openbare 

elektriciteitsnetten] worden gedefinieerd) te controleren. In geval van twijfel zal hij de opdrachtgever 

hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

72.22.2  Distributie LS van eerste categorie  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering en installatie van gebruiksklare schakelborden en verdeelkasten volgens 

de normen, de wetgeving en het CCTB.  

MATERIALEN 

De borden/kasten zijn: metaal (isolatieklasse 1)/vervaardigd in zelfdovende en isolerende kunststof 

(isolatieklasse 2 of totale isolatie) 

 

Voor alle gebruikte componenten moet er een conformiteitscertificaat worden afgegeven. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

De schakelborden/verdeelkasten zijn vervaardigd volgens de voorschriften van de norm [NBN EN 

61439-reeks, Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning]. 

 

De opdrachtgever heeft het recht om voor elk schakelbord of elke verdeelkast de volgende 

documenten op te vragen: 

 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 244 de 315 

  

 

• een conformiteitsattest [NBN EN 61439-reeks, Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning] 

van de oorspronkelijke fabrikant, 

• een verklaring van overeenstemming met de richtlijnen van de oorspronkelijke fabrikant, 

• een berekeningsnota met betrekking tot temperatuurstijgingen en de buitenbedrijfstelling van 

onderdelen, 

• het testrapport van de individuele seriële controles (routinetests), 

• de lijst met apparatuur en de as-builtplannen, 

• de technische fiches en de installatie- en gebruikshandleidingen. 

 

Er moet een thermografisch rapport bij normale belasting, 80 %, worden opgesteld.  

 

Aangevuld als volgt: 

 

Het laagspanningsschakelbord is uitgerust met schakelapparatuur die voldoet aan NBN EN60947-1 

tot 7. 

 

ALGEMEEN 

 Het doel van de aanneming is de levering, montage, aansluiting en inbedrijfstelling van het 

ALSB en de verdeelborden. 

 Het installatiesysteem (plaatstaal + koper) zal in samenhang met de apparatuur worden 

bestudeerd en zal het resultaat zijn van een gemeenschappelijk modulair ontwerp om aan de 

vereisten inzake de isolatieafstand, lekleidingen en veiligheidsperimeter te voldoen; 

 Elk laagspanningsbord wordt voorzien van een technisch dossier dat uit de volgende 

documenten bestaat: 

⌐ eendraadsschema, plannen en as-builtschema’s van het schakelbord; 

⌐ algemene technische specificaties; 

⌐ lijst met materialen, gebruikte terminologie en instructies voor de installatie/instelling en de 

inbedrijfstelling; 

⌐ kopieën van de berekeningsnota's voor bepalingen die afgeleid zijn van proeven waaraan ze 

worden onderworpen; 

⌐ kopieën van de berekeningsnota's voor de selectiviteit, de aaneenschakelingen; 

⌐ kwaliteitscontroleverslag en individuele tests; 

⌐ verklaring van overeenstemming voor het schakelbord met de norm NBN EN 61439 (norm 

60439 vervangen door 61439); 

⌐ verklaring van de CE-markering. 

 Aan een zijde van het schakelbord wordt er een individueel genummerde zelfklever 

aangebracht, waarop de conformiteit van het laagspanningsbord met NBN EN 61439 wordt vermeld 

en die verwijst naar het in het technische dossier vermelde conformiteitsattest; 

 Conform de geldende regelgeving in het kader van de Europese richtlijnen moet de 

‘bordenbouwer’ het technische dossier gedurende 10 jaar bewaren; 

 De individuele testen worden op alle kolommen van het laagspanningsbord uitgevoerd, indien 

nodig na levering, en in aanwezigheid van de directie van de werken. 

 

MAATVOERING 

Ter informatie, het berekende vermogen, waarbij er wordt rekening gehouden met de coëfficiënten 

van gebruik, gelijktijdigheid, schaalbaarheid enz. bedraagt ongeveer 60 kVA. De aannemer 

elektriciteit zal op basis van de gegevens van de plannen, de meetstaat, het huidige bestek en de 

door de verschillende installateurs verstrekte informatie, de volgende studies uitvoeren en deze ter 

goedkeuring aan het studiebureau speciale technieken voorleggen: 

 een nauwkeurige vermogensbalans; 

 een nauwkeurige dimensionering van de grootte van de kringbeschermers en van de 

doorsneden van alle kabels; 
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 een controle, afhankelijk van de lengte van de leidingen, om zeker te zijn dat in elk geval het 

toegestane spanningsverlies (3 % vanaf de transformator voor verlichtingsapparatuur, 5 % voor 

andere verbruikers) in alle kringen niet wordt bereikt; 

 een berekening van de verschillende lcc-kortsluitstromen van de verschillende apparaten. De 

aannemer zal bij de DNB informeren wat de waarde is van de Icc ter hoogte van zijn MS-cabine. 

 een controle van de correcte selectiviteit van de klassieke en differentieelbeschermingen. 

Alle berekeningsnota's worden ter goedkeuring aan het studiebureau voorgelegd. 

 De aannemer zal zorgen voor een goede uitbalancering tussen de verschillende fasen en zal 

tijdens de opleveringstesten stroommetingen voorleggen die dit aantonen. 

 

CERTIFICATIE VAN HET SCHAKELBORD 

Het laagspanningsschakelbord wordt door een bordenbouwer gemaakt. Deze bordenbouwer is door 

de ontwerper en fabrikant van de apparatuur en installatiesystemen waaruit het bord bestaat, erkend 

en gekwalificeerd (met schriftelijke certificatie). 

 

Elk laagspanningsbord is voorzien van een technisch dossier dat uit de volgende documenten 

bestaat: 

• eendraadsschema, plannen en as-builtschema’s van het schakelbord 

• algemene technische specificaties 

• lijst met materialen, gebruikte terminologie en instructies voor de installatie/instelling en de 

inbedrijfstelling 

• kopieën van de berekeningsnota's voor bepalingen die afgeleid zijn van proeven waaraan ze 

zijn onderworpen 

• kopieën van de berekeningsnota's voor de selectiviteit, de aaneenschakelingen 

• kwaliteitscontroleverslag en individuele tests 

• verklaring van overeenstemming voor het schakelbord met de norm NBN EN 61439-1/2 

• verklaring van de CE-markering 

• installatie- en onderhoudsinstructies 

 

Aan een zijde van het schakelbord wordt er een individueel genummerde zelfklever aangebracht, 

waarop de conformiteit van het laagspanningsbord met NBN EN 61439-1/2 wordt vermeld en die 

verwijst naar het in het technische dossier vermelde conformiteitsattest. 

 

Conform de geldende regelgeving in het kader van de Europese richtlijnen moet de ‘bordenbouwer’ 

het technische dossier gedurende 10 jaar bewaren. 

 

De individuele testen worden op alle kolommen van het laagspanningsbord uitgevoerd, indien nodig 

na levering, en in aanwezigheid van onze afgevaardigde (eindklant of studiebureau). 

 

De eindklant, of een door hem aangestelde controle-instantie, kan op basis van een 

opleveringsprocedure een aanvullende inspectie uitvoeren, nadat het laagspanningsbord ter plaatse 

is geïnstalleerd en aangesloten. 

 

BESCHERMING VAN ONDERDELEN DIE ONDER SPANNING STAAN 

De onder spanning staande delen worden beschermd door een isolerende voorplaat van 

halogeenvrij, zelfdovend kunststofmateriaal met een dikte van minstens 3 mm. Deze plaat wordt 

volgens de contouren van de apparaten en garandeert  een continue beschermingsgraad van IP 20.  

Elke kant van het schakelbord die afzonderlijk kan worden uitgeschakeld, komt overeen met een 

verwijderbare plaat. 

 

Deze isolatieplaat wordt met behulp van zorgvuldig uitgelijnde draadstangen en dopmoeren stevig 

aan de langsliggers van het kader van het apparaat bevestigd.  Het aantal bevestigingspunten is 
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voldoende voor een geschikte stijfheid van de plaat en zorgt ervoor dat plaat perfect verticaal blijft 

hangen. 

 

De uitsparing in de plaat ter hoogte van de meszekeringen met hoog onderbrekingsvermogen is 

afgedicht met een transparant paneel. 

 

Deze verwijderbare panelen zijn niet nodig als de bekabeling en de apparatuur een 

beschermingsgraad van IP 20 hebben. 

 

RESERVE 

Er wordt voorzien in een vrije reserve die minstens 30 % van de door de apparatuur ingenomen 

ruimte vertegenwoordigt. 

De uitgeruste reserves worden op het schema van de schakelborden aangegeven. 

 

SCHEMA 

Elk schakelbord bevat het bijbehorende schema onder een transparante plastic bescherming. Het 

schema bevindt zich in een schuif aan de binnenzijde van de deur die toegang geeft tot de kast. 

 

KABELDOORVOER 

Kabels en buizen lopen via pakkingbussen met de juiste diameter in de schakelborden.  Niet-

gebruikte invoerkanalen worden met een plug afgesloten. 

 

In geval van eenpolige kabels met wisselstroom zijn de pakkingbussen en de beugels ervan gemaakt 

van niet-magnetisch materiaal. 

 

De algemene IP-beschermingsgraad van de behuizing moet behouden blijven nadat de kabels zijn 

gelegd of nadat de reserveopeningen zijn geboord.  Ter hoogte van de kabelinvoeren wordt er 

silicone aangebracht. 

 

IDENTIFICATIEPLAATJES 

Op de voorzijde van de schakelborden worden er identificatieplaatjes aangebracht. Deze vermelden 

de naam van het schakelbord, de naam van de fabrikant en de distributiespanning. Er wordt 

eveneens een waarschuwingslabel van het type 2.h overeenkomstig artikel 54 van het ARAB op het 

schakelbord bevestigd. 

 

De apparaten in het schakelbord zijn aangeduid met labels in synthetische stof met zwarte gravering 

op een witte achtergrond. 

 

Alle labels moeten worden bevestigd met schroeven of klinknagels van roestvrij materiaal. 

 

De apparaten binnen het schakelbord zijn individueel gemarkeerd met gegraveerde labels.  Deze 

worden aan de isolatiepanelen bevestigd.  Deze markeringen komen overeen met de aanwijzingen op 

de plannen en elektrische schema's. 

 

KEUZE EN OPSTELLING VAN DE UITRUSTING 

De functionele eenheden worden op een natuurlijke wijze verticaal gestapeld. 

 

De te gebruiken apparatuur is zodanig ontworpen om dat ze aan de voorzijde worden aangesloten. 

 

De voedingsapparaten worden op een plaat gemonteerd. 

De modulaire apparaten (stroomverbrekers, teleruptoren ...) zijn zodanig ontworpen dat ze op de DIN-

rail kunnen worden geklemd. 
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Rond elke apparaat is er in voldoende ruimte voorzien om het gemakkelijk te kunnen demonteren. 

 

Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de bevestigingsmiddelen door 

trillingen loskomen. 

 

VERDELING VAN DE KRINGEN 

In de schakelborden wordt er een duidelijke afscheiding gemaakt tussen: 

- verlichtingskringen; 

- stopcontactkringen en kleine drijfkracht; 

- drijfkracht. 

 

RAILSTELLEN 

Het schakelbord bevat een of meerdere railstellen van elektrolytisch koper (zie de aanwijzingen op de 

plannen). 

 

De doorsnede van de rails mag in geen geval kleiner zijn dan 45 mm². 

 

De doorsnede van de nulleider bedraagt minstens de helft van de faserails. 

 

De railstellen de dragers zijn zodanig ontworpen dat ze de effecten van kortsluitstromen kunnen 

weerstaan. 

 

De markering van de rails wordt uitgevoerd in conventionele kleuren met behulp van email of 

krimpkokers die bestand zijn tegen een temperatuur van minstens 100 °C. De afmetingen worden 

bepaald naargelang de toegestane intensiteiten zoals deze in het bestek 400 B.01 van het MOW 

worden gespecificeerd. 

AARDING 

Onderaan het schakelbord bevindt er zich een rail in elektrolytisch koper.  De bevestiging maakt een 

vrij contact met de metalen structuur van de kast mogelijk. 

 

Alle metalen onderdelen die normaal gesproken niet onder spanning staan, worden via pvc-

geïsoleerde geleiders met deze rail verbonden. 

BEDRADING 

De bekabeling wordt met de grootste zorg uitgevoerd.  De doorsnede van de geleiders is op de 

toepassing afgestemd. 

 

De doorsnede is minstens: 

• 1,5 mm² voor bedienings- en signaleringskringen; 

• 2,5 mm² voor gebruikskringen. 

 

Alle verbindingen worden via gefelste en geïsoleerde kabelschoenen uitgevoerd. 

 

In geval van apparaten die op draaibare delen zijn gemonteerd, worden de geleiders door een 

flexibele pvc-koker beschermd. 

 

Alle geleiders worden door middel van onverliesbare en onuitwisbare kabelbeugels gemarkeerd. 

 

Stijve of flexibele pvc-geïsoleerde geleiders worden in de goten in een mat of bundel bekabeld.  De 

bekabeling in goten is enkel toegestaan voor flexibele geleiders met een doorsnede van maximaal 4 

mm².  De goten in zelfdovend gegoten materiaal worden parallel aan de hoofdrichtingen van de kast 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 248 de 315 

  

 

geplaatst.  Ze zijn voorzien van zijdelingse openingen voor de doorvoer van kabels.  Ze zijn slechts 

voor de helft gevuld, zodat de geleiders gemakkelijk bereikbaar zijn. 

 

KLEMMEN 

De verbinding tussen de apparaten en de externe kringen gebeurt via genummerde 

doorvoerklemmen (type verbindingsblok). Deze zijn voorzien van krammen of flenzen met schroeven.  

De schroef mag in geen geval op de geleider drukken.  Geleiders met een doorsnede van meer dan 

16 mm² moeten rechtstreeks op de klemmen van het apparaat of de rails worden aangesloten. 

 

De klemmen worden op geprofileerde DIN-rails gemonteerd. Deze zijn op de draagplaat van de 

apparatuur bevestigd.  De grootte van de klemmen is afgestemd op de doorsnede en het type van de 

geleiders.  Ze bieden een beschermingsgraad van IP 20. 

De klemmen bestaan uit twee schroeven en schroefklemmen, een voor elk geleideruiteinde. 

Alle klemmen moeten na aansluiting bereikbaar zijn. 

 

De afstand tussen de klemmenblokken en de leidingsingangen of goten moet groot genoeg zijn om 

gemakkelijk ingrepen in het schakelbord uit te voeren.  Elke geleider moet met een winding of een 

gootreserve op het klemmenblok worden aangesloten. 

 

De klemmenblokken en klemmen worden afzonderlijk gemarkeerd. 

 

MARKERINGEN 

De schakelborden en de apparaten van alle schakelborden worden via gegraveerde plastic labels van 

het type triplex gemarkeerd.  Aangezien de plaatsing definitief is, zijn de labels niet zelfklevend. 

 

De symbolen en teksten zijn duidelijk en verklarend.  De modellen en teksten moeten ter goedkeuring 

worden voorgelegd.  De tekst is in het Frans/Nederlands. 

 

CONSTRUCTIE 

Het schakelbord bestaat uit modulaire, koppelbare en evolutieve kasten. Ze bestaan uit een bodem 

die de platen voor de apparaten ondersteunt en uit bekledingselementen die aan alle zijden volledig 

kunnen worden gedemonteerd. 

Zijdelingse kokers van 300 mm bieden ruimte voor aansluitingszones, verdeelzones of zones voor 

binnenkomende apparaten. 

 

De algemene beschermingsgraad van de behuizingen bedraagt IP 55. 

 

Alle elementen van de structuur en van de bekleding zijn behandeld met epoxypolyesterverf en 

hebben een oppervlaktebehandeling ondergaan conform de tests van IEC 60068-2-en bleken hierbij 

minstens 400 uur bestand tegen de zoutneveltests. 

 

De behuizingen zijn afkomstig van een standaardgamma van fabrikanten van elektriciteitskasten. 

 

BOUWVORMEN 

De minimale constructie is vorm 2 voor verdeelborden en behuizingen en vorm 3b voor het ALSB. 

 

INGEKADERDE APPARATEN 

 

Het kader dat het elektrische schakelbord vormt, wordt in een nis geplaatst die met een deur wordt 

afgesloten. De aannemer afwerkingen is verantwoordelijk voor de levering en plaatsing van de deur. 

Bovendien: 
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aansluiting die de scheiding van de stroomafwaartse aansluitklemmen van de functionele eenheid 

mogelijk maakt. 

 

OMHULSEL 

Het omhulsel bestaat uit 1,5 mm dikke plaatstaalpanelen.  Ze zijn opgevouwen, gelast en bevestigd 

op een structuur van hoekijzers zodat ze een hoge mate van stijfheid vertonen.  In voorkomend geval 

worden de panelen voorzien van geprofileerde verstijvingselementen die aan de binnenzijde zijn 

gelast. 

 

Verwijderbare panelen hebben geen leidingsingangen. 

Panelen met bedieningsapparaten moeten voldoende stijf zijn om de krachten die erop worden 

uitgeoefend, te weerstaan. 

 

DEUREN 

De deuren zijn gemaakt van 1,5 m dikke plaatstaalpanelen met gevouwen randen zodat ze aan 

dezelfde bouwvoorwaarden als de andere panelen van het omhulsel voldoen. 

 

Maximale breedte van de vleugel: 70 cm. 

De deurscharnieren zijn onzichtbaar van buitenaf.  Per deur zijn er minimaal drie scharnieren nodig. 

 

De deuren worden op minstens drie punten gesloten door middel van een handgreep met een 

binnenstang en een vergrendelingsmechanisme.  Ze zijn voorzien van uniforme sleutelsloten voor alle 

schakelborden. 

 

Rond de omtrek van elke deur wordt er een niet-verwijderbare neopreenafdichting aangebracht. 

 

De deuren moeten onder alle omstandigheden kunnen worden gesloten, ongeacht de posities die de 

apparaten van het schakelbord innemen.  De deuren moeten kunnen worden geopend zonder dat het 

schakelbord geheel of gedeeltelijk moet worden uitgeschakeld. 

 

De buitenzijde van een deur mag geen zichtbare lasnaden, bevestigingsmiddelen of afdichtingen 

hebben.  De hoeken en randen mogen niet scherp zijn. 

 

PLAAT 

De plaat is ontworpen om de meeste elektrische apparatuur te ondersteunen (DIN-rails, 

vermogensschakelaars enz.).  Hij wordt gevormd door een of meerdere 3 mm dikke staalplaten. 

 

De apparaten worden op de plaat, die van schroefgaten is voorzien, geschroefd.  De hoeken en 

randen zijn afgerond.  Met het oog op voldoende stijfheid van de plaat bij de bediening van de 

apparatuur wordt de plaat voorzien van profielen of plooien. 

 

VOETSTUK 

De vloerkasten rusten op een betonnen voetstuk.  Het voetstuk maakt deel uit van deze aanneming. 

 

SCHILDERWERKEN 

De wanden en deuren zijn vervaardigd in elektrolytisch verzinkt staal. 

 

Alle metalen onderdelen, zowel draagelementen als elementen van het omhulsel, worden 

doeltreffend behandeld tegen corrosie en oxidatie.  De buitenste kleur van de omhulsels is beige. 

 

De omhulsels en deuren zijn bedekt met epoxyverf die in de oven werd gebakken. 
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Alle geschilderde onderdelen moeten minstens de volgende behandelingen ondergaan: 

• ontvetten en reinigen 

• antiroestlaag 

• grondlaag 

• afwerkingslaag 

• in de oven bakken 

 

De verschillende beschermlagen worden met een verfspuit, door onderdompeling of met andere 

mechanische middelen aangebracht. 

Apparatuur 

Beschermingsapparatuur 

Met het oog op een totale selectiviteit is het niet toegestaan om merken van stroomverbrekers te 

combineren. 

 

Beveiligingen (zekeringen, stroomverbrekers enz.) hebben een onderbrekingsvermogen dat 

overeenkomt met het te verwachten kortsluitvermogen op de plaats van de installatie. Vóór de 

uitvoering bezorgt de opdrachtnemer de berekeningsnota ter goedkeuring aan het studiebureau. 

Modulaire stroomverbrekers 

In dit geval betreft het meerpolige, niet-instelbare magnetisch-thermische stroomverbrekers die 

worden gekalibreerd op basis van de doorsnede van de te beveiligen geleiders. 

 

Afhankelijk van het toepassingsgebied voldoen ze aan de volgende normen: 

huishoudelijk NBN C61-898; 

industrieel IEC 947-2. 

Vermogensschakelaars  

De vaste, multipolige monoblocstroomverbrekers met uitschakeling in de lucht zonder bijbehorende 

zekeringen worden in een behuizing van gegoten, dubbel geïsoleerd isolatiemateriaal met een hoge 

mechanische sterkte geplaatst.  Alle stroomverbrekers worden handmatig bediend vanaf de voorzijde 

door middel van een hendel, draaigreep of drukknoppen.  De stroomverbrekers zijn op elke pool 

voorzien van een instelbare magnetisch-thermische beveiliging. 

 

Ze moeten met de volgende hulpapparatuur kunnen worden uitgerust: 

positiesignaleringscontact ‘AAN - UIT’; 

foutsignaleringscontact; 

spanningsuitschakelspoel met positiesignaleringscontact; 

onderspanningsuitschakelspoel (onmiddellijk of vertraagd); 

reststroomvoorziening. 

 

De stroomverbrekers hebben de volgende standen: 

- ingeschakeld; 

- open; 

- open na fout. 

Vermogensschakelaars (ALSB)  

De multipolige uittrekbare stroomverbrekers met uitschakeling in de lucht zonder bijbehorende 

zekeringen worden in een behuizing van gegoten, dubbel geïsoleerd isolatiemateriaal met een hoge 

mechanische sterkte geplaatst. 

 

De stroomverbrekers zijn uitgerust met: 

• bedieningshandgrepen; 

• een sluitingsdrukknop; 

• een openingsdrukknop; 
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• een slotvergrendelingssysteem met de volgende standen: ingereden-uitgereden-test en een 

hangslotvergrendelingssysteem voor elke stand.  De stroomverbreker wordt automatisch geopend in 

de inrijd- of uitrijdstand.  De stroomverbrekers zijn op schuiven gemonteerd. 

• bedieningshandgrepen voor energieaccumulatie; 

• een vergrendelingsslot in de geopende stand; 

• functionele signalen, zoals veer geladen-ontladen, contact open-gesloten-uitschakeling na 

fout. 

 

De stroomverbrekers zijn op elke pool voorzien van een instelbare magnetisch-thermische 

beveiliging. 

Hulpapparatuur 

De vermogensschakelaars zijn uitgerust met de volgende signalerings- en meetapparatuur: 

• positiesignaleringscontact ‘AAN - UIT’; 

• foutsignaleringscontact; 

• spanningsuitschakelspoel met positiesignaleringscontact; 

• onderspanningsuitschakelspoel (onmiddellijk of vertraagd); 

• reststroomvoorziening; 

• motorisering voor automatische reset of reset van op afstand. 

 

De hoofdstroomverbreker van het ALSB is uitgerust met een elektronische regeleenheid waarop de 

instellingen van de uitschakelcurves worden uitgevoerd. 

 

Met behulp van een wijzerplaat met vloeibare kristallen kunnen onder andere de volgende 

parameters worden weergegeven: 

• spanningen tussen fasen en tussen fasen en nulleider; 

• fasestromen; 

• frequentie; 

• vermogensfactor; 

• onmiddellijk actief vermogen; 

• onmiddellijk actieve en reactieve energie; 

• actieve en reactieve energie. 

 

De eenheid maakt het mogelijk om alle parameters op afstand via RS 485 te versturen. 

 

Beschermingsvoorziening met differentiële reststroom 

 

Deze zijn uitgerust met testknoppen.  Als deze voorzieningen aan een stroomverbreker zijn 

gekoppeld, werkt dit blok direct in op het uitschakelmechanisme van de stroomverbreker zodra er een 

foutstroom verschijnt. 

 

Het algemene differentieel is instelbaar in gevoeligheid en uitschakeltijd.  Elk centrale railstel wordt 

beschermd door een instelbaar of niet-instelbaar differentieel, zodat dit differentieel eerst wordt 

uitgeschakeld als er sprake is van een verlies van vrije stroom naar de aarding. 

 

BEDIENINGSAPPARATUUR 

Teleruptoren 

Teleruptoren zijn modulair opgebouwd en hebben de volgende kenmerken: 

• nominale stroom: 16 A 

• bedieningsspanning: 220 V 
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Ze zijn uitgerust met een testknop.  De spoel moet zodanig zijn ontworpen dat hij zonder schade 

permanent spanning kan opwekken, wat kan gebeuren als er een bedieningsdrukknop wordt 

geblokkeerd. 

 

Relais 

De relais zijn vooral bedoeld voor ringen met hoge stroom, inductieve kringen, machinebediening enz. 

 

De nominale stroomsterkte bedraagt minstens 20 A. De spoelen worden geleverd met 220 V. 

 

Bedieningsknoppen - Draaiknoppen 

De knoppen zijn op het voorpaneel van het schakelbord geïnstalleerd. 

 

De diameter van de drukknoppen is bij benadering 28 mm. Ze zijn robuust en industrieel van aard. 

 

De drukknoppen zijn gekoppeld aan indicatielampjes die de open of gesloten toestand van de relais 

of van de via hulpcontacten bediende teleruptoren aangeven. 

 

SIGNALERINGSAPPARATUUR 

Signaleringslampen 

De signaleringslampen zijn op het voorpaneel van het schakelbord geïnstalleerd. 

De signaleringslampen zijn in neon.  De bollen zijn gekleurd en hebben een diameter van 25 mm. 

Alle schakelborden en kasten zijn voorzien van drie spanningsaanwezigheidsindicatoren. 

 

Spanning aanwezig: witte kleur. 

 

De levering omvat vijftig reservepeertjes, 

Alsook vijf bollen van elke kleur. 

 

MEETAPPARATUUR 

Ampèremeters en voltmeters 

Deze apparaten bieden nauwkeurigheidsklasse 1,5 en beschermingsklasse IP 40. 

 

Ze zijn ontworpen om in de voorkant van de schakelborden te worden ingebouwd. Het zijn vierkante 

modellen met een zijde van ± 100 mm. 

Schakelaars 

De voltmeterschakelaars zijn op alle drie fasen beveiligd door zekeringen met hoog 

onderbrekingsvermogen.  De contacten zijn ontworpen voor een stroom van 5 A. 

 

Via de ampèremeterschakelaars kan hetzelfde apparaat in de secundaire kring van alle drie 

stroomsterktetransformatoren worden geplaatst. 

 

Ze zijn ontworpen om de secundaire systemen van niet-gebruikte transformatoren te kortsluiten. 

 

De schakelaars zijn op het deur van het schakelbord geïnstalleerd. 

Stroomsterktetransformatoren 

Deze zijn ontworpen voor een secundaire stroomsterkte van 5 A bij verzadiging. 

Digitaal meetapparaat 

Het apparaat heeft de vorm van een behuizing in de voorkant van het schakelbord.  Het geeft de 

volgende parameters weer: 

• spanningen tussen fasen en tussen fasen en nulleider; 

• fasestromen; 

• frequentie; 
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• vermogensfactor; 

• onmiddellijk actief vermogen; 

• onmiddellijk actieve en reactieve energie; 

• actieve en reactieve energie. 

De eenheid maakt het mogelijk om alle parameters op afstand via RS 485 te versturen. 

 

Deze eenheid kan mogelijk een integraal onderdeel zijn van de hoofdstroomverbreker van het ALSB. 

72.22.2a  Distributie LS van eerste categorie - hoofddistributieborden.  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering en installatie van de hoofddistributieborden. Dit artikel betreft het eerste 

schakelbord (ALSB) van de elektrische installatie van een distributienetgebruiker, ongeacht of dit 

rechtstreeks door de DNB of via MS/LS-transformatoren van stroom wordt voorzien. 

 

Het huidige ALSB wordt behouden. De nieuwe verdeelborden zullen vanaf hier van stroom worden 
voorzien. 
Stroomvoorziening: 3 x 230 V + PE 
Nulleiderstelsel: TT 
 

METINGSWIJZE 
BESTAANDE PM 

72.22.2b  Distributie LS van eerste categorie - secundaire distributieborden  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering en installatie van de secundaire distributieborden. Dit artikel betreft de 

schakelborden en verdeelkasten van de elektrische installatie van een distributienetgebruiker, 

ongeacht of deze rechtstreeks door de DNB of via MS/LS-transformatoren van stroom worden 

voorzien. 

MATERIALEN 

- Algemene kenmerken 

Materiaal: Metaal/isolatiemateriaal 

Deur:  

zonder/transparante deur/volle deur 

zonder slot/met slot 

Type: Zichtbaar/ingebouwd 

Plaatsing: wand/vloer zonder voetstuk/vloer op voetstuk 

Toegankelijkheid: enkel voor ervaren personen/voor niet-ervaren personen 

Min. IP-graad: IP30/***/IP66 (NBN EN 60529) 

Min. IK-graad: IK01/***/IK10 (EN 62262) 

 

Opties 

 

Verlichting: neen/normaal/veilig 

Modulair stopcontact: ja/neen 
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UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Nulleiderstelsel: TT/TNC/TNS/IT 

Polariteit: 2P/3P/3P+N 

Toegekende spanning (Un): 230/400 V 

Toegekende frequentie (Fn): 50 Hz 

Min. Icp/Icw te overwegen: 3 kA/6 kA/10 kA/15 kA/ *** (te bevestigen door berekeningsnota) 

Vorm: 1/***/4b 

Verontreinigingsgraad: 1/2/3/4 

 

Een aantal van de bovenstaande punten zijn ontleend aan de lijst van overeenkomsten tussen de 

fabrikanten van SCHAKELINRICHTINGEN en de gebruiker (zie bijlagen bij de normen [NBN EN 

61439-reeks]). Meer specifieke items op deze lijst zijn niet opgenomen. We raden bijgevolg aan om 

deze lijst bij te werken en om, indien nodig, de ontbrekende punten te specificeren. 

 

In alle gevallen (residentieel, tertiair en industrieel) worden het [AREI] en de voorschriften van 

[Synergrid] en de [DNB]’s nageleefd. 

 

Aangevuld als volgt: 

Aansluiting op bestaande verdeelkasten. 

Principeschema: voor rekening van de inschrijver. 

Stroomvoorziening: 3 x 230 V + PE 

Nulleiderstelsel: TT 

METINGSWIJZE 

BESTAANDE PM 

72.22.4a  Bekabelings- en aansluitingsaccessoires  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat bedrading, opzetstukken, kabelschoenen, aansluitrails, vorken, klemmen, goten ... 

De doorsneden moeten worden aangepast, er moet een markering zijn om de kabels te identificeren.  

Voor alle modulaire apparaten geldt dat de stroomtoevoer altijd bovenaan en de stroomafvoer altijd 

onderaan is. Ongeacht of deze van boven naar beneden of van beneden naar boven loopt. We 

verwijzen naar een regel van goede praktijken.  

Bij de aansluitrails moeten de vorken aan de modulaire onderdelen worden aangepast.  

Voorzien in lengtereserve: ja/neen 

Aansluiting: rechtstreeks/via klem/*** 

Markering: beugels/*** 

Goot in het schakelbord: ja/neen 

METINGSWIJZE 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de bekabeling 

- aard van de overeenkomst: 

PM 
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72.22.5  Buizen-leidingen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle leveringen en werkzaamheden die nodig zijn voor het netwerk van elektrische 

leidingen. Overeenkomstig de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek moeten de 

eenheidsprijzen voor deze post altijd, ofwel volgens de schatting in de meetstaat, ofwel in hun 

totaliteit, de volgende elementen bevatten:  

de uitvoering van sleuven en doorvoeringen in muren, plafonds en vloeren; 

de levering en montage van mantelbuizen en/of kabelgoten; 

de leidingen trekken en aansluiten; 

de afdichting van boringen en sleuven in de muren en van doorvoeringen in vloeren en plafonds; 

de noodzakelijke afdichtingen of andere voorzieningen om de brandwerendheid te garanderen van de 

(verticale of horizontale) wanden die aan brandwerendheidsvereisten zijn onderworpen en door 

dewelke er leidingen of kabels lopen. 

de verzameling van alle afval en puin en de dagelijkse verwijdering ervan. 

MATERIALEN 

mantelbuizen-BEVESTIGINGSMIDDELEN 

De mantelbuizen moeten zodanig worden vervaardigd dat het vereiste brandgedrag wordt 

gegarandeerd (brandreactieklassen van kabels: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca). De diameter van de 

buizen wordt bepaald aan de hand van het aantal en de maximale diameter van de kabels die erdoor 

lopen, zoals aangegeven in het schema. De binnenafmetingen van de mantelbuizen en de 

accessoires moeten zodanig worden gekozen dat de kabels of geleiders na de installatie van de 

mantelbuizen en de accessoires gemakkelijk kunnen worden getrokken en/of verwijderd ([AREI] art. 

207.03). Het uiteinde van de mantelbuizen mag de isolatie van de geleiders niet beschadigen ([AREI] 

art. 207-4c). Monsters van de bevestigingsmiddelen (bevestigingsmiddelen, kabelgoten, 

onderlegplaten, beugels, schroeven en pluggen) worden vooraf ter goedkeuring aan het bestuur 

voorgelegd. 

GELEIDERS-DRADEN 

De geleiders en toegestane stroomsterktes moeten aan de voorschriften van het [AREI] voldoen. Het 

aantal geleiders en de doorsnede van een kring worden oordeelkundig gekozen op basis van de 

bestemming. 

Deze komen overeen met de belasting van elk kring: 

voor kringen die enkel verlichtingsapparatuur van stroom voorzien, moeten de geleiders een 

doorsnede van minstens 1,5 mm2 hebben. 

Voor kringen die de stopcontacten van stroom voorzien, moeten de geleiders een doorsnede van 

minstens 2,5 mm2 hebben. 

Bij een driefasige aansluiting moeten de eenfasige kringen (zowel deze voor de verlichting als deze 

voor de stopcontacten) zo gelijkmatig mogelijk over de drie fasen worden verdeeld. 

De doorsnede van de geleiders van een driefasige kring voor de voeding van een elektrisch fornuis, 

een wasmachine of een elektrische boiler moet minstens 4 mm2 bedragen. 

De draden die in de mantelbuizen worden getrokken zijn van het type: 

⇒ VOB in thermoplastische buizen (type Tth); 

⇒ CRVB in stalen buizen. 
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Elke rol wordt vergezeld van een label van de fabrikant met vermelding van de isolatie. De geleiders 

zijn uit één stuk, zonder banden of lassen. De draden die op een fase zijn aangesloten, moeten een 

isolatie hebben die overeenkomt met de kleurcode. De beschermingsgeleiders zijn groen-geel. 

GELEIDERS-kabels 

Tenzij specifiek aangegeven in het bestek bepaalt de installateur het type kabel en de diameters van 

de geleiders in overeenstemming met de bestemming in het installatieschema en met de inrichting 

volgens het [AREI]. Afhankelijk van de toepassing zijn ze van het type: 

VOB/VVB/VFVB/EVAVB/XVB/F3/*** De installateur neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid 

op zich. 

Nota voor de ontwerper 

Overeenkomstig art. 24 van het [AREI] kunnen leidingen die minstens gelijkwaardig zijn aan het pvc-

geïsoleerde type, met of zonder metaalbescherming zoals VFVB of VVB, in muren, vloeren en 

plafonds worden ingebouwd, op voorwaarde dat ze met een beton- of cementlaag van minstens 3 cm 

worden bedekt en dat het tracé volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. 

Aangevuld als volgt: 

 DOORSNEDE VAN LEIDINGEN 

De minimale doorsnede van de geleiders is 1,5 mm² voor verlichtingskringen en 2,5 mm² voor andere 

kringen. 

 De op de plannen en schema’s weergegeven doorsneden van leidingen zijn minimale waarden.  De 

inschrijvers kunnen de doorsneden vergroten als ze dit nodig achten voor de plaatsingswijze, de 

lengte, de temperatuur, het type bescherming, de brandwerendheid enz. Deze aanpassing geeft geen 

recht op een korting. 

BRANDWERENDHEID VAN DE LEIDINGEN 

Tenzij anders vermeld, behoren de leidingen minstens tot brandwerendheidsklasse F2 (art.104 

AREI). 

De bekabeling van de veiligheidsinstallaties (noodverlichting, lift, brandweer enz.) is EI60 (conform 

NBN EN 13501) of FR2 60 minuten, of BW 1 u (NBN 713-020) in de betekenis van het AREI, tenzij de 

installatie werkt volgens het principe van positieve veiligheid (als elke onderbreking of storing in de 

kring wordt aangegeven en de installatie automatisch naar de veiligheidsstand gaat), in welk geval de 

brandwerendheid van de elektrische kringen niet vereist is. 

VRIJKOMEN VAN ONDOORZICHTIGE EN BIJTENDE DAMPEN 

In ruimten of plaatsen die door de externe invloeden BD2, BD3 en BD4 worden gekenmerkt, worden 

er enkel kabels met de kenmerken SA en SD geïnstalleerd. 

Dit omvat onder andere: hoge gebouwen van 25 m of meer, theaters, sportzalen, danszalen, scholen, 

ziekenhuizen, rusthuizen ... 

NORMALISATIE  

NORMALE KRINGEN 

XVB-kabels voldoen aan de voorschriften van NBNC 32-124 (type F2). 

XGB-kabels voldoen aan de voorschriften van NBNC 30-004 (type F2-SA-SD). 

EVAVB-kabels voldoen aan de voorschriften van NBNC 33-121. 

Ze zijn van het type EVAVB-1 kV. 

VITALE KRINGEN 

De leidingen en de accessoires, die op plaatsen zijn geïnstalleerd waar er een bepaald brandgevaar 

bestaat, zijn: 

-     ofwel van het type met FR2 of een gelijkwaardig kenmerk, wat een werking van 60 minuten wordt 

gegarandeerd; 

-     ofwel geïntegreerd in plaatsingssystemen die voldoen aan het brandwerendheidsniveau dat een 

werking van 60 minuten garandeert; 

-     ofwel ingebouwd in vloeren en muren die voldoen aan het brandwerendheidsniveau dat een 

werking van 60 minuten garandeert; 

-     ofwel begraven. 
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UITVOERING/VERWERKING 

Aangevuld als volgt: 

 

Het principe van de laagspanningsbekabeling van de verbruikers en apparatuur die deel uitmaken 

van dit ELEC-deel luidt als volgt:  

 alle eindverbruikers die tot dit elektriciteitsdomein behoren, zijn voorzien van een 

voedingskabel, mantelbuis en/of geleiding. 

 alle elektrische schakelborden, ALSB’s of verdeelkasten die tot dit elektriciteitsdomein 

behoren, zijn voorzien van een voedingskabel, mantelbuis en/of geleiding. 

  

ALGEMEEN 

Aangevuld als volgt: 

 

 Het doel van de aanneming is de levering, montage en aansluiting van alle leidingen zoals 

kabels, geleiders, de aansluitingsaccessoires (connectoren en snelkoppeldozen), alsook 

mantelbuizen, kabelgoten en -ladders en de accessoires (montagedelen, dragers enz.). De 

bekabeling wordt hoofdzakelijk volgens onderstaande plaatsingswijze uitgevoerd: 

 ⌐ in kabelgoten en -ladders, in opbouwplaatsing of in verlaagde plafonds; 

 ⌐ in buizen in opbouwplaatsing; 

 Vóór aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer ter plaatse een werktekening met 

een leiding, een aansluitdoos en de aansluitingen van de apparatuur die hij wil installeren, ter 

goedkeuring aan de directie van de werken voorleggen; 

 De directie van de werken behoudt zich het recht voor om alle werkzaamheden, waarvan het 

plan op voorhand niet ter goedkeuring werd voorgelegd zonder enig recht op toeslag, te laten 

demonteren en opnieuw op te starten; 

 Bij de uitwerking en uitvoering van alle installaties en plaatsingen moet er worden rekening 

gehouden met de mogelijkheid om het tracé te lokaliseren, met de minimale lengte van de leidingen 

en met de perfectie van uitvoering; 

 Het aantal dozen wordt tot een minimum beperkt; 

 De lasdozen worden in secundaire ruimtes, achter de verlichtingsarmaturen en in de 

inbouwdozen voor schakelaars en stopcontacten geplaatst; 

 Er wordt voorzien in een reserve van 30 cm in de aansluitkasten van de verlichtingsarmaturen 

en in een reserve van minstens 50 cm in de schakelborden; 

 De aansluiting van de voedingsleidingen wordt uitgevoerd door middel van goedgekeurde 

isolerende aansluitingen; 

 De aardingsgeleiders van de schakelborden, omhulsels, kasten en stopcontacten worden met 

elkaar verbonden en vormen één enkel aardingsnetwerk voor het volledige gebouw; 

 Deze netwerken worden door middel van verwijderbare, robuuste verbindingen op de aarding 

aangesloten. 

 

Het plaatsen en bevestigen van de buizen gebeurt volgens het [AREI], art. 201-207.  Tenzij anders 

bepaald, moeten de volgende voorschriften worden toegepast: 

In principe worden alle buizen ingebouwd. Tenzij anders en specifiek vermeld in dit bestek, mogen de 

leidingen wel zichtbaar geplaatst worden in ruimten die niet bepleisterd moeten worden, zoals 

kelders, zolders, garages enz. 

Alle inbouwwerken en het doorboren van de gewelven, muren, plafonds, het uithollen van de groeven 

voor de verborgen plaatsing van de buizen en de inkepingen in het schrijnwerk, worden machinaal 
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uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de aanwijzingen van de ontwerper. Als de leidingen 

voor het sanitair, de verwarming en de ventilatie de elektrische leidingen moeten kruisen, moeten de 

werken goed gecoördineerd worden. 

De doorboringen en de sleuven mogen de vereiste brandweerstand van de wand niet beïnvloeden. 

Hulp voor de beleidsbepalers: Gids C over de passieve preventie zoals vermeld in hoofdstuk 0 

(§01.05) in dit bestek. 

Er wordt op toegezien dat de buizen ver van schoorstenen en verwarmingsinstallaties geplaatst 

worden. 

Er worden voorzorgen genomen om te vermijden dat de buizen in een omgeving geplaatst worden 

waar een corrosieve chemische atmosfeer heerst. 

Het is verboden: 

om verbindingen, aansluitingen of draadlassen te maken tussen de geleiders in de buizen; 

om buizen in thermoplastisch materiaal te gebruiken op plaatsen waar de temperatuur in normale 

omstandigheden 60°C kan overschrijden; 

om in buizen koperbanddraad, soepele CsuB-snoeren of gelijkaardige te trekken; 

in niet-geïsoleerde buizen leidingen te plaatsen zonder versterkte isolatie, zoals het VOB-type. 

Buizenstelsels die niet brandvertragend zijn mogen, enkel gebruikt worden in prefab-betonelementen. 

De buizen moeten goed bevestigd worden en de eventuele aansluitmoffen mogen niet kunnen 

glijden. 

Voor de bochten die ter plaatse in de buizen worden gemaakt, mag de buigradius niet lager zijn dan 

10 x de buitendiameter bij metalen buizen 

8 x de buitendiameter bij soepele thermoplastische buizen 

5 x de buitendiameter bij starre thermoplastische buizen 

Het moet altijd mogelijk zijn om er geleiders in te steken of uit te halen. 

In de aftak-, trek- en verbindingsdozen moeten de geleiders toegankelijk blijven. Ellebogen en T-

stukken zijn verboden. De eventuele aansluitingen van toestellen in de trek- en doorvoerdozen 

kunnen enkel worden uitgevoerd met een passende klemmenstrook. 

Al het puin en stof van de boor- en freeswerken moet onmiddellijk van de werf verwijderd worden. 

Alle schade veroorzaakt door de installateur van de elektrische installatie, wordt op zijn kosten en 

door hem hersteld. 

Ingegraven kabels 

Het plaatsen van ondergrondse laagspanningsleidingen gebeurt volgens het [AREI], art. 187. 

De ingegraven leidingen worden uitgevoerd in EVAVB onder een kabelbedekking of in VFVB in een 

buis. 

Tenzij het technisch onmogelijk is, moet de kabel minstens 60 cm onder het maaiveld en/of de 

oppervlakte van de buitenbedekking geplaatst worden. Indien dit niet mogelijk is, zal de bescherming 

uitgevoerd worden met een omhulsel in een duurzaam en stevig materiaal, zonder gaten of naden. 

De gewapende kabels worden in volle grond geplaatst, afgeschermd met een afdekpan in kunststof 

en aangeduid met een waarschuwingslint van minstens 50 mm breed, ongeveer 400 mm boven de 

kabel, waarop de aard van de ingegraven leiding vermeld staat, en dat over de volledige kabellengte. 

De exacte locatie van de ingegraven kabels wordt opgemeten op het moment van de plaatsing en 

aangeduid op de as-builtplannen. Minimaal om de 30 m en bij elke richtingsverandering wordt een 

merksteen geplaatst. 

Voor zover de graafwerken zich niet onder delen bevinden die later verhard moeten worden, wordt de 

aanaarding uitgevoerd tot minstens 20 cm boven de buis met scherp zand. Voor de verdere 
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aanaarding mag echter wel zand van de grondwerken gebruikt worden. De aanaarding wordt dan 

uitgevoerd in lagen, die vervolgens mechanisch verdicht worden. 

Als het tracé van de grondwerken onder delen loopt die later verhard moeten worden, wordt de 

aanaarding volledig uitgevoerd met gestabiliseerd zand en verdicht om eventuele verzakkingen 

achteraf te vermijden. 

Als er meerdere kabels van een andere aard of toepassing geplaatst worden in dezelfde sleuf, wordt 

er voldoende tussenafstand gerespecteerd om interferenties te vermijden. 

Ter hoogte van eventuele kruisingen met de weg, worden de kabels in wachtbuizen van het type ‘stug 

polyethyleen’ gelegd en opgerold tot een krans met een diameter 110-klasse PN 6 - volgens de NBN 

EN 12201-reeks. 

Kabels ingebouwd in het metselwerk 

De leidingen die in het metselwerk worden ingebouwd, worden altijd in horizontale of verticale tracés 

geplaatst om hun ligging achteraf gemakkelijk terug te kunnen vinden. Er wordt nooit schuin gewerkt 

in een muur. Om akoestische lekken te vermijden, worden leidingen en stopcontacten in 

gemeenschappelijke scheidingsmuren nooit op dezelfde plek geplaatst. 

In de muren met zichtbaar blijvend metselwerk worden de ingebouwde leidingen geplaatst aan de 

kant van de muur die niet zichtbaar blijft. Bij muren waar dit niet mogelijk is, zal de ruwbouwaannemer 

flexibele wachtbuizen in de muur voorzien. 

Voor de buizen die in het metselwerk worden ingebouwd, worden de sleuven uiterst zorgvuldig 

uitgefreesd. Trillingen in het gebouw door het maken van de sleuven moeten maximaal worden 

beperkt. De nominale diepte van de sleuven bedraagt ongeveer 2 cm. De diepte van de horizontale 

sleuven moet echter tot een minimum beperkt blijven om de stabiliteit van de muren zo min mogelijk 

aan te tasten. 

De buizen worden zorgvuldig in de sleuf bevestigd met behulp van haken of spijkers en ijzerdraad, 

zodat ze een rechte lijn vormen en niet meer kunnen verschuiven. Het plaatsen van een 

bevestigingselement per strekkende meter en aan elk uiteinde van de bochten is aangewezen. 

Na het plaatsen van de buizen worden de sleuven over hun hele lengte opgevuld met mortel die 

aangepast is aan het materiaal van de ondergrond. De mortel moet de buizen of buizenstelsels 

volledig omhullen, zodat er nadien geen contact meer mogelijk is tussen de buizen en het 

pleisterwerk. 

De sleuven in het metselwerk worden respectievelijk gevuld met: 

cementmortel (300 kg cement met trage binding per m³ scherp zand) voor stalen buizen; 

bastaardmortel (pleistermortel met hydraulische kalk en cement) voor plastic buizen. 

Het werk wordt uitgevoerd rekening houdend met het feit dat de oppervlakte nadien nog afgewerkt 

moet worden (bepleistering). De opvulling is dus niet glad, maar blijft ruw om het bepleisteren te 

vergemakkelijken. In de muren die al bepleisterd zijn, worden de sleuven afgewerkt met dezelfde 

bepleistering (grondlaag en afwerkingslaag) als de bestaande. 

Kabels ingebouwd in betonplaten 

Bij betonplaten worden de buizen in de bekisting geplaatst volgens de aanwijzingen van de ontwerper 

en/of rechtstreeks op het zichtbeton. Ze worden op voldoende plaatsen met mortel bevestigd vóór het 

storten van de betonmassa. 

De buizen kunnen ook ingewerkt worden in de dekvloer, op voorwaarde dat die minstens 3 cm dik is. 

De buizen die op de dekvloer worden gelegd (bijvoorbeeld op de zolders), moeten langs beide kanten 

beschermd worden met een laag cementmortel, aangebracht met een dikte van 5 cm. 

Ter hoogte van elk lichtpunt in het plafond wordt een stevige bevestigingshaak in de vloerplaat 

gegoten of ingewerkt in het plafond. Deze beugel steekt 1 cm boven het plafondoppervlak uit en moet 

een verlichtingsarmatuur van minstens 25 kg kunnen dragen. De lichtpunten worden aangeduid in het 

elektriciteitsschema en/of geplaatst volgens de aanwijzingen van de ontwerper. 
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Opgelet: het is verboden om sleuven (zelfs oppervlakkige) te maken of gaten te boren in de betonnen 

balken of de voorgespannen welfsels zonder voorafgaande goedkeuring van de ontwerper. 

Kabels ingebouwd in de holle ruimten 

De ingebouwde buizen moeten brandvertragend zijn. Als de leidingen geplaatst worden tussen het 

plafond en de vloer, in holle ruimten of andere lege plaatsen, en niet in een buis geplaatst worden, 

moeten ze minstens gelijkwaardig zijn aan het met pvc geïsoleerde type, met of zonder metalen 

bescherming, zoals VFVB of VVB. 

Als de leidingen geplaatst worden in buizen zonder de vereiste mechanische weerstand, moeten 

deze beschermd worden op alle plaatsen waar er risico op beschadiging bestaat, zoals bij plaatsing 

op de vloerbalken. 

Zonder voorafgaande goedkeuring van de architect mogen er geen sleuven gemaakt worden in de 

kepers van 4” of minder, en ook geen inkepingen in het constructiehout van de vloeren of gebinten op 

minder dan 25 cm van de muren die de balken dragen. Bovendien mogen er ook geen inkepingen 

gemaakt worden van meer dan 2 cm diep in de balklagen. 

Kabels geplaatst in opbouw 

De opbouwleidingen worden waterdicht geplaatst. 

Als er geen risico op mechanische beschadiging (of van ongedierte) bestaat, kunnen pvc-buizen in 

waterdichte uitvoering toegestaan worden. In alle andere gevallen is een uitvoering in VFVB vereist. 

Wanneer meerdere buizen hetzelfde tracé volgen, moeten ze perfect evenwijdig lopen op de rechte 

stukken en concentrische cirkelbogen vormen in de bochten. In de bochten moeten alle buizen van 

hetzelfde geheel gebogen worden volgens een cirkelboog met een identieke straal, waarvan het 

middelpunt zich op de middellijn van de hoek bevindt die door de twee rechtlijnige delen gevormd 

wordt. De keuze tussen de twee toepassingsmethoden moet in elk geval door de ontwerper gemaakt 

worden. De buizen die tot hetzelfde geheel behoren, moeten met een identieke tussenafstand 

geplaatst worden. 

De afstand tussen de bevestigingspunten wordt zodanig gekozen dat de buizen een recht tracé 

volgen. In de rechte delen wordt er om de 50 cm een bevestiging geplaatst voor de plastic buizen en 

om de 80 cm één voor de stalen buizen, één aan elk uiteinde van de bochten en één langs beide 

zijden van de verbindingsdozen. De bevestigingen worden met een gelijke tussenafstand geplaatst. 

De plastic buizen moeten vrij kunnen uitzetten. Daarom worden er geen bevestigingen rond de buizen 

geklemd en worden er voor de doorvoeren door muren en plafonds buizen gebruikt met een grotere 

diameter, vastgemaakt in het metselwerk. Alle uiteinden van de plastic of stalen buizen worden 

zorgvuldig afgezaagd en ontbraamd. De vrije uiteinden worden voorzien van een gepaste dop met 

afgeronde randen. Ter hoogte van de uitzetvoegen worden de buizen voorzien van een 

schuifsysteem. 

De buizen worden bevestigd met tweevleugelige zadels in de droge ruimten en op loodgieterbeugels 

met verzwaarde voet in de vochtige ruimten. De zadels worden met schroeven met ronde kop in 

pluggen van minstens 30 mm vastgezet. De moffen worden met schroeven met verzonken kop in 

pluggen van minstens 400 mm vastgezet. 

Op bepleisterd metselwerk moeten de pluggen tot in het metselwerk doordringen. Indien nodig 

worden hiervoor langere schroeven gebruikt. De zadels mogen ook rechtstreeks in de voegen van het 

metselwerk bevestigd worden. Als de staat van het metselwerk deze bevestigingswijze niet mogelijk 

maakt, mag de aannemer een ander bevestigingssysteem voorstellen aan de ontwerper. 

Op houten wanden worden de zadels rechtstreeks in de wanden geschroefd. Het gebruik van een 

nagelpistool voor het bevestigen van staalnagels is toegestaan, op voorwaarde dat deze correct 

bevestigd worden en dat de ontwerper ermee akkoord gaat. 

Op metalen gebinten worden gegalvaniseerde platijzers van minstens 15 x 1,5 mm of 

gegalvaniseerde rails gebruikt die rond de profielvleugels geplooid worden. Het is verboden om gaten 
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te boren in of lasverbindingen te maken op de metalen gebinten, tenzij de ontwerper hier vooraf zijn 

goedkeuring voor heeft gegeven. 

Afdichten van de doorvoeren om de brandweerstand van de wand te 

garanderen 

Afhankelijk van de vereiste brandweerstand van de wand waar de doorvoer doorheen gaat, worden 

de buizen en kabelgoten zo geplaatst dat de brandweerstand van dit constructie-element niet wordt 

aangetast. De vereisten hiervoor (net als bevredigende typeoplossingen zonder vereiste 

rechtvaardiging d.m.v. een test- of classificatierapport) staan vermeld in de ministeriële rondzendbrief 

van de FOD Binnenlandse Zaken van 15 april 2004. In bepaalde gevallen zal een speciale 

voorziening geplaatst moeten worden: inbouwmof, opbouwmof, isolerende behuizing, combinatie van 

soepele stroken en vermiculietpleister, siliconen met verbeterde brandprestaties, opzwellende kit, 

isolatieschuim, hittebestendige lijm, zwelvoegen. 

De plaatsingsvoorschriften moeten nauwgezet gevolgd worden. Met name de volgende punten 

zijn zeer belangrijk: 

Het soort wand waarin de voorziening kan worden geplaatst (verticale en/of horizontale wand, 

metselwerk, beton lichte wand enz.) 

Het soort voorziening en de eigenschappen ervan 

De doorsnede van de opening in de wand ten opzichte van de doorsnede van de voorziening 

De opvulling tussen de voorziening, de buis/goot en de wand 

De beoogde oplossingen moeten gebaseerd zijn op een classificatierapport en/of testen die in 

een gecertificeerd laboratorium werden uitgevoerd 

Hulp voor de beleidsbepalers: Gids C over de passieve preventie zoals vermeld in hoofdstuk 0 

(§01.05) in dit bestek. 

  

Waterdichtheid 

Er mag in geen geval water infiltreren in de buizen of de trek- en verbindingsdozen. Er worden 

gepaste maatregelen genomen om te vermijden dat er water blijft staan in de buizen en de toestellen 

wanneer die aangesloten zijn. Op plaatsen waar waterinfiltratie mogelijk is, worden gepaste 

maatregelen genomen zoals het plaatsen van afdichtingspluggen, doorvoerschijven enz. Bij gebrek 

aan concrete voorschriften in het bestek, worden de toe te passen systemen op voorstel van de 

aannemer ter goedkeuring voorgesteld aan het bestuur. 

Trekken van draden in de buizen 

Het buizennet van elke leiding wordt over de gehele lengte vastgemaakt vooraleer de draden en 

kabels worden getrokken. Dit werk kan niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande goedkeuring 

door de ontwerper. 

Het trekken van de draden en kabels gebeurt uiterst zorgvuldig om het isolerend omhulsel niet te 

beschadigen. Wanneer de lengte van de leidingen het vereist, worden de draden getrokken met een 

speciale trekveer. 

De draden zijn lang genoeg om een reserve van minstens 10 cm per draad te behouden in elke 

verbindingsdoos, schakelaar of stopcontact, in de verlichtingstoestellen en in de borden. Het uiteinde 

van de draden dat diende voor de bevestiging van de trekveer, moet als afval beschouwd worden. 

Het wordt afgeknipt en telt niet mee voor de reserve van 10 cm. 

Aan ieder uiteinde van een lichtpunt waarvoor geen armatuur is voorzien, plaatst de aannemer een 

schroefconnector. Bij de voorlopige oplevering is in elk lokaal minstens één lichtpunt voorzien van 

een voorlopige lamphouder en een lamp van 40 W. 

 

Aangevuld als volgt: 
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De onderhavige aanneming omvat de levering, plaatsing en aansluiting van de elektrische leidingen. 

 

De leidingen zijn als volgt verdeeld: 

• de voedingskolommen: deze kolommen voeden de drijfkrachten (HVAC, liften enz.) en de 

kleinere aandrijvingen (krachtafnemers, sectionaalpoorten enz.) 

• de verdeelcircuits: de verdeelcircuits voeden de stopcontacten, verlichting, 

zwakstroomuitrustingen enz. 

  

De binnenbekabeling is halogeenvrij, net als alle bevestigingsonderdelen en buizen. 

De kabelgoten en houders moeten een brandweerstand hebben van het type FR2 BW 1 u. 

 

KABELDOORSNEDES 

De minimale doorsnede van de geleiders bedraagt 1,5 mm² voor de verlichtingscircuits en 2,5 mm² 

voor de andere circuits. 

 

De kabeldoorsnedes die op de plannen en schema’s zijn vermeld, zijn minimaal.  Indien zij dit nodig 

achten, mogen de inschrijvers de doorsnedes vergroten volgens de plaatsingswijzen, lengte, 

temperatuur, beschermingswijze enz. Deze vergroting mag niet worden aangerekend. 

 

Alvorens met enige werken te beginnen, dient de inschrijver de berekening van de kabeldoorsnedes 

in bij de werfleiding ter goedkeuring. Hij vermeldt de reductiefactoren, de bedrijfsstroom, het gebruikte 

kabeltype en de werkelijk geplaatste lengtes. 

 

NORMALISATIE 

NORMALE KRINGEN 

De XGB-kabels voldoen aan de voorschriften van de NBNC30-004 F1/F2/ST/SD/SA 

De XGB-kabels voldoen aan de voorschriften van de NBNC30-004 F1 

Deze zijn van het type EXVB - 1 kV. 

 

VEILIGHEIDSKRINGEN 

De kabels voor de veiligheidscircuits in de zin van het KB van 12/12/1997 hebben een 

brandweerstand van het type FR2 BW 1 u, conform addendum 3 van de norm NBN 713 020. 

Ze zijn conform de norm NBNC30-004 F1/F2/ST/SD/SA/FR1/FR2. 

 

MARKERING 

KOLOMMEN 

De doorsnede en identificatie van de geleiders worden op een zichtbare en duurzame manier vermeld 

op de beide uiteinden van de kabels. 

 

Alvorens met enige werken te starten, wordt een voorbeeldmarkering ter goedkeuring voorgelegd aan 

de aanbestedende overheid en haar afgevaardigden. 

 

VERDEELCIRCUITS 

 (Tertiair) De verdeelcircuits worden gemarkeerd in de borden met bandjes die niet los kunnen 

komen. 

(Industrie) De verdeelcircuits worden aan de uiteinden gemarkeerd met bandjes die niet los kunnen 

komen. 

 

PLAATSINGSWIJZEN 

ALGEMEEN 

De kabels worden als volgt geplaatst: 
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• op kabelladders in een verticaal traject; 

• in ingebouwde kabelkokers; 

• in verticale wandgoten of kabelkolommen; 

• in zichtbare of ingebouwde buizen; 

• op kabelgoten in een horizontaal traject; 

• ondergronds, in buizen enz. 

 

De montage gebeurt in opbouw: 

• in de technische ruimten of schachten; 

• in de holle ruimten en technische kokers; 

• in de parkings; 

• in de evacuatietrappen (te bekijken met de architect). 

 

Op alle andere plaatsen worden de kabels ingebouwd of weggewerkt (afgewerkte ruimten). 

 

De montage in verlaagde plafonds die afneembaar en/of toegankelijk zijn, wordt als weggewerkt 

beschouwd.  De montage in verlaagde plafonds die niet afneembaar of toegankelijk zijn, wordt als 

ingebouwd beschouwd. 

 

PLAATSINGSVOORWAARDEN VOOR BUIZEN EN LEIDINGEN 

• De inschrijver wordt gewezen op het bestaan van bepaalde wanden in onbekleed beton of 

zichtbaar metselwerk.  Voor deze wanden worden de leidingen en inbouwcontactdozen in de 

bekisting of achter het metselwerk geplaatst.  Het maken van sleuven in dit soort wanden is 

verboden.  De sleuven die noodzakelijk zijn voor de plaatsing mogen de structuur van de wand niet 

verzwakken.  Indien nodig worden de wanden verstevigd met een wapening.  De sleuven worden 

opgevuld met pleisterkalk zodat de afwerkingsbepleistering zonder problemen kan verlopen.  Er moet 

bijzondere aandacht besteed worden aan de plaatsing in de afgewerkte ruimten met 

zichtbetonblokken, waar de leidingen zichtbaar blijven. 

Er mogen absoluut geen sleuven gemaakt worden in het beton zonder schriftelijk advies van het 

stabiliteitsbureau dat door de inschrijver werd geraadpleegd. 

 

• Alle elektrische leidingen lopen parallel met of loodrecht op de voornaamste richtingen van de 

gebouwen. 

De inschrijvers worden gewezen op artikel 214 van het AREI met betrekking tot het inbouwen van 

leidingen. 

 

• De buizen en contactdozen die in het beton worden ingebouwd, worden zorgvuldig geplaatst 

en vastgemaakt in de bekisting vóór het storten van het beton.  De inbouwcontactdozen zijn 

inbegrepen in de eenheidsprijs van de buizen. 

 

• De buizen die op een vloer worden geplaatst waar een bedekking op komt (tegels, dekvloer) 

worden onmiddellijk na de plaatsing over hun hele lengte bedekt met een stevige laag mortelcement 

om ze te beschermen tegen eventuele schade tijdens latere werkzaamheden (passeren van 

kruiwagens enz.) 

 

• De leidingen van de verdeelcircuits en zwakstromen worden als volgt geplaatst: 

• In soepele halogeenvrije buizen voor de leidingen die worden ingebouwd in de 

gipsplaatwanden, het metselwerk en de dekvloeren.  Hetzelfde geldt voor de zwakstroomkabels.  De 

buizen vormen een onafgebroken geheel over de hele lengte. 

• In halogeenvrije opbouwbuizen in de verlaagde plafonds. 

• In halogeenvrije opbouwbuizen in alle technische ruimten, schachten, parkings en 

evacuatietrappen (te coördineren met de architect). 
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De opbouwbuizen worden aan de vrije uiteinden voorzien van ronde isolerende doppen. 

 

Wanneer er meer dan vijf kabels naast elkaar geplaatst moeten worden buiten de kabelgootzones, 

worden deze kabels op bijkomende kabelgoten geplaatst volgens de voorschriften in de paragraaf 

‘Kabelgoten’. 

 

• De veiligheidscircuits (brandwerende kabel) volgen een ander traject dan de normale circuits. 

 

Trajecten 

De trajecten worden louter ter informatie op de plannen vermeld.  Het is de taak van de inschrijver om 

deze aan te passen naargelang de lokale plaatsingsomstandigheden en de verdeling van de circuits, 

om zo tot de prestaties te komen die in dit bestek bepaald zijn.  Dit mag niet worden aangerekend. 

CONTROLES 

De leidingen worden geplaatst volgens het leidingenschema en zullen zo ook worden gecontroleerd. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

- [NBN EN 60811-reeks, Isolatie- en mantelmaterialen van elektrische leidingen - Algemene 

beproevingsmethoden] 

-  

-  

- , , ,  

- [NBN EN 61386-1, Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen - Deel 1:  

Algemene eisen] 

- [NBN EN 61386-21, Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen - Deel 

21:  Bijzondere eisen - Starre buizen] 

- [NBN EN 61386-22, Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen - Deel 

22: Bijzondere eisen - Buigzame buizen] 

- [NBN EN 61386-23, Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen - Deel 

23: Bijzondere eisen - Flexibele buizen] 

- [NBN EN 61386-24, Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen - Deel 

24: Bijzondere eisen - Buizen voor aanleg in de grond] 

72.22.5a  Leidingen - buizen - kabels/ondergronds  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van de ondergrondse geïsoleerde geleiders en 

elektrische kabels. Dit dient te gebeuren volgens de geldende normen, laatste versie. 

De ondergrondse elektrische leidingen moeten beschermd worden tegen schade ten gevolge van 

eventuele grondverzakkingen, contact met harde lichamen en schokken veroorzaakt door metalen 

handwerktuigen, zoals vermeld in het [besluit betreffende de elektriciteitsvoorziening van 2 april 

1991]. 

De kabels moeten voldoen aan de CPR (Construction Product Regulation). 

Het gaat om de Verordening (EU) nr. 305/2011. Ze worden gerangschikt volgens tabel 4.7 

‘classificatie van de brandreactieklassen van elektriciteitskabels’. 
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Ze moeten ook voldoen aan de Europese norm [NBN EN 50757]. Dit wordt impliciet vermeld in het 

[AREI]. 

De grondwerken voor de aansluiting op het elektriciteitsnet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen 

van de distributienetbeheerder. Na de aansluitingswerken dient de netgebruiker het terrein weer in de 

oorspronkelijke staat te herstellen. 

De volgende kabel mag gebruikt worden: EXVB 4x 10/*** 

Stroomsterkte: 40 A/63 A/*** 

Wanneer de kabel binnen in opbouw wordt geplaatst, wordt hij indien nodig van een gepaste 

mechanische bescherming voorzien. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Om grondverzakkingen tegen te gaan, moeten de LS-kabels in geschikte grond worden ingegraven 

volgens de regels van de kunst. 

minstens 0,60 m (0,80 m voor HS-kabels) onder de grond. 

 

De installateur ziet erop toe dat de afstand aangepast is aan de aard en de belasting van het terrein. 

Nabijheid van andere leidingen 

Wanneer twee leidingen elkaar kruisen of parellel lopen, moet de afstand ertussen minstens 20 cm 

zijn, behalve wanneer de kabelhouder voorzien is van een geschikte splitsing. 

Kwaliteit van de grondwerken 

De installateur volgt de aanwijzingen van het studiebureau betreffende de kwaliteit van de 

grondwerken. 

BIJKOMENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

In de grond en/of ondergrondse buizen die niet bereikbaar zijn, mogen enkel kabels conform de norm 

[NBN C 33-121] worden geplaatst. 

- Uitvoering 

Het plaatsen gebeurt conform het [AREI] art. 187 en 72.23.5 Trek- en verbindingsdozen - algemeen. 

MEETWIJZE 

- meeteenheid: 

Meter  

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.5b  Leidingen - buizen - kabels / bovengronds  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van de bovengrondse kabels. 

Dit dient te gebeuren volgens de geldende normen, laatste versie. 
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Voor dit soort aansluiting moet de aansluitingskabel zich op een minimale hoogte bevinden van 6 

meter op privéterrein en 7 meter in het midden van de openbare weg. Het verankeringspunt op het 

gebouw moet voldoende stevig zijn. 

Wanneer de kabel zichtbaar geplaatst wordt in het gebouw, wordt hij over de gehele lengte 

beschermd d.m.v. een buis (type pvc) met een diameter van 40 millimeter, zodat hij gemakkelijk 

verplaatst kan worden. 

Bij inbouw is een buis met een diameter van 60 mm vereist. 

De kabel wordt gestript over een lengte die gelijk is aan de hoogte van de meterkast. 

De kabel die de meterkast met de zekeringkast verbindt, is van het type VVB of XVB met een 

doorsnede die gelijk is aan die van de kolom. 

Kabeltype: XVB met minimumdoorsnede 4*16 (afhankelijk van de lengte van de aansluiting en het 

vereiste vermogen) 

Er wordt 11 meter van de kabel overgelaten aan de onderkant van de paal voor de aansluiting op het 

net. 

De kabel wordt over de gehele lengte (inclusief kruipruimte) omhuld met een pvc-buis met een 

doorsnede van minstens 100 millimeter. 

Er wordt een aparte buis met een doorsnede van minstens 40 millimeter voorzien voor de 

teledistributie. 

Afstand met de vloer: Voor het gebruik van een geïsoleerde kabel (type XVB) zijn er geen 

voorschriften m.b.t. de afstand met de vloer. 

Materiaalvereisten: Uv-bestendig/Weerbestendig/Mechanische trekweerstand/Geen druk uitoefenen 

op de verbindingsklemmen/De bevestigingsbeugels mogen de leiding niet beschadigen/Pvc-buis voor 

kabel 

Buiging: 30 cm 

Afstand tussen de palen: 7/8 m 

Kabel: EXVB/XVB 

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 

De kabels moeten bestand zijn tegen schade door de externe omstandigheden waar ze aan worden 

blootgesteld. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Volgens het AREI.  

BIJKOMENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

Het plaatsen gebeurt conform het [AREI, Algemeen reglement op de elektrische installaties (bijlage 

van het KB van 1981-03-10)], art. 209 en de bepalingen van artikel 72.22.5 Leidingen - buizen. 

MEETWIJZE 

- meeteenheid: 

Meter  

- aard van de overeenkomst: 

PM 
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72.22.5c  Leidingen - buizen - kabelbuizen en kabels/inbouw  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van de geleiders en elektrische kabels. Dit dient te 

gebeuren volgens de geldende normen en de voorschriften van de fabrikant. 

De installateur geeft de voorkeur aan de meest esthetische oplossing volgens de regels van de kunst 

 

Uit te voeren werken: sleuven maken/heropvulling/afwerking/herstellen brandwerendheid 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Het plaatsen gebeurt conform het [AREI] en de bepalingen van artikel 72.22.5 Leidingen - buizen. 

 Aangevuld als volgt:  

 
Inbouwbuizen 

De inbouwbuizen worden op een duurzame manier bevestigd (ruiters enz.) om scheuren of 

vervormingen in de uiteindelijke bedekking (dekvloer, pleister) te vermijden. 

  

Bijkomende opmerkingen voor de uitvoering 

Inbouw in het metselwerk 

Inbouw in betonplaten  

Inbouw in de holle ruimten 

 

De TTh- en TThr-buizen voldoen aan de voorschriften van de norm NBN C68-111. 

De pvc-buizen zijn van het type ‘SA’ of ‘SD’ en voldoen aan de voorschriften van de norm NBN EN 

50086-2-1. 

 

 

MEETWIJZE 

- meetcode: 

Inbegrepen in de eenheidsprijzen van de schakelaars, stopcontacten en verbindingsdozen van de 

vaste toestellen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.5d  Leidingen - buizen - kabelbuizen en kabels/opbouw  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van de elektrische leidingen. Dit dient te gebeuren 

volgens de geldende normen, laatste versie, en de voorschriften van de fabrikant. De installatie is 

eenvoudig en bestaat uit het plaatsen van de elektrische geleiders in profielbuizen zoals goten, 

sierlijsten of plinten. 

De toestellen zijn opbouwmodellen en worden vastgemaakt tegen de leidingen of ingebouwd in de 

goten. 
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Omhulsel voor de geleiders en elektrische kabels: goot/inbouwbuis/pvc-

buis/staalbuis/sierlijsten/plinten 

Afstand met het plafond: 0,54 m/*** 

Aansluitingen: volgens de voorschriften van de fabrikant. 

 

Aangevuld als volgt:  

 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

Het plaatsen gebeurt conform het AREI en de bepalingen van artikel  72.23.4 Leidingen - Algemeen. 

  

De buisklemmen zorgen er steeds voor dat de buis gescheiden is van de wand waartegen hij is 

vastgemaakt. 

 De buizen worden bevestigd: 

met kunststof buisbeugels;  

met kunststof klemmen met beugel die op de basis klikt;  

met kunststof klemmen met beugel die op de basis wordt vastgemaakt d.m.v. twee onverliesbare 

schroeven in nylon of roestvrij staal;  

met klembeugels voor in de verlaagde plafonds.  

  

De buis- en leidinghouders en toebehoren hebben dezelfde eigenschappen als de kabels en/of 

buizen die ze dragen op het gebied van brandweerstand en rookontwikkeling. 

 De klemmen moeten eerst worden goedgekeurd door de architect en de raadgevend ingenieur. 

 De klemmen worden met dubbele expansiepluggen bevestigd in het beton of in het metselwerk.  De 

minimale afstand tussen de klemmen is 0,5 m voor halogeenvrije buizen.  De leidingen worden, 

indien mogelijk, telkens gebundeld. 

 Wanneer meer dan drie buizen horizontaal naast elkaar geplaatst worden, worden ze bevestigd op 

rails.  

  

MEETWIJZE 

- meetcode: 

Inbegrepen in de eenheidsprijzen van de schakelaars, stopcontacten en verbindingsdozen van de 

vaste toestellen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.5j  Leidingen - buizen - bescherming tegen brandverspreiding PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om het leveren en plaatsen van een bescherming tegen brandverspreiding (brandwerende 

module).  

Dit dient te gebeuren volgens de geldende normen, laatste versie, en de voorschriften van de 

fabrikant.  

Op plaatsen waar brandwerende modules in de wanden nodig zijn, moet de module bereikbaar 

blijven voor wanneer de bekabeling veranderd moet worden. De module moet naast andere modules 

kunnen worden geplaatst. Dus verschillende modules, gemakkelijk bereikbaar en volledig conform de 

norm [NBN EN 1366-3]. 
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Afmetingen van de modules: 267 x 65 x 75 mm/*** 

Materiaal: Verzinkt staal van 25*75 mm 

Het opzwellende materiaal is bedekt met een brandwerende coating met een bescherming van 120 

min. (EI). Volgens de classificatie [NBN EN 13501-2] en de testen volgens [NBN EN 1366-3]. 

Het opzwellende materiaal moet bij brand de doorgang volledig afsluiten. 

De brandwerende module moet de doorgang van rook en koelgassen volledig verhinderen. 

De module moet open kunnen zodat ze rond reeds getrokken kabels geplaatst kan worden. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.  

MEETWIJZE 

- meeteenheid: 

-  

- meetcode: 

Inbegrepen in de eenheidsprijzen van de verbindingsdozen van de vaste toestellen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.5n  Leidingen - buizen - testen van de leidingen PM 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Meetwijze: pro memorie - inbegrepen bij het plaatsen van de kabels 

Hierin is inbegrepen voor alle leidingen: 

 het meten van de isolatie op elk circuit; 

 het meten van de aardingsweerstand; 

 controle door een erkende instelling, ten laste van de aannemer; 

 het meten van de continuïteit van de equipotentiaalverbinding tussen de verschillende delen 

van de kabelgoten. 

72.22.6  Trek- en verbindingsdozen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en bekabeling van de trek- en verbindingsdozen. 

Dit dient te gebeuren volgens de geldende normen, laatste versie, en de voorschriften van de 

fabrikant. 

MATERIAAL 

De ingebouwde montage- of verbindingsdozen zijn conform de norm [NBN EN 60670-22]. De 

verbindingen en aftakkingen gebeuren bij voorkeur in de inbouwdozen van de schakelaars en 

stopcontacten. 
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De doorboringen mogen de vereiste brandweerstand van de wand niet beïnvloeden. 

Hulp voor de beleidsbepalers: Gids C over de passieve preventie zoals vermeld in hoofdstuk 0 

(§01.05) in dit bestek. 

Het type, de afmetingen en de bevestigingstechniek van de verbindingsdozen worden bepaald op 

basis van de afwerking van de muren en vloeren, en in het bijzonder van de dikte van de afwerking. 

De dozen zijn gemaakt van een gegoten thermoplastische stof. 

UITVOERING/VERWERKING 

De trek- en aftakdozen moeten zo bereikbaar mogelijk zijn opgesteld, ongeacht de muurbekleding. 

Het gebruik van aftakdozen wordt zo veel mogelijk vermeden door de aftakkingen aan te brengen in 

de stopcontacten. 

Dozen die in de vloer geplaatst worden, moeten bereikbaar zijn via een luik in de technische vloer. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Uitvoering 

[NBN EN 60670-22, Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en 

soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 22:  Speciale eisen voor lasdozen en 

omhulsels]   

72.22.6a  Trek- en verbindingsdozen - inbouw/metselwerk  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

De inbouwdozen zijn geschikt voor de inbouw van alle standaard schakelaars en stopcontacten, 

volgens de norm NBN C 61-111 en NBN C 61-112-1. Ze zijn vervaardigd uit zelfdovende, 

vormbestendige kunststof met een grote mechanische sterkte. Ze zijn voorzien van ingangen die 

langs alle zijden doorboord moeten worden. De dozen kunnen eenvoudig horizontaal of verticaal 

samengeklikt worden. De hartafstand tussen de samengeklikte dozen is, zowel horizontaal als 

verticaal, aangepast aan de voorziene afdekplaten. De afdekplaten zijn beschikbaar in enkele, 

dubbele en driedubbele uitvoering (zowel verticaal als horizontaal). Vaste aansluitingen worden 

afgedekt met een afdekplaat voorzien van één of meerdere uitbreekbare openingen voor de 

geleiders. Alle metalen onderdelen zijn bestand tegen corrosie. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De nodige inkepingen worden uitgekapt of uitgeslepen volgens de afmetingen van de inbouwdoos. 

De inbouwdozen worden vastgezet met mortel of mortellijm. 

MEETWIJZE 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van het leidingnet voor de schakelaars, stopcontacten, verbindingsdozen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.6b  Trek- en verbindingsdozen - inbouw/spouwmuren  

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 
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De inbouwdozen zijn vervaardigd uit zelfdovende, vormbestendige kunststof met een grote 

mechanische sterkte. Alle metalen onderdelen zijn bestand tegen corrosie. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De opening voor de plaatsing van de inbouwdozen wordt gemaakt met een gatenzaag met een 

gepaste diameter. De doos wordt bevestigd aan de spouwmuur met klemmen of spanklauwen. 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

-  

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van het leidingnet voor de schakelaars, stopcontacten, verbindingsdozen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.6c  Trek- en verbindingsdozen - inbouw/plafonds  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en bekabeling van de trek- en verbindingsdozen voor de plafonds. 

Dit dient te gebeuren volgens de geldende normen, laatste versie, en de voorschriften van de 

fabrikant. 

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 

De inbouwdozen zijn geschikt voor inbouw in plafonds. Ze zijn vervaardigd uit zelfdovende, 

vormbestendige kunststof met een grote mechanische sterkte. De metalen elementen zijn bestand 

tegen corrosie. De plafonddozen zijn voorzien van een metalen beugel met moeropening M5, met 

maximale trekbelasting van 2 kg en een geïsoleerde haak voor de bevestiging van hangende 

verlichtingstoestellen. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De openingen in het plafond worden gemaakt met een gatenzaag aangepast aan de afmetingen van 

de inbouwdoos. De inbouwdozen worden bevestigd met spanklauwen. 

METINGSWIJZE 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van het leidingnet voor de schakelaars, stopcontacten, verbindingsdozen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.6d  Trek- en verbindingsdozen - inbouw/vloeren  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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De inbouwdozen zijn geschikt voor inbouw in technische vloeren of voor aansluiting op een 

vloergootsysteem. De inbouwdozen bestaan uit een inbouwstuk en een deksel. Ze zijn vervaardigd uit 

zelfdovende kunststof. Ze zijn rond, vierkant of rechthoekig en de diepte is vast of verstelbaar. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De uitsparingen in de vloer worden gemaakt op basis van de afmetingen van de inbouwdoos en de 

vloertegels worden uitgesneden met behulp van een mal op de afmetingen van de inbouwdoos. De 

inbouwdozen worden bevestigd met spanklauwen. 

METINGSWIJZE 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van het leidingnet voor de schakelaars, stopcontacten, verbindingsdozen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.6e  Trek- en verbindingsdozen - opbouw  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van de trek- en verbindingsdozen geplaatst in 

opbouw. Dit dient te gebeuren volgens de geldende normen, laatste versie, en de voorschriften van 

de fabrikant.  

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 

De dozen zijn in kunststof en geschikt voor de omgeving waarin ze geplaatst wat betreft weerstand en 

isolatieklasse. Ze zijn voorzien van voldoende kabelingangen. Deze kabelingangen zijn eveneens 

aangepast aan de omgeving. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

De bevestiging gebeurt met schroeven, waarbij de doos niet beschadigd wordt en er voldoende 

stabiliteit verzekerd wordt 

MEETWIJZE: 

- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van het leidingnet voor de schakelaars, stopcontacten, verbindingsdozen enz. 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.7  Bijzondere voorzieningen  

72.22.7c  Bijzondere voorzieningen - voeding van de installatie  

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 273 de 315 

  

 

De voeding voor de gelijkstroom wordt aangesloten op het elektriciteitsnet (eenfasig 230 V/50 Hz met 

aarding). Al het installatiemateriaal draagt het keurmerk CEBEC. 

 (hetzij)Een aparte zekeringkast met automatische zekeringen en een schakelaar worden in 

de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsketel geplaatst. Dit bord bevat:  

- één hoofdschakelaar 

- twee schakelaars 10 A/aangepast aan het vermogen van de verwarmingsketel 

 (hetzij)De automatische zekeringen aangepast aan het vermogen van de verwarmingsketel 

worden in de meterkast geplaatst, de nodige voedingsleidingen worden naast de 

verwarmingsketel geplaatst.  

De voedingsleidingen hebben een doorsnede van 2,5 mm² voor voeding en 1,5 mm² voor sturing. 

Ongeacht het type kamerthermostaat wordt er altijd een buis met minstens 3 geleiders voorzien voor 

eventuele voeding. 

De elektrische installaties worden uitgevoerd conform het [AREI] en volgens artikel  

63.42.1c Algemeen - voeding en aansluiting. 

De installatie wordt pas opgeleverd nadat een keuringsattest zonder opmerkingen van een erkend 

controleorganisme aan het bestuur werd voorgelegd.  

METINGSWIJZE 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.7f  Bijzondere uitrustingen - ontrokingsluik  

METINGSWIJZE 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.7h  Bijzondere uitrustingen - voeding noodverlichting  

METINGSWIJZE 

- aard van de overeenkomst: 

PM 

72.22.7m  Bijzondere uitrustingen - aansluiting branddetectiesysteem PM 

72.22.7n  Bijzondere uitrustingen - aansluiting inbraakdetectie PM 

72.22.7o  Bijzondere uitrustingen - aansluiting toegangscontrole PM 

72.22.9  Toebehoren en kabels 

Aangevuld als volgt: 

 Alle kabels die op de werf geplaatst worden, moeten voldoen aan de CPR (Construction Product 

Regulation). 

T6%20HVAC%20-%20sanitaires%20CCTB%2001.07.docx#
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72.22.9a  Toebehoren PM 

Aangevuld als volgt: 

 De prijzen van de inbouwcontactdozen, sleuven, doorboringen, afdichtingen, 

bevestigingstoebehoren, snelconnectors enz. zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de houders. 

  

  

BESCHRIJVING 

Aangevuld als volgt: 

 Meetwijze: PM – inbegrepen in 72 

72.22.9b  XGB-kabels, plaatsing en aansluiting inbegrepen PM 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

  

Aangevuld als volgt:  

Alle binnenkabels zijn halogeenvrij. Bovendien zijn ze minstens van het type F1 of F2. 

De vuurbestendige kabels voor de vitale circuits zijn minstens van het type FR2 1h. 

De voedingskolommen zijn van het type: 

• XGB 

• H07Z-R of H07Z-K 

• EXAVB 

• geprefabriceerde stroomrails  

De kolommen hebben speciale uiteinden in soepel materiaal of met een krimpkous om 

vochtinsijpeling te voorkomen. 

De verdeelcircuits zijn van het type XGB, XFGB of EVAVB, multipolair, zoals vermeld op de 

bordschema’s. 

  

 - meetcode: 

  

Aangevuld als volgt:  

Volgens het kabeltype. 

De prijs van de kabels is inbegrepen in de prijs van de uitrustingen. 

72.22.9d  Brandwerende modules PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt:  

Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan doorvoeren door brandwerende wanden. Voor elke 

doorvoer in een brandwerende wand wordt er een brandwerende module geplaatst. Rond elke 

module wordt aan beide kanten van de wand een metalen sluitplaat aangebracht. 

Aangezien datakabels (computernetwerk, kabels inbraak- en branddetectie) en stroomkabels 

gescheiden moeten blijven, worden er voor elke doorvoer 2 brandwerende modules geplaatst. 

Voor het plaatsen van deze modules is een ronde opening nodig. Bij muren in metselwerk moet een 

ronde opening geboord worden. De prijs van deze doorboringen is in deze post inbegrepen, 

aangezien er voor elke module een aparte opening nodig is. 

  

  

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 
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Samenstelling 

De brandwerende module bestaat uit een behuizing met opzwellend materiaal en bevestigingsplaten. 

Het opzwellende materiaal wordt in de behuizing geplaatst voordat het in de wand of vloer wordt 

geplaatst. Het opzwellende materiaal bestaat uit twee lamellen, een aan de onderkant en een aan de 

bovenkant van de behuizing. 

De module moet open kunnen zodat ze rond reeds getrokken kabels geplaatst kan worden. Er 

worden een, twee, drie, vier of zeven modules naast elkaar gebruikt naargelang de breedte van de 

kabelgoot. 

De brandwerende module moet de kabels kunnen doorlaten zonder het brandwerend product te 

wijzigen. 

De module moet de continuïteit van de elektrische installatie verzekeren. Hiervoor wordt een 

bevestiging voorzien die de aardingskabel met de module verbindt. 

 

Behandeling van de oppervlakte van de brandwerende module en van de toebehoren 

De behuizing is van verzinkt staal met een dikte van 1,5 mm en geschilderd in ‘feloranje’. 

De toebehoren (sluitplaat) zijn van verzinkt staal met een dikte van 1,5 mm. 

Het opzwellende product is bedekt met een beschermlaag. 

 

Plaatsing van het product 

De brandwerende module wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant. De montage is 

eenvoudig en snel. Voor de plaatsing is geen ander product of materiaal nodig dan wat geleverd werd 

door de fabrikant (modules en platen). 

 

Prestaties 

Het product moet een brandweerstand hebben van minstens 240 minuten volgens de Europese norm 

EN1366-3, de Duitse norm DIN 4102-9, de Britse norm BS 476: part 20 en de Amerikaanse norm 

ASTM E814 (UL1479), ongeacht de vullingsgraad (leeg of vol).  

Het opzwellende materiaal moet bij brand de doorgang volledig afsluiten.  

De brandwerende module mag niet rechtstreeks in contact staan met de kabelgoten om 

warmteoverdracht door geleiding te voorkomen.  

De brandwerende module mag niet verder dan 80 mm uit de wand steken geen te grote oppervlakte 

in contact te stellen met vuur.  

De brandwerende module moet de doorgang van rook en koelgassen volledig verhinderen. Het 

opzwellende product moet een constante druk uitoefenen op de kabels, ongeacht de hoeveelheid 

ervan.  

  

- meetcode: 

Inbegrepen in de installatieprijs. 

72.23  Uitrustingen - schakelaars en stopcontacten  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de ‘schakelaars en stopcontacten’ en dit omvat de levering, plaatsing en aansluiting van 

alle schakelaars, stopcontacten verbindingsdozen voor de vaste apparaten. 

- Belangrijke opmerkingen 

De beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-code) worden vermeld in de norm  [NBN C 

20-529] + [NBN C 20-529/A1] + [NBN C 20-529/A2]. 
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De IP- en IK-beschermingsgraden worden vermeld voor volledig gemonteerde toestellen met 

centraal- en afdekplaat. 

MATERIAAL 

Alle schakelaars en stopcontacten zijn van veilig materiaal gemaakt. Ze zijn nieuw en van het 

originele merk en type. De afwerking kan variëren naargelang het gedeelte van het gebouw. 

Al het gewone schakelmateriaal wordt voorzien van een isolerend omhulsel in kunststof. 

Voor inbouw wordt het gewone schakelmateriaal gebruikt (minstens IP20), behalve wanneer de 

installatierichtlijnen ([AREI]) andere waarden opleggen. 

Ze zijn geschikt voor inbouw in klassieke inbouwdozen volgens de norm [NBN C 61-670], uitgerust 

met spanklauwen en/of geleverd met openingen in de sokkel om met schroeven in de dozen 

gemonteerd te worden. 

 

Het verwijderen van de centraal- en afdekplaat gebeurt met gepast gereedschap. De afdekplaten zijn 

onderling verwisselbaar. 

Bij een gecombineerde montage moeten de toestellen, zowel schakelaars als stopcontacten, onder 

eenzelfde afdekplaat kunnen gemonteerd worden. De hartafstand tussen de verschillende toestellen 

is 60 mm of 71 mm verticaal, en 71 mm horizontaal. 

Het datatransport en zwakstroomtoepassingen worden onder afzonderlijke dekplaten en in 

afzonderlijke inbouwdozen geplaatst, conform het [AREI]. Al het materiaal is van dezelfde oorsprong 

en vorm als het schakelmateriaal voor laagspanningstoepassingen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 60669-1, Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische 

installaties - Deel 1:  Algemene eisen] 

[NBN EN 60669-1/A29,  Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische 

installaties - Deel 1:  Algemene eisen (+ erratum)] 

[NBN EN 60669 60669-1, Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische 

installaties - Deel 2-1:  Bijzondere eisen - Elektronische schakelaars (+corrigendum)] 

[NBN C 61-112-1, Contactdozen voor huishoudelijk en gelijkaardig gebruik - Deel 1: Algemene regels] 

Algemene eisen] 

[NBN C 61-670, Inbouwmontagedozen voor klein installatiematerieel voor inbouw in vaste installatie 

tot 16 A 250 V (vervangt gedeeltelijk NBN C 61-670 en NBN C 61-670/A1)] 

[NBN EN 60670-22, Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en 

soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 22: Speciale eisen voor lasdozen en 

omhulsels] 

[NBN EN 60309-1, Stopcontacten voor industrieel gebruik - Deel 1: Algemene eisen] 

[NBN EN 60309-2, Stopcontacten voor industrieel gebruik - Deel 2:  Maateisen ten aanzien van het 

passen van pen-en-buscontactstoppen en -dozen]  

[NBN EN 62196-1, Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen - 

Het via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 1: Algemene eisen] 

[NBN EN 62196-2, Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen - 

Het via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 2:  Eisen aan afmetingen voor de 

aansluitbaarheid en uitwisselbaarheid voor met pennen en bussen uitgeruste aansluitmiddelen voor 

gebruik met wisselspanning] 

[NBN EN 61851-1, Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 1:  

Algemene eisen] 
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[NBN EN 61851-21, Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 21: Eisen 

voor elektrische voertuigen voor geleidende verbinding voor een AC/DC-levering] 

[NBN EN 61851-22, Laadsysteem via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 

22:  AC-laadstation voor elektrische voertuigen]   

 

- Uitvoering 

De installatie komt overeen met de aanduidingen op de plannen. Toestellen die naast elkaar 

geplaatst worden, staan zo aangeduid op de plannen. De veiligheidszones voor de installatie van de 

schakelaars in de badkamers en in de vochtige ruimten moeten voldoen aan de voorschriften van het 

AREI. Over het algemeen moeten de volgende afstanden gevolgd worden voor het plaatsen van de 

stopcontacten en schakelaars:  

Aard 
Verticale afstand t.o.v. het 

referentieplan 
Horizontale afstand t.o.v. het 

referentieplan 

 
 

Schakelaars  
 
 
 

Schakelaars met scherm 
 
 

 
110 cm boven het afgewerkte 

vloeroppervlak 
 
 

Zoals aanbevolen door de 
fabrikant 

 

 
15 cm naast de deurlijst (kant 

klink) 
 
 

15 cm naast de deurlijst (kant 
klink) 

Stopcontacten  
 
 
 

Stopcontacten in de plint 
 

 
 

30 cm boven het afgewerkte 
vloeroppervlak 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

Stopcontacten boven een 
werkblad, bv. in de keuken 

minstens 5 cm  - 

Wanneer de installatiewijze op de plannen afwijkt van de tabel, moet de ontwerper hiervan op de 

hoogte gebracht worden. Bij twijfel over een plaatsing dient de aannemer de ontwerper te raadplegen. 

De aansluitingsschema’s van de fabrikant worden strikt opgevolgd om de goede werking van de 

installatie te verzekeren. 

Aangevuld als volgt: 

 

SPATWATERDICHTE TOESTELLEN 

De toestellen hebben beschermingsgraad IP 55 wanneer ze in opbouw geplaatst worden. 

De dozen zijn van kunststof. De bevestigingselementen van de afdekplaat zijn van roestvrij metaal. 

De contactbussen van het stopcontact worden beschermd door een veerdeksel dat 180 ° openklapt, 

waarbij de voorkant volledig vrijkomt. 

Ze zijn voorzien van drukschroeven en een dichtingsring. 

Wanneer correct aangespannen, zijn de drukschroeven keurig dichtgestopt met silicone. 

  

DOZEN 

De inbouwtoestellen worden geplaatst in een doos in spuitgegoten isolerend materiaal. Bij muren in 

metselwerk wordt de doos vastgezet met pleister en vervolgens vastgemetseld met dezelfde mortel 

die voor het metsen gebruikt werd. De doos is inbegrepen in de eenheidsprijs van het inbouwtoestel. 
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Bij lichte wanden wordt de opening voor de inbouwdoos gemaakt met een gatenzaag. De opening is 

lichtjes kegelvormig zodat de doos perfect met de muur kan worden uitgelijnd. 

De bevestigingen van de doos zijn stevig en zorgen ervoor dat de doos niet kan verschuiven bij het 

gebruik van de toestellen, vooral de stopcontacten. 

 

De nodige bekabeling is in de post inbegrepen. 

  

72.23.1  Stopcontacten  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van alle stopcontacten, in overeenstemming met 

hun respectieve functie, zoals aangeduid met afmetingen en symbolen op de plannen. De prijs van 

het leidingnet (buizen, kabels en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs van elk stopcontact. 

MATERIAAL 

De stopcontacten zijn conform de norm . 

De gewone stopcontacten zijn tweepolig 16 A/250 V en conform blad V van de norm [NBN C 61-112-

1]. De specifieke stopcontacten (bijvoorbeeld voor de voeding van de ovens) zijn tweepolig of 

driepolig 16 A/250 V of 32 A/250 V en conform blad XXI van de norm [NBN C 61-112-1]. Alle gewone 

tweepolige stopcontacten, behalve de stopcontacten op zeer lage veiligheidsspanning en de 

stopcontacten in de verdeelborden, zijn voorzien van een blindplaat en een aardingsklem die 

verbonden is met de beschermingsgeleider van de elektrische leiding. 

In principe zijn alle gewone stopcontacten voor plaatsing in inbouw. Voor leidingen die in opbouw 

geplaatst worden (in de kelders, zolders, garages enz.) of voor bepaalde specifieke uitrustingen 

(buitenberging, overdekt terras, carport enz.), worden waterdichte stopcontacten (minstens IP55) 

gekozen. 

Stopcontacten die gevoed worden door een individuele veiligheidstransformator 

(scheidingstransformator), worden uitgevoerd volgens de voorschriften van het [AREI]. 

Stopcontacten die gevoed worden door een veiligheidstransformator mogen niet geaard worden, want 

dit circuit mag niet in contact komen met een ander circuit. De massa’s van de elektrische machines 

en toestellen die zijn aangesloten op dit circuit, mogen niet opzettelijk verbonden worden met de 

aarde of massa van andere machines en toestellen die door andere circuits gevoed worden. 

 

UITVOERING/VERWERKING 

De installatie is conform de voorschriften van het [AREI]. De voeding voor de dampkap in de keuken, 

de oven en de koelkast wordt als gewoon stopcontact meegerekend. Indien nodig worden er extra 

circuits voorzien. De inbouwstopcontacten worden in inbouwdozen geplaatst met behulp van 

schroeven of spanklauwen. De stopcontacten worden gekoppeld via aansluitklemmen. Wanneer 

meerdere functies onder dezelfde afdekplaat gecombineerd worden, wordt een koppelsysteem 

voorzien om een correcte montage te verzekeren. 

De afdekplaten van de stopcontacten sluiten perfect aan op de afwerking van de muur (bepleistering, 

tegels enz.). 

Het inbouwen van stopcontacten in lichte wanden met een vereiste brandweerstand, dient zo te 

gebeuren dat de brandweerstand van de wand niet verzwakt wordt. Afhankelijk van de vereiste 

brandweerstand van de binnenwanden, worden er gepaste oplossingen voorgesteld op basis van 

proeven (uitgevoerd op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken): zie [TV 233, Lichte 

binnenwanden]   (WTCB). 
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HULP 

Voor het plaatsen van stopcontacten en het ontwerpen en uitvoeren van elektrische installaties in 

medische ruimten, dienen de volgende voorschriften gevolgd te worden: [Technische nota T 013/IA - 

Veilig installeren en veilig gebruik van medische uitrustingen - deel 1A:  Elektrische aspecten - 

voorschriften voor het ontwerp en de realisatie van veilige elektrische installaties in medisch gebruikte 

ruimten]. 

72.23.1a  Stopcontacten - 16 A tweepolig met penaarde  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van stopcontacten van 16 A, tweepolig met 

penaarde. De stopcontacten die in dit artikel zijn beschreven, zijn spatwaterdicht en voorzien van een 

klep. 

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 

Type: inbouw  

Model: Normblad V  

Materiaal: kunststof  

Kleur: wit  

Nominale spanning: 250  

Nominale stroom: 16A 

IP-waarde: IP55 (standaard)  

IK-waarde: IK07 (standaard)  

Aantal polen: tweepolig + aarding (standaard) / driepolig + aarding 

Insteekklem: Voor de stopcontacten moet elke insteekklem minstens twee geleiders van 2,5 mm² 

kunnen verbinden om de continuïteit van het circuit te verzekeren. 

 

Aangevuld als volgt: 

 

Enkel stopcontact II + A 

De stopcontacten zijn uitgerust met een kinderbeveiliging: de contactbussen zijn afgesloten met een 

klepje dat alleen opengaat als in beide bussen tegelijk een pen wordt gestoken. 

De klemmen hebben onverliesbare schroefjes. In elke opening passen twee fasedraden van 2,5 mm² 

en twee aardingsdraden van 6 mm² tussen dezelfde klemplaat. 

De tweepolige stopcontacten zijn van het type 10/16 A - 250 V met penaarde in massief messing 

boven de actieve contactbussen. De contactbussen zijn voorzien van een extra veerelement, zodat 

de druk bij contact langdurig verzekerd blijft. 

Ze voldoen aan de norm NBN 61-112 en addenda. 

De opbouwstopcontacten zijn van gegoten isolerend materiaal, verstevigd, en semi-waterdicht. 

De inbouwstopcontacten zijn van gegoten isolerend materiaal, verstevigd, en worden bevestigd in 

een correct geplaatste inbouwdoos. De kleur van de afdekplaat wordt door de architect gekozen. 

Het is niet toegelaten materiaal te leveren waarvan de contacten kunnen verwijden en zo niet meer 

klemmen. 

De definitieve plaats van de stopcontacten wordt door de werfleiding bepaald tijdens de uitvoering. 

Dubbel stopcontact II + A 

Idem, maar één afdekplaat met twee stopcontacten. 

 

De nodige bekabeling is in de post inbegrepen. 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 280 de 315 

  

 

 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

stuk 

- meetcode: 

Per stuk 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

72.23.1a.1  Enkel stopcontact VH stuk 

72.23.3  Schakelaars en drukknoppen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van alle schakelaars en drukknoppen, in 

overeenstemming met hun respectieve functie zoals aangeduid op de plannen. De prijs van het 

leidingnet (buizen, kabels en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs van elke schakelaar. 

- Belangrijke opmerkingen 

De beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-code) worden vermeld in de norm  [NBN C 

20-529] + [NBN C 20-529/A1] + [NBN C 20-529/A2]. 

MATERIAAL 

De klassieke schakelaars en drukknoppen zijn conform de geldende versie van de volgende norm: 

[NBN EN 60669-1] 

De schakelklokken zijn conform de geldende versie van de normen [NBN EN 60669-2-1] en [NBN EN 

60669-2-3]. 

De afstandsschakelaars zijn conform de geldende versie van de norm [NBN EN 60669-2-2]. 

De dimmers zijn conform de geldende versie van de norm [NBN EN 60669-2-1]. 

UITVOERING/VERWERKING 

In principe zijn alle gewone schakelaars en drukknoppen voor plaatsing in inbouw. Voor leidingen die 

in opbouw geplaatst worden (in de kelders, zolders, garages enz.) of voor bepaalde specifieke 

uitrustingen (buitenberging, overdekt terras, carport enz.), worden waterdichte schakelaars en 

drukknoppen (minstens IP55) gekozen. 

Bij schakelklokken, dimmers en afstandsschakelaars stelt de beleidsbepaler de meest geschikte 

opstelling voor: afzonderlijke toestellen of combinatie van afzonderlijke en modulaire dimmers. 

 

De klassieke schakelaars zijn in principe van het type 10 A/250 V. Ze zijn ontwikkeld volgens de A-

norm, d.w.z. dat de afdekplaat gedemonteerd moet kunnen worden zonder de verbindingsgeleiders te 

verplaatsen. 

De inbouwschakelaars worden in inbouwdozen geplaatst met behulp van schroeven of spanklauwen. 

De schakelaars worden gekoppeld via aansluitklemmen. Wanneer meerdere functies onder dezelfde 

afdekplaat gecombineerd worden, wordt een koppelsysteem voorzien om een correcte montage te 

verzekeren. 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – speciale technieken 

 

 

        Pagina 281 de 315 

  

 

De afdekplaten van de schakelaars worden recht geplaatst en sluiten perfect aan op de afwerking van 

de muur (bepleistering, tegels enz.). 

In huishoudelijke installaties is het gebruik van enkelpolige schakelaars toegestaan voor circuits met 

twee actieve geleiders voor de voeding van de verlichtingstoestellen en de secundaire circuits, voor 

zover het om vaste aansluitingen gaat waarbij een nominale stroom van 16 A niet wordt 

overschreden. Schakelaars in open of vochtige ruimten zijn bij voorkeur tweepolig (bv. badkamers). 

De geleiders worden aangesloten met behulp van verbindingsklemmen of schroefloze (automatische) 

verbindingsklemmen. 

 

In bepaalde uitzonderlijke gevallen mogen verlichting en stopcontacten gemengd worden, waarbij één 

verlichtingstoestel wordt gelijkgesteld met één stopcontact. 

Op de plaats van elke enkelpolige, serie- of wisselschakelaar zijn twee actieve geleiders voorzien 

(fase-fase of fase-nul) voor eventuele latere aanpassingen. 

Schakelaars en drukknoppen op halfdonkere plaatsen moeten voorzien zijn van een controlelampje 

(bv. kelder, trap, zolder, berging, garage enz.). 

De schakelaars worden geplaatst op een hoogte van 80-110 (PBM)/*** cm boven de vloer op en een 

laterale afstand van minstens 50 (PBM)/ *** cm van aangrenzende muren. 

  

Toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM) 

Hoogte van de schakelaars(1): tussen 80 en 110 cm boven de grond 

Laterale afstand van de schakelaars(2): op minstens 50 cm van aangrenzende muren 

Type (vorm)(3):                                           

  Bij voorkeur een tuimelplaat met een oppervlakte van minstens 10 cm²;  

 Zoniet een drukknop met een diameter van minstens 3 cm. 

Contrast(4): verschil in reflectiecoëfficiënt (LRV) tussen de schakelaar en de muur is minstens 30 % 

 

(1)   [SWL CALA] en [ISO 21542] 

(2)   [SWL CALA] 

(3)   [SWL CALA], [ISO 21542] en [NEN 1814] 

(4)   [SWL CALA] en [ISO 21542] 

72.23.3a  Schakelaar - enkelpolig VH stuk 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, plaatsing en aansluiting van enkelpolige schakelaars. Bij dit soort schakelaar 

wordt enkel de fasegeleider onderbroken. 

MATERIAAL 

- Algemene kenmerken 

Nominale spanning: 250 V (standaard)  

Nominale stroom: 10 A (standaard)  

IP-waarde: IP44 

IK-waarde: IK02 

Insteekklem: Voor de schakelaars moet elke insteekklem minstens twee geleiders van 2,5 mm² 

kunnen verbinden om de continuïteit van het circuit te verzekeren. 
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De volgende schakelaars zijn voorzien van een controlelampje dat weergeeft of ze aan of uit staan. 

In dit geval kan het gebruik van een bewegings- of aanwezigheidsmelder overwogen worden. 

- Afwerkingen 

Materiaal afdekplaat: kunststof (standaard)  

Kleur centraalplaat: Wit  

Kleur afdekplaat: Wit 

 

Aangevuld als volgt: 

De schakelaars hebben een tuimelplaat. Met uitzondering van wissel- en kruisschakelaars, wordt de 

gesloten positie verkregen door te drukken op het onderste deel van het bedieningstoestel. 

De contacten zijn gemaakt van een zilverlegering om plakken te voorkomen. In de insteekklemmen is 

plaats voor vier kabels van 1,5 mm² per klem. 

De nodige bekabeling is in de post inbegrepen. 

De plaats van de verschillende types staat aangeduid op de plannen. 

  

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

St 

- meetcode: 

Per stuk 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

72.24  Uitrustingen - bijzondere toebehoren  

72.24.1  Melders  

72.24.1b  Aanwezigheidsmelders VH stuk 

BESCHRIJVING 

  

Aangevuld als volgt: 

Aanwezigheidsmelder 360 ° voor inbouw in het plafond, muurbevestiging of in plafondlamp 

naargelang de situatie. 

  

Automatisch of halfautomatisch. 

Fabrieksinstellingen:  400 lux / 5 min. 

Schakelingang om te schakelen tussen twee standen: aan en uit. 

Eenvoudige programmering aan de hand van een afstandsbediening met “blue mode”-technologie. 

De gevoeligheid kan verlaagd worden met een DIP-schakelaar. 

Voeding: 230 V AC, 50 - 60 Hz 

Geschat verbruik: 0,3 W 

Detectiehoek: 360° 

Bereik: diameter van ongeveer 24 m voor een montagehoogte van 3,5 m 

Mogelijke instelwijzen: mechanisch met de draaischroef of elektronisch met de 

infraroodafstandsbediening Mobil-PDi/Dali (apart te bestellen) 
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Kanaal 1: schakelen/regelen 

Drukknopingang 1: ja 

Uitschakelvertraging: ongeveer 1 à 30 min. 

Lichtmeting: gemengd licht 

Lichtsterkte: ongeveer 5 tot 2000 lux 

Oriëntatieverlichting: 10 % of 20 % van de lichtsterkte 

Uitschakelvertraging oriëntatieverlichting: ongeveer 1 à 60 min. 

Kanaal 2: schakelen/regelen 

Drukknopingang 2: ja 

DALI/DSI-uitgang 1: tweepolige DALI/DSI-stuurkabel/broadcast 

DALI/DSI-uitgang 2: tweepolige DALI/DSI-stuurkabel/broadcast 

Aantal te schakelen DALI-EVSA’s:  max. 15 

Slave-ingang: ja 

Toegestane omgevingstemperatuur: 0 °C tot+50 °C 

Beschermingsgraad: IP20 voor inbouw, IP20/IP54 voor opbouw (apart te bestellen), IP20 voor 

plafondinbouw (montagekit apart te bestellen) 

 

 

Beschermingsklasse: II 

Meegeleverde elementen: lensdop inbegrepen 

Montagetype: plafondmontage 

Materiaal behuizing: uv-bestendig polycarbonaat 

Afmetingen bij benadering: hoogte 46 mm, Ø 108 mm 

Kleur: wit, vergelijkbaar met RAL 9010 

  

Levering en volledige plaatsing zijn inbegrepen. De nodige bekabeling is eveneens in de post 

inbegrepen. 

  

  

MEETWIJZE 

- meeteenheid: 

St 

- meetcode: 

1. Per stuk 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

74  Verlichtingssysteem  

74.1  Binnenverlichtingsarmaturen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, installatie, aansluiting ... van toestellen voor de functionele binnenverlichting 

van gebouwen in overeenstemming met de voorschriften van het bestek. Alle verlichtingsarmaturen 

worden compleet geleverd met lichtbron(nen), hulpapparaten die nodig zijn voor de correcte werking 

van het de verlichtingsarmatuur, bevestigings-, installatie-, afwerkingsmiddelen ... 

- Belangrijke opmerkingen 
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Op elk lichtpunt waar geen verlichtingstoestel is voorzien, plaatst de aannemer in elke ruimte een 

verbindingsstrip waarop hij met het oog op de voorlopige oplevering, in elke ruimte, ten minste één 

fitting en één lamp bevestigt met een lichtstroom van 400 lumen of meer, die in de prijs van de 

installatie zijn inbegrepen. 

MATERIALEN 

De toestellen moeten volledig nieuw en van de nieuwste generatie zijn. Van elk type toestel zal een 

exemplaar en een technische fiche ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om voor het volgende te kiezen: één model / uit 

***model(len). 

De verlichtingsarmaturen zijn ontworpen voor een omgevingstemperatuur die afhangt van de 

beoogde toepassing. 

De garantie die de fabrikant op de verlichtingsarmaturen verleent, duurt minstens: 

2/5/*** jaar. 

Aanvaardbaarheid/markering 

De materialen / het materieel moeten voldoen aan de geldende versie van de volgende normen: 

- [NBN EN 60598-1, Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen] 

- [NBN EN 60598-2-2, Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2: Bijzondere regels - Inbouwarmaturen] 

-[NBN EN 62471, Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen (neemt gedeeltelijk de 

plaats in van NBN EN 60825-1, NBN EN 60825-1/A1 en NBN EN 60825-1/A2)] 

- [NBN EN 12665, Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de 

verlichting] 

- [NBN EN 13032-1+A1, Licht en verlichting - Meting en presentatie van fotometrische gegevens van 

lampen en armaturen - Deel 1: Meting en bestandformaat 1] 

- [NBN EN 13032-4, Licht en verlichting - Meting en presentatie van fotometrische gegevens van 

lampen en armaturen - Deel 4: LED-lampen, modules en armaturen] 

- [NBN EN 12464-1, Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen]  

- [NBN EN 15193-1, Energieprestaties van gebouwen - Energie-eisen voor verlichting - Deel 1: 

Specificaties, module M9] 

 

Hoofddeel van de verlichtingsarmatuur 

- De toestellen en de inbouwdozen ervan zijn verenigbaar met de afwerking van het steunplafond 

waarop/waarin ze moeten worden bevestigd/geplaatst. Ze zijn ontworpen voor inbouw in of opbouw 

op normaal brandbare oppervlakken, zonder gevaar voor beschadiging van de plafonds / dit 

oppervlak (door oververhitting ...). 

De verlichtingsarmaturen zijn zodanig vervaardigd dat er geen lichtspleet is tussen de behuizing en 

het optische systeem. 

Voor verlichtingsarmaturen waarvoor een technische interventie aan de binnenzijde noodzakelijk is 

(vervanging van lampen ...), zijn de te verwijderen delen verbonden met de rest van de behuizing 

door middel van een onbuigzaam of buigzaam scharnier, waardoor het demonteerbare onderdeel 

veilig op zijn plaats kan worden gehouden. In geopende toestand moeten de bewegende delen aan 

de behuizing bevestigd kunnen blijven, behalve bij verlichtingsarmaturen met een beschermkap. 

Dimmen 

Als de lichtstroom van de verlichtingsarmatuur kan worden gedimd, moet de lamp altijd kunnen 

branden zonder flikkering, ongeacht het dimniveau. 

Aansluitklemmen en bedrading aan de binnenzijde van de 

verlichtingsarmatuur 
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De bedrading wordt uitgevoerd in de hoofdrichtingen (lengte, breedte en hoogte) aan de binnenzijde 

van de verlichtingsarmatuur. De afstand tussen de bevestigingspunten van de bedrading is zodanig 

dat deze bedrading niet kan worden afgekneld bij het openen en sluiten van de behuizing. 

De aansluitklemmen voor de aansluiting van het aansluitblok op het net zijn zo ontworpen dat ze een 

aftakking mogelijk maken. Daartoe maakt elke aansluitklem voor de aansluiting op het net het 

mogelijk om ten minste 2 geleiders aan te sluiten: 

1,5 mm² / ***. 

De 2 draden worden samen in één uitsparing geplaatst, of apart in 2 uitsparingen met een 

gemeenschappelijk contact, met één draad in elke uitsparing. 

Afdichtingen 

De afdichtingen en de eventueel voor de bevestiging ervan gebruikte lijm zijn bestand tegen 

veroudering en de thermische belastingen waaraan ze in de verlichtingsarmatuur worden 

blootgesteld. De afdichtingen zijn zo bevestigd dat ze bij normaal gebruik van de verlichtingsarmatuur 

(openen, sluiten, reinigen) niet kunnen loskomen. 

Technische fiches 

De technische fiches van de verlichtingsarmaturen zullen alle specifieke technische kenmerken van 

het voorgestelde toestel bevatten, evenals de bijbehorende certificaten en in het bijzonder: 

- De referenties van het toestel (materiaal, merk, type, referentie van de fabrikant), 

- De beschrijving van het hoofddeel van de verlichtingsarmatuur, het optische systeem en het 

montagesysteem ervan, 

- De exacte afmetingen, 

- De specifieke prestaties: nominaal vermogen, lichtstroom, kleurtemperatuur, kleurweergave-index, 

UGR-index (idealiter in tabelvorm), omgevingstemperatuur voor een optimale werking, 

mediaanlevensduur, 

- CIE-fluxcodes, 

- De referenties van de eventuele noodzakelijke hulptoestellen. 

Bijzondere voorschriften voor verlichtingsarmaturen die zijn uitgerust met 

buisvormige T5-fluorescentielampen: 

De verlichtingsarmaturen zijn uitgerust met buisvormige fluorescentielampen met een diameter van 

16 mm, die zijn voorzien van een G5-fitting. Ze zijn ontworpen voor een omgevingstemperatuur 

tussen -5 °C en +45 °C, wat overeenstemt met de classificatie van de klimatologische voorwaarden 

3K5, zoals wordt beschreven in norm [NBN EN 60721-3-3]. 

De lichtbron wordt in minder dan 2 seconden en zonder te flikkeren ingeschakeld. Er wordt ook 

gegarandeerd dat de verlichtingsarmaturen vrij zijn van stroboscopische effecten. 

Indien een lamp defect is, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Nadat de lamp is vervangen, wordt 

deze ook automatisch opnieuw ingeschakeld. 

Tenzij anders vermeld in het bestek, zijn de volgende voorschriften van toepassing: 

Kleurtemperatuur van de lampen: 4000 K / 3000 K / 2700 K / *** 

Kleurweergave van de lampen: minstens 80/85/90/***Levensduur van het voorschakelapparaat: 

minstens 50 000 u / *** 

Levensduur van de lampen: minstens 15 000 u / 25 000 u / 35 000 u / *** 

Lichtefficiëntie van de lampen: minstens 85 lm/W / 95 lm/W / 105 lm/W / *** 

Bijzondere voorschriften voor ledverlichtingsarmaturen 

Ledverlichtingsarmaturen zijn ontworpen voor nominale spanningen van 230 V tussen 220 V en 240 

V en een nominale frequentie van het elektriciteitsnet tussen 50 en 60 Hz en voor een 

omgevingstemperatuur tussen -5 °C en +45 °C (overeenkomstig de classificatie van de 

klimatologische voorwaarden 3K5, zoals beschreven in norm [NBN EN 60721-3-3]). 
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Tenzij anders vermeld in het bestek, zijn de technische voorschriften die worden opgelegd voor 

ledverlichtingsarmaturen, de volgende: 

Kleurtemperatuur: 4000 K / 3000 K / 2700 K / *** 

Kleurweergave: minstens 80/85/90/*** 

Behoud van de lichtstroom van de bron na 50 000 uur / 25 000 uur / ***: minstens L70/L80/L90/*** 

Mogelijkheid om de driver zelfstandig te vervangen: neen/ja 

Lichtefficiëntie van de verlichtingsarmatuur: minstens 70 lm/W / 90 lm/W / 100 lm/W / *** 

Initiële colorimetrische afwijking: maximaal 4 SDCM / 3 SDCM / 2 SDCM 

Bijzondere voorschriften voor verlichtingsarmaturen die zijn uitgerust met 

vervangbare lampen: 

Soort lamp: ondoorzichtige ballonlamp / doorzichtige ballonlamp / doorzichtige vlamvormige lamp / 

richtbare spot / *** 

Technologie van de vervangbare lamp: ledlamp of compacte fluorescentielamp / ledlamp / compacte 

fluorescentielamp / *** 

Kleurtemperatuur van de lampen: 4000 K / 3000 K / 2700 K / *** 

Kleurweergave van de lampen: minstens 80/85/90/*** 

Levensduur van de lampen: minstens 10 000 u / 20 000 u / 30 000 u / *** 

Fitting van de lampen: E27/E14/*** 

Lichtefficiëntie van de lampen: minstens 80 lm/W / 100 lm/W / 120 lm/W / *** 

UITVOERING/VERWERKING 

De locatie van de verlichtingsarmaturen wordt schematisch weergegeven op de plannen. Wanneer de 

aannemer het nodig acht om wijzigingen aan te brengen voor een optimale werking van de installatie, 

legt hij zijn voorgestelde wijzigingen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende Overheid , voordat 

de werken beginnen. De exacte locatie van de verlichtingsarmaturen wordt definitief vastgesteld in 

onderling overleg en rekening houdend met de te bereiken licht- en energieprestaties en de locatie 

van de andere technische apparaten. 

Interventies op en in verlaagde plafonds mogen alleen worden uitgevoerd met schone handschoenen. 

Vóór de voorlopige oplevering wordt de eventuele bescherming van de toestellen verwijderd en/of 

worden de toestellen gereinigd. 

Verlichtingsstudie: lichtprestaties en berekeningsbasissen 

De verlichtingsstudie wordt verstrekt door de ontwerper/het studiebureau/de aannemer/ ***. 

(Ofwel) 

Studie verstrekt door de ontwerper of het studiebureau: Die of dat laatste stelt het installatieplan en 

de lijst van de te installeren verlichtingsarmaturen op (met vermelding van het maximumvermogen en 

de minimale lichtstroom van de verlichtingsarmaturen), in overeenstemming met norm [NBN EN 

12464-1] betreffende de verlichting van binnenwerkplekken. De aannemer brengt de ontwerper per 

aangetekende brief op de hoogte als hij tegenstrijdigheden vaststelt tussen de verlichtingsstudie en 

de norm. 

(Ofwel) 

Studie verstrekt door de aannemer: De verlichtingsstudie wordt verstrekt door de aannemer en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. Deze studie wordt uitgevoerd voor een geheel van 

ruimtetypes die zijn aangewezen door de ontwerper, en in overeenstemming met de voorschriften van 

norm [NBN EN 12464-1] betreffende de verlichting van binnenwerkplekken. 

Tijdens de uitvoering van deze studie is het geïnstalleerd vermogen van de 

binnenverlichtingstoestellen: 

- maximaal 2/1,5/1/*** W/m² per 100 lux voor kantoorruimten, vergaderzalen en klaslokalen 

- maximaal 2,5/2/1,5/*** W/m² per 100 lux voor andere ruimten 

De studie wordt uitgevoerd met inachtneming van de reële toestand van het voltooide gebouw. 
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De gemiddelde jaarlijkse gebruiksduur van de verlichtingsinstallatie wordt geschat op 2500 uur/***. 

Het aantal gebruiksjaren van de verlichtingsinstallatie vóór renovatie wordt geschat op 15 jaar / ***. 

De gemiddelde omgevingstemperatuur van de ruimten waarin de verlichtingstoestellen zijn geplaatst, 

is 25 °C / ***. 

Belangrijke opmerking: de bepaling van de onderhoudsfactor heeft een grote invloed op de bepaling 

van de afmetingen van de installatie. De hypotheses voor de berekening van de onderhoudsfactor 

moeten worden geoptimaliseerd, zodat een hoge maar realistische waarde wordt verkregen. De 

methode voor de berekening van de onderhoudsfactor wordt uitvoerig beschreven in het technische 

rapport CIE 97-2005 van de Commission Internationale de l’éclairage. 

De reflectiefactor van de wanden is 50%/*** voor de muren, 70%/*** voor het plafond en 20%/*** voor 

de vloer. 

 

Bevestiging van de verlichtingsarmaturen 

De armaturen worden bevestigd in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en het 

bestek. 

De bevestigingsmiddelen van de verlichtingsarmaturen zijn aangepast aan het type ondergrond 

(geribde welfsels of volle platen in gewapend beton, muren, holle bakstenen ...). 

De verlichtingsarmaturen worden stevig vastgemaakt met de door de fabrikant voorziene 

bevestigingsmiddelen en, in voorkomend geval, met behulp van geschikte schroeven en pluggen. In 

geen geval mogen de toestellen worden opgehangen aan de voedingskabels van de 

verlichtingsarmaturen. 

De methode voor de bevestiging van spatwaterdichte armaturen brengt op geen enkele manier de 

dichtheid van de toestellen in gevaar. 

CONTROLES 

De levering en installatie van de binnenverlichtingsarmaturen en de accessoires ervan (geïntegreerde 

sensoren ...) moeten voldoen aan alle eisen die zijn geformuleerd in het bestek, met inbegrip van de 

regeling en instelling ervan met het oog op de volledige naleving van de voorschriften die zijn 

vastgelegd in de verlichtingsstudie en het bestek. 

 

REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 

[NBN EN 60598-1, Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen] 

 

[NBN EN 60598-2-2, Verlichtingsarmaturen - Deel 2-2: Bijzondere regels - Inbouwarmaturen] 

[NBN EN 62471, Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen (neemt gedeeltelijk de 

plaats in van NBN EN 60825-1, NBN EN 60825-1/A1 en NBN EN 60825-1/A2)] 

[NBN EN 12665, Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de 

verlichting] 

[NBN EN 13032-1+ A1, Licht en verlichting - Meting en presentatie van fotometrische gegevens van 

lampen en armaturen - Deel 1: Meting en bestandformaat]  

[NBN EN 13032-4, Licht en verlichting - Meting en presentatie van fotometrische gegevens van 

lampen en armaturen - Deel 4: LED-lampen, modules en armaturen] 

 

[NBN EN 12464-1, Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen] 

 

[NBN EN 15193-1, Energieprestaties van gebouwen - Energie-eisen voor verlichting - Deel 1: 

Specificaties, module M9] 
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- Uitvoering 

[TV 232, Verlaagde plafonds.] 

HULP 

 Verlichtingsstudie: lichtprestaties en berekeningsbasissen  

Nota aan de ontwerper: De reflectiefactoren van de wanden zijn bepalend voor de juiste bepaling van 

de afmetingen van een verlichtingsinstallatie. In overeenstemming met norm [NBN EN 12464-1] 

betreffende de verlichting van binnenwerkplekken zijn de aanbevolen reflectiefactoren voor de 

belangrijkste diffuus reflecterende oppervlakken in een binnenruimte de volgende: tussen 0,5 en 0,8 

voor een muur, tussen 0,7 en 0,9 voor een plafond en tussen 0,2 en 0,4 voor een vloer. 

Vóór aanvang van de uitvoering zal de verlichtingsstudie aan de ontwerper worden bezorgd, als die 

laatste erom vraagt. In deze studie zullen de volgende elementen voor elk beoogde ruimte worden 

gespecificeerd: 

- Het uitvoeringsplan met de exacte locatie van de verlichtingsarmaturen 

- De balans van het geïnstalleerde en opgenomen elektrische vermogen, uitgedrukt in [W] en [W/m²] 

- De te handhaven gemiddelde verlichtingssterkte in [lx] en de gelijkmatigheid [-] over de werkzone, 

de directe omgeving en de achtergrondzone. 

- De te handhaven gemiddelde verlichtingssterkte in [lx] en de gelijkmatigheid [-] op de verschillende 

wanden van de ruimte. 

- De waarde van de totale onderhoudsfactor waarmee de verlichtingsstudie is ontworpen 

Controles 

Nota aan de ontwerper: Om efficiënt te zijn, vereist de ingebruikneming in sommige gevallen een 

tweede regeling en instelling van de binnenverlichtingsarmaturen en de accessoires ervan, om 

rekening te houden met de reële toestand van het voltooide en ideaal gemeubileerde gebouw. 

Daarom wordt ervan uitgegaan dat de hieronder vermelde elementen geen deel uitmaken van een 

conformiteitscontrole zoals die hier wordt bedoeld, en het voorwerp moeten zijn van een afzonderlijk 

artikel (zie Deel 0 - Sectie 2 - Titel 02.6 Ingebruikneming en technische bijstand). Dientengevolge is 

de uitvoering van titel '74.1 Binnenverlichtingsarmaturen' exclusief: 

- De controle van de verlichtingssterkten op het werkblad met het oog op een eventuele verbetering 

van de lichtprestaties 

- De definitieve instelling van de accessoires van de verlichtingsarmaturen (lichtsensor, 

bewegingssensor ...) 

- De opleiding van de beheerder van het gebouw om deze instellingen zelf uit te voeren 

74.11  Plafondbinnenverlichtingsarmaturen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, installatie, aansluiting ... van toestellen voor de functionele binnenverlichting 

van gebouwen in overeenstemming met de voorschriften van het bestek. Alle verlichtingsarmaturen 

worden compleet geleverd met lichtbron(nen), hulpapparaten die nodig zijn voor de correcte werking 

van het de verlichtingsarmatuur, bevestigings-, installatie-, afwerkingsmiddelen ... 

74.11.1  Plafondbinnenverlichtingsarmaturen als opbouw  

BESCHRIJVING 
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- Definitie/Omvat 

Het gaat om alles wat te maken heeft met de levering, installatie, aansluiting ... van toestellen voor de 

functionele binnenverlichting van gebouwen, die als opbouw op plafonds, verlaagde plafonds of 

andere horizontale ondergronden (rail ...) worden gemonteerd. 

74.11.1a  Plafondbinnenverlichtingsarmaturen als opbouw  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, installatie en aansluiting van opbouwbinnenverlichtingsarmaturen voor 

montage in plafonds, verlaagde plafonds of andere horizontale ondergronden (montagerail ...). 

METINGSWIJZE 

- meeteenheid: 

stuk 

- meetcode: 

stuk inclusief aansluiting, bedrading, installatie, levering en alle accessoires ... 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

74.11.1a.3  Type 3 - 2890 lm VH st. 

Aangevuld als volgt: 
 
Bakverlichtingsarmatuur voor vochtige ruimten met beschermingsgraad IP 66, die voldoet aan de 
hoogste hygiënische eisen. Bak en basisbehuizing van polycarbonaat (PC), bestand tegen 
schokken, hoge temperaturen en uv-stralen, spuitgegoten uit één stuk. Verlichtingsarmatuur met 
extensieve symmetrische verdeling. 5-polig steekaansluitblok. Geschikt voor doorvoerbedrading met 
H05VV- of NYM-kabel (10 A). Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +30 °C. Goedgekeurd voor binnen- 
of beschut buitengebruik, voor horizontale of verticale opbouwmontage (zie montagehandleiding). 
Goedgekeurd in omgevingen waar afzetting van geleidend stof op de verlichtingsarmatuur kan 
worden verwacht (EN 60598-2-24). Beschermingsklasse: SC1, gloeidraadbestendig tot 850 °C. 
Siliconenvrije verlichtingsarmatuur met halogeenvrije bedrading. Impactweerstand: IK08,  
 
Afmetingen: 1100 x 90 x 92 mm; gewicht: 2,1 kg. 
Technische kenmerken: 
• Lichtbron: led 
• Lichtstroom van de verlichtingsarmatuur: 2890 lm 
• Lichtefficiëntie van de verlichtingsarmatuur: 146 lm/W 
• Min. kleurweergave-index: 80 
• Omvormer: 1 x 28000680 DRV TR LC 50 W 400 mA 140 V F #flexC lp EXC 
• Kleurtemperatuur: 4000 kelvin 
• Kleurtolerantie (initial MacAdam): 3 
• Mediaanlevensduur: L90 50 000 u bij 25 °C 
• Vermogen van de verlichtingsarmatuur: 19,8 W vermogensfactor = 0,9 
• Stand-byvermogen: 0,2 W 
 
Onderhoudscategorie: E – Gesloten IP5X 
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74.11.1a.6  Type 6 - 2200 lm VH st. 

Aangevuld als volgt: 
 
Verlichtingsarmatuur voor algemene verlichting in openbare binnenruimten.  
Lichtstroom tot 2216 lm met een efficiëntie tot 89 lm/W. 
Wit comfort (3000 K) of wit neutraal (4000 K).  
IP44, ideaal voor gebruik in sanitaire voorzieningen. 
Witte diffusor van polycarbonaat. 
Standaard verkrijgbaar in 10 W, 15 W, 20 W en 25 W. 
Bestaat in een versie met aanwezigheidsdetectie (MW). 
Geleverd met leddriver (zonder dimfunctie), inclusief doorverbindbaar aansluitblok. 
Levensduur: 40 000 uur (L70B50). 
 
 
Ledtechnologie 
Behuizing van polycarbonaat 
Opbouwmontage/-installatie 
Certificeringen EUNEW009 
Klasse ETIM EC002892 
Lichtstroom (lm) 2200 
Systeemefficiëntie lm/W 85 
Kleurtemperatuur (K) 4000 
Lichtkleur wit neutraal 
CRI (Ra) 80 
Variatie SDCM 6 
Bundelapertuur (°) 120 
Controle van de verblinding (UGR) < 28 
Groep fotobiologische risico’s RG1 
Totaal elektriciteitsverbruik (W) 26 
Elektrische beveiliging klasse 2 
Apparaattype integraal 
Niet-dimbaar 
(Nominale) gemiddelde levensduur (u) 40 000 
Kleur van het hoofddeel wit 
Beschermingsgraad IP IP44 
Beschermingsgraad IK IK06 
EAN-code 8711971891093 
Lampen neen 
Lamp inclusief geïntegreerde led 

74.11.3  Hangende plafondbinnenverlichtingsarmaturen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om alles wat te maken heeft met de levering, installatie, aansluiting ... van toestellen voor de 

functionele binnenverlichting van gebouwen, die aan het plafond of aan andere horizontale 

ondergronden (montagerail ...) worden opgehangen. 

74.11.3a  Hangende plafondbinnenverlichtingsarmaturen  

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering, installatie en aansluiting van hangende binnenverlichtingsarmaturen voor 

montage in plafonds, verlaagde plafonds of andere horizontale ondergronden (montagerail ...). 

METINGSWIJZE 
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- meeteenheid: 

stuk 

- meetcode: 

stuk inclusief aansluiting, bedrading, installatie, levering en alle accessoires ... 

- aard van de overeenkomst: 

VH 

74.11.3a.5  Type 5 - 3310 lm VH st. 

Aangevuld als volgt: 
 
Kanaal voor ledlichtlijn met DALI-ledomvormer voor opbouw- en pendelmontage, met connector.  
Set eindhulzen niet meegeleverd.  
Kanaal van aluminium, zilverkleurig gepoedercoat.  
Verlichtingsarmatuur met halogeenvrije kabel.  
Afmetingen: 2000 x 76 x 98 mm gewicht: 5,9 kg.  
Bestaat uit een kanaal, een ledstrook, een bak en accessoires die apart moeten worden 
geconfigureerd en aangestuurd.  
 
 
• Lichtstroom van de verlichtingsarmatuur*: 3310 lm 
• Lichtefficiëntie van de verlichtingsarmatuur*: 101 lm/W 
• Min. kleurweergave-index: 80 
• Omvormer: 1 x 28000655 DRV TR LCA 50 W 400 mA 
140V D #O4A lp PRE 
• Kleurtemperatuur: 4000 kelvin 
• Kleurtolerantie (initial MacAdam): 3 
• Mediaanlevensduur*: L90 50 000 u bij 25 °C 
• Vermogen van de verlichtingsarmatuur*: 32,7 W; vermogensfactor = 0,98 
• Stand-byvermogen*: 0,15 W 
• Uitrusting: LDE dimbaar tot 1 % 
                        Via DALI, DSI en switchDIM 
                        DC-niveau instelbaar 

74.3  Beheer van de binnen- en buitenverlichting 

Aangevuld als volgt:  
 
AANWEZIGHEIDSDETECTIE (DALI) 
De verlichtingsarmaturen en detectoren over de hele ruimte zijn aan elkaar gekoppeld door middel 
van een Dali-bus. 
De betrokken ruimten in dit hoofdstuk zijn verdeeld in groepen.  
Als een detector van een groep een aanwezigheid detecteert, wordt (worden) de 
verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van diezelfde groep ingeschakeld.  
Als na een programmeerbare tijd geen aanwezigheid wordt gedetecteerd door de detector van de 
groep, wordt (worden) de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep 
uitgeschakeld. 
 
AANWEZIGHEIDSDETECTIE EN DIMFUNCTIE (DALI) 
De verlichtingsarmaturen en detectoren over de hele ruimte zijn aan elkaar gekoppeld door middel 
van een Dali-bus. 
De betrokken ruimten in dit hoofdstuk zijn verdeeld in groepen.  
Als een detector van een groep een aanwezigheid detecteert, en de sterkte van het daglicht een 
programmeerbare drempel niet overschrijdt, wordt (worden) de verlichtingsarmatuur 
(verlichtingsarmaturen) van diezelfde groep ingeschakeld.  
Terwijl deze zijn ingeschakeld, dimt (dimmen) de in de detector (detectoren) geïntegreerde 
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lichtsonde(s) de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep. 
Als eenzelfde groep meerdere lichtsondes bevat, wordt de meest ongunstige lichtsterktewaarde in 
aanmerking genomen. 
Als de daglichtinval, terwijl de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) is (zijn) ingeschakeld, 
voldoende is om de verlichtingssterkte te garanderen, wordt (worden) de verlichtingsarmatuur 
(verlichtingsarmaturen) uitgeschakeld.  
De verlichtingsarmaturen aan de kant van de gang worden anders gedimd dan die aan de kant van 
de gevel. 
 
AFWEZIGHEIDSDETECTIE 
Als er kort op een van de drukknoppen van de groep wordt gedrukt, wordt (worden) de 
verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep ingeschakeld.  
Als na een programmeerbare tijd geen aanwezigheid wordt gedetecteerd door de detector(en) van 
deze groep, wordt (worden) de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep 
uitgeschakeld. 
 
AFWEZIGHEIDSDETECTIE EN MANUELE DIMFUNCTIE 
Als er kort op een van de drukknoppen van de groep wordt gedrukt, wordt (worden) de 
verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep ingeschakeld.  
Als na een programmeerbare tijd geen aanwezigheid wordt gedetecteerd door de detector(en) van 
deze groep, wordt (worden) de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep 
uitgeschakeld. 
Als er lang wordt gedrukt terwijl de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) is (zijn) 
ingeschakeld, wordt de dimfunctie in de manuele modus gezet.  
 
AFWEZIGHEIDSDETECTIE EN DIMFUNCTIE 
Als er kort op een van de drukknoppen van de groep wordt gedrukt, wordt (worden) de 
verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) ingeschakeld.  
Als na een programmeerbare tijd geen aanwezigheid wordt gedetecteerd door de detector(en) van 
deze groep, wordt (worden) de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep 
uitgeschakeld. 
Terwijl deze zijn ingeschakeld, dimt (dimmen) de in de detector (detectoren) geïntegreerde 
lichtsonde(s) de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) van deze groep. 
Als eenzelfde groep meerdere lichtsondes bevat, wordt de meest ongunstige lichtsterktewaarde in 
aanmerking genomen. 
Als de daglichtinval, terwijl de verlichtingsarmatuur (verlichtingsarmaturen) is (zijn) ingeschakeld, 
voldoende is om de verlichtingssterkte te garanderen, wordt (worden) de verlichtingsarmatuur 
(verlichtingsarmaturen) uitgeschakeld.  
De verlichtingsarmaturen aan de kant van de gang worden anders gedimd dan die aan de kant van 
de gevel. 
 
 
 
MANUELE BEDIENING EN AUTOMATISCHE DIMFUNCTIE 
De verlichtingsarmaturen van een circuit worden in- en uitgeschakeld door detectie op dit circuit. 
Terwijl ze zijn ingeschakeld, dimt de lichtdetector de verlichtingsarmaturen van het circuit. 
Als de daglichtinval, terwijl de verlichtingsarmaturen zijn ingeschakeld, voldoende is om de 
verlichtingssterkte te garanderen, worden de verlichtingsarmaturen uitgeschakeld. De 
verlichtingsarmatuur moet dan worden ingeschakeld door de drukknop in te drukken. 
 
Met behulp van de drukknoppen zal de automatische werking van de verlichting (via de 
afwezigheidsdetector) kunnen worden overruled. De verlichting zal dus kunnen worden 
uitgeschakeld met deze knoppen. 
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74.31  Beheer van de binnen- en buitenverlichting - schakelsystemen 

74.31.2  Beheer van de binnen- en buitenverlichting - tijdschakeling 

74.31.2a  Beheer van de binnen- en buitenverlichting - tijdschakeling PM 

 

Astronomisch uurwerk met weekprogramma 

Synchronisatie via DCF-antenne of externe GPS (antenne inbegrepen, stroomvoorziening inbegrepen 

indien nodig); 

Tijdsbasis: Quartz, DCF77 en GPS;  

1 kanaal; 

1 externe ingang; 

Aansluiting mogelijk voor schakeling geforceerd aan/uit; 

Klokfunctie; 

Astronomische functie (berekening van de zonuren op basis van de datum, het land en de stad); 

Programmeerbare schakelingen aan/uit (bijvoorbeeld: nachtschakelaar); 

Vakantieprogramma: 

Lithiumbatterij van 10 jaar; 

Geheugen; > 80 Pa;  

Geïntegreerde urenteller; 

PIN-veiligheidscode; 

Weergave op lcd-scherm; 

Schakeling 230V in de nuldoorgang; 

Vermogensrelais verbonden aan het uurwerk; 

Montage op DIN-rail; 

 

Aard van de overeenkomst: PM 

74.31.3  Beheer van de binnen- en buitenverlichting - schakeling bij 

afwezigheid/aanwezigheid 

74.31.3a  Beheer van de binnen- en buitenverlichting - schakeling bij 

afwezigheid/aanwezigheid 

PM inbegrepen in post 74.3. 

79  Aanvullende technische bepalingen PM 

79.1  Algemene voorwaarden PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 
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Aangevuld als volgt: 

 De kosten voor de prestaties, de toestellen en de materialen die moeten worden uitgevoerd als 

onderdeel van de gemeenschappelijke clausules zijn ten laste van de onderhavige aanneming en 

moeten worden verdeeld onder de verschillende posten van het kwantabestek als ze niet expliciet en 

uitvoerig beschreven zijn in de technische specificaties en/of in de borderellen. 

  

  

De voorschriften van de Belgische normen NBN S01-401, NBN S01-403, NBN 576.11 en 263 zijn van 

toepassing op de onderhavige aanneming. 

 De voorschriften uit deze alinea hebben voorrang op alle andere geluids- en trillingsbeschikkingen in 

dit deel. 

 Als bij oplevering wordt vastgesteld dat de in het bestek opgelegde criteria niet nageleefd worden, 

zijn de kosten voor geluids- en trillingsverbeteringen ten laste van de opdrachtnemer van de 

onderhavige aanneming, net als de kosten voor de het deskundig meetonderzoek. 

 De voorschriften uit deze alinea hebben voorrang op alle andere geluids- en trillingsbeschikkingen in 

dit deel. 

79.2  Geluidsvoorschriften PM 

79.21  Geluidsvoorschriften PM 

Aangevuld als volgt 

 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

 

De voorschriften van de Belgische normen NBN S01 401, NBN S01 403, NBN 576.11 en 263 zijn van 

toepassing op deze aanneming. 

 

De voorschriften uit deze alinea hebben voorrang op alle andere geluids- en trillingsbeschikkingen in 

dit deel. 

 

Als bij oplevering wordt vastgesteld dat de in het bestek opgelegde criteria niet nageleefd worden, zijn 

de kosten voor geluids- en trillingsverbeteringen ten laste van de opdrachtnemer van de onderhavige 

aanneming, net als de kosten voor de het deskundig meetonderzoek. 

 

De voorschriften uit deze alinea hebben voorrang op alle andere geluids- en trillingsbeschikkingen in 

dit deel. 

 

IN TE DIENEN DOCUMENTEN 

 

Voorafgaand aan de uitvoering legt de opdrachtnemer de documentatie en plannen voor het 

geselecteerde geluids- en trillingsabsorberende isolatiemateriaal ter goedkeuring voor, alsook de 

berekeningsnota's ter ondersteuning van de keuze van de geluiddempers, de trillingsdempers, de 

blaasmonden en de akoestische kasten die de omgeving beschermen tegen de geluidsemissie van 

de apparaten. 

 

De trillingsberekeningen houden in het bijzonder rekening met de elasticiteit van de 

ruwbouwstructuren. Die berekeningen houden rekening met het geluidsdrukniveau en de na te leven 

resttrillingsniveaus. 

 

Gevraagde kenmerken voor de geluidsstudie: 
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• totaal gewicht; 

gewicht van de bewegende onderdelen en de snelheid ervan; 

• gewicht of dikte van de materialen en ook de afmeting van de afgewerkte sokkels en van de 

sokkels die aan de machine vasthangen; 

• overeenkomstig elektrisch vermogen; 

• snelheid van de bewegende onderdelen; 

geluidsniveau met specificaties van de meetomstandigheden en de eigenschappen 

(geluidsvermogen); er is een spectrum per octaaf van 63 tot 8.000 Hz vereist; 

• druk, werkingsdebiet van de vloeistoffen (lucht, water enz.) 

 

 

GELUIDS- EN TRILLINGSNIVEAUS 

 

Geluidsdrukniveau 

Het geluidsdrukniveau in de ruimtes die worden bediend door de technische installaties of in de 

aangrenzende ruimtes wordt gemeten op 1,25 m hoogte van de grond en op minimum 1 m van om 

het even welke geluidsbron (zoals monden, aerothermen, installaties dicht bij een ruimte naast een 

machine enz.) en op maximum 2,5 m. Als alle installaties in werking zijn, mag het geluidsdrukniveau 

de volgende NR-waarden niet overschrijven volgens de Belgische norm   

NBN S 01 011 (het referentiegeluidsdrukniveau bepaald op 20.10-6 Pa bedraagt OdB). De 

toegestane geluidsniveaus in de ruimtes en van de luchtaanzuig- en luchtuitblaasroosters zijn de 

volgende:  

 

NR-waarden 

a) Kantoor- en administratieruimtes 

• voor kantoren en de cafetaria    NR 35 

• voor de sportzalen     NR 35 

• voor sanitaire voorzieningen en gangen   NR 40 

b) Technische en andere zones 

• voor technische ruimten   NR 50 

• voor buitenapparatuur   NR 55 

c) Andere ruimtes 

• op het buitenoppervlak van aanzuigroosters   NR 55 

die buitenlucht aanzuigen en lucht uitblazen, gemeten op 5 m 

 

• Voor alle andere ruimtes die het personeel 

normaal vast gebruikt    NR 35 

 

• Voor de ruimtes die een deel van de tijd 

 door het personeel worden gebruikt     NR 40 

 

Leq-waarde aangrenzende ruimtes 

Wat de binnenmaatregelen in de aangrenzende gebouwen betreft, mag het achtergrondgeluid bij 

gesloten ramen niet meer dan +3 dB(A) Leq gewijzigd worden in de ontspanningsruimtes en niet 

meer dan 6 dB(A) in de woongedeeltes en andere, nadat de machines in werking zijn gesteld. 

 

Trillingscriteria 

De trillingen van de machines die werken volgens de hierboven gespecificeerde systemen mogen in 

om het even welk deel van het gebouw en in het bijzonder ter hoogte van de draagvloer en in de 3 

geografische assen de volgende waarden die verwijzen naar het versnellingsniveau van 1m/s² ofwel 

dB re 106 m/s2 niet overschrijden:  

HZ 4 8 16 32 64 125 250 500 1.000 2.000 en + 
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dB 36 38 41 44 34 30 28 30 33 38  

 

Geluid van opstartende machines in de technische ruimte 

NR DBA opstart 

75 85 

 

Opmerkingen 

We vestigen de aandacht van de inschrijvers op het feit dat er geen globale zwevende plaat in de 

technische ruimtes is gepland. 

 

Nagalmtijd 

De nagalmtijd van de behandelde ruimte moet voor alle hoorbare frequenties tussen 0,5 en 0,7 

seconden liggen. 

De aannemer voert een muur- en plafondbekleding uit waarmee deze waarde bereikt kan worden. 

De vloer wordt niet behandeld. 

 

Muurbekleding 

De isolerende bekleding is gemaakt van dubbelwandige modulaire metalen panelen en wordt 

vervolgens geassembleerd met een soepele afdichting. 

De panelen bestaan uit één stuk over de gehele hoogte van de ruimte. 

Ze bestaan uit een voorgelakte geperforeerde profielplaat in 6/10e wit of zand, afhankelijk van de 

mening van de aanbestedende Overheid  en zijn vastgezet op een absorberende stof van minerale 

vezels met zeer hoge dichtheid 

(165 kg/m³). 

De andere plaat heeft een glad of geribd oppervlak, het geheel heeft voldoende mechanische 

weerstand tegen buiging om zichzelf te dragen. 

Het geheel is vastgezet op een licht metalen skelet dat met akoestische fixeringen van de wand 

gescheiden is. 

De wand heeft klasse M0 van materiaalgedrag bij brand. 

Het gebruik van geperste platen van minimum 35 mm asbestcement is toegelaten in de ruimte van de 

turboblaasmachine. De platen worden gemonteerd op een licht houten skelet dat is vastgezet met 

geluiddempers. 

 

Plafondbekleding 

Naast de muurbehandeling en om de nagalmtijd op het gewenste niveau te brengen, is een 

akoestische bekleding met absorberende baffles toegestaan. 

Die baffles bestaan uit harde en schokbestendige panelen, ze geven geen stofdeeltjes af, noch 

tijdens het gebruik, noch bij het plaatsen, onafhankelijk van de trillingen in de ruimte. 

Ze hebben een beschermvlies tegen erosie van minimum 70g/m² en zijn ofwel opgehangen, ofwel 

vastgemaakt aan het plafond, afhankelijk van het aantal panelen en hun afmetingen. 

Het kader is gemaakt van voorgelakt 7/10e staal geschilderd in een kleur naar keuze van de 

aanbestedende Overheid . 

De klasse van materiaalgedrag bij brand is M0. 

De aanbestedende Overheid  moet het type ophangwapening goedkeuren. 

 

Geluidstransmissie tussen ruimtes 

Verticale en horizontale wanden: De totale geluidsdempingsindex voor homogene wanden bedraagt 

minstens 50 dB bij een frequentie van 1.000 Hz. Dit geldt voor de verticale en de horizontale wanden. 

NR-niveau 50 blijft echter van toepassing op alle aaneengesloten ruimtes. 

 

TECHNISCHE BEPALINGEN  
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Algemeen 

De inschrijvers moeten alle aanvullende maatregelen nemen die ze nodig achten om de vereiste 

resultaten te bereiken, alsook alle maatregelen die de goede praktijk vereist. 

Samen met de ruwbouwaannemer moet de aannemer de geluidsisolatiestudie afstemmen op de 

bouw van de wanden waardoor of waarlangs men gaat, de afstand tot de grond en de voorziene 

plafonden in het gebouw. 

 

Trillingsisolatie 

Elke machine die hoorbare of niet-hoorbare trillingen kan produceren is verplicht uitgerust met een 

trillingsdemper.  Daarvoor wordt de machine op een metalen frame gemonteerd. Dat frame steunt op 

een afgewerkte sokkel uit gewapend beton met behulp van verende ondersteuning. 

Die laatste zijn van het type 'spiraalveren' met ingebouwde schokdempende elementen (Vibrachoc of 

gelijkaardig) (dempingsfactor ongeveer 0,2). 

De aannemer bepaalt het exacte type, het aantal en ook de verdeling van die ondersteuning zodanig 

dat het anti-trillingsrendement van het geheel groep/frame/isolatie meer is dan: 

• 90 % voor alle opwekfrequenties van meer dan 20 Hz; 

• 80 % voor alle opwekfrequenties tussen 10 en 20 Hz; 

• 70 % voor alle opwekfrequenties tussen 5 en 10 Hz. 

Om de stabiliteit van de machines te garanderen mag het rendement van de trillingsisolatie de 

hierboven vermelde waarden niet met meer dan 5 % overschrijden (bijvoorbeeld: minimumwaarde 90 

%; 

maximumwaarde 94,5 %). 

Mits toestemming van de directie van de werken mogen de veren worden vervangen door steunen 

van viskeus elastisch materiaal zoals linatex of iets gelijkaardigs (plastic kurk  

is niet toegestaan). 

 

Koppelingen en verbindingen 

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat trillingsenergie wordt 

overgedragen tussen de geïsoleerde apparatuur en het niet-geïsoleerde bouwwerk. 

De hydraulische aansluitingen van alle pompen moeten bestaan uit elastische verbindingen volgens 

paragraaf 4.3. van NBN-norm 263. Die voorschriften gelden niet voor de circulatiepompen die in de 

buizen zijn ingelast. 

 

Pompen 

Op de pompnetwerken zijn trillingsabsorberende moffen aangebracht om te voorkomen dat trillingen 

worden overgebracht buiten de ruimte waarin ze zich bevinden. Trillingsdempende beugels worden 

oordeelkundig geplaatst bij de leidingen voor de pompen zodat het geluid van de vloeistoffen niet 

wordt verspreid in het gebouw. 

De centrifugale circulatiepompen worden gemonteerd op zichtbare sokkels met trillingsdempende 

elementen. De sokkel weegt minstens drie maal zo veel als de pomp in werking. 

 

Buizen 

In de technische ruimtes mogen de buizen steunen op de draagvloer met behulp van een metalen 

portaalconstructie.  

In de mate van het mogelijke worden de buizen gegroepeerd in rijen. Tussen de leidingen en de 

steun moet er een elastische afsluiting worden voorzien. 

Alle buizen worden ondersteund door trillingsdempende elementen met dezelfde demping die vereist 

is voor machinesteun of de plaat en/of het zwevende kader.  De leidingen mogen in geen geval aan 

het dakwerk worden opgehangen, zelfs met geïsoleerde ophangwapening, zonder toestemming van 

de directie der werken. 

 

Luchtkanalen 
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De eisen van het voorgaande artikel (‘Leidingen’) zijn eveneens van toepassing op luchtkanalen. 

Als de directie der werken het toestaat, mogen de luchtkanalen echter wel worden opgehangen aan 

de structuurelementen via een flexibele afdichtingsring die tussen de luchtkanalen en de dwarsbalken 

wordt geplaatst. 

 

Schoorsteen door het dakwerk of de wand 

De schoorsteen en het dak of de wand mogen nooit in contact komen met elkaar. De details van de 

uitvoering moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie der werken. 

 

Doorvoeringen van scheidingswanden 

Bij doorvoeringen van de scheidingswanden moeten de buizen en luchtkanalen over de hele lengte 

van de doorvoering omhuld worden met een soepel materiaal onder belasting dat eventuele trillingen 

kan opvangen. 

Dit materiaal dicht de gehele ruimte af tussen de leidingen en de koker. 

Dit materiaal verandert niets aan de eventuele brandwerendheid van de wand. 

 

Geluiddempers 

Er moeten geluiddempers worden voorzien waar dat nodig blijkt te zijn en het is aan de onderhavige 

aanneming om dit te bepalen op basis van het voorgelegde materiaal. 

 

De geluiddempers bevinden zich zo dicht mogelijk bij de gebruiker en steeds bij de uitgang van de 

technische ruimtes. 

 

Andere aandachtspunten 

- De afdichting rond de kokers in de geplande gaten is ten laste van deze aanneming. 

- De warmte-isolatie in de luchtaanzuigapparaten moet tegelijkertijd geluidsabsorberend zijn. 

- Het drukverlies veroorzaakt door het inbrengen van de geluiddempers mag niet hoger zijn dan 40 

Pa bij een nominale snelheid van 15 m/s in de lagere kokers. 

- De maximumsnelheid in de geluiddempers is steeds beperkt tot 15 m/s. De profieldelen die 

eventueel nodig zijn om de snelheid te beperken worden met de geluiddempers meegeleverd. 

- De materialen die gebruikt worden om de geluiddempers te bouwen moeten onbrandbaar zijn, 

rotbestendig, reukloos en mogen geen stofdeeltjes afgeven.  

- De offerte van de inschrijver komt met een garantiecertificaat van erosiebestendigheid van de 

materialen bij snelheden die dubbel zo hoog zijn als voorzien in de onderhavige aanneming (met 

garantie dat deze eigenschap in de loop van de tijd behouden blijft). 

 

Omkappingen 

Het geluidsdrukniveau in de technische ruimtes door de gelijktijdige werking van alle machines en 

toestellen die zich er bevinden mag het geluidsniveau niet overschrijden dat eerder in dit artikel werd 

aangegeven. 

Een omkapping moet worden voorzien voor machines die dit vereisen om de geluidsniveaus te 

kunnen naleven, voornamelijk voor de ventilatorbranders.  

 

Elektrische aansluitingen 

De elektrische aansluitingen van de apparaten worden zodanig uitgevoerd dat een starre verbinding 

tussen de apparaten en het gebouw wordt vermeden. 

 

Opvulling 

De opdrachtnemer van dit lot moet moffen plaatsen, deze vastzetten in de gaten en de gaten 

afdichten. 

 

MINIMALE VOORZORGSMAATREGELEN 
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• Selecteer heel zorgvuldig de te installeren apparaten en machines, maak waar mogelijk 

gebruik van stille apparaten. 

• Geluiddempers voorzien. 

• Geen vaste verbinding plaatsen tussen de luchtkanalen/buizen en het skelet van het gebouw. 

• Elke leiding bij elke muur-, vloer- of balkdoorvoering omhullen met een stalen koker waarbij 

de ruimte tussen de koker en de leiding wordt gedicht met een steenwolvulling met een lage dichtheid 

zodat er geen enkel hard contact is tussen de leidingen en de ruwbouw. 

De voorzorgsmaatregelen uit het dossier moeten worden beschouwd als een minimum en het is aan 

de inschrijvers om aanvullende maatregelen te bepalen naar gelang de eigenschappen van het 

materiaal dat ze voorzien. 

Bij zijn inschrijving voegt de inschrijver verplicht een beschrijving toe en volledige technische 

documentatie over de maatregelen die voorzien zijn om de opgelegde geluidsniveaus na te leven. 

 

GELUIDSMAATREGELEN 

 

De aanbestedende Overheid  behoudt zich het recht voor controlemaatregelen te nemen om te na te 

gaan of de hierboven opgelegde geluidsprestaties correct worden nageleefd. 

Indien de resultaten niet bevredigend zijn, is de opdrachtnemer verplicht om de uitvoering aan te 

passen binnen de grenzen van dit bestek tot het resultaat positief is. 

Alle kosten voor testen die niet voldoen, zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

Die testen worden uitgevoerd volgens de procedure zoals beschreven in de bijzondere 

administratieve clausules. 

De kosten voor de geluidsmaatregelen, de middelen en de te treffen voorzieningen worden verdeeld 

onder de verschillende posten van het kwantabestek. Er zal geen enkele prijstoeslag worden 

aanvaard. 

79.22  Metaalstructuren en toegangsmogelijkheden PM 

Aangevuld als volgt 

 

De verschillende onderdelen en hulpstukken zijn niet makkelijk toegankelijk vanaf de grond. De 

toegang moet mogelijk gemaakt worden met metalen loopbruggen en/of ladders die deel uitmaken 

van de aanneming en die moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften (ARAB) en aan de 

aanbevelingen van de Vereniging van de Industriëlen van België (met name uit installatievoorschriften 

102; 176, 1022 en 1095 S.H.C.E. in de nieuwste uitgave). 

 

De inschrijvers houden bij het opstellen van hun inschrijving rekening met alle 

toegangsmogelijkheden en alle nodige metalen structuurelementen. 

 

De aanneming omvat het plaatsen en monteren van de trappen, de loopbruggen, de platforms uit 

antisliprooster en de relingen waarmee de installaties gemonteerd, geplaatst, bewaakt, onderhouden 

en makkelijk verwisseld kunnen worden, met inbegrip van de toegang tot de kranen en tot de 

controle-, meet- en seinapparaten. 

 

De loopbruggen en trappen bestaan uit profielijzers en gegalvaniseerde roosters. De aanneming 

omvat stalen steunbalken, dragers, verankering, bevestiging en montage. 

 

Volgens NBN A 21 101 zijn de te gebruiken staalsoorten: 

 

  zacht staal AE 235 B voor vastgeboute constructies; 

   zacht staal AE 235 C voor gelaste constructies; 
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De certificaten voor het walsen van het staal moeten aan de aanbestedende Overheid  worden 

gegeven. 

 

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de verdeling van belasting van de platforms of de 

planken op de vloer van de technische ruimtes. 

Indien nodig moet de belasting naar verschillende steunpunten van het gebouw worden 

overgedragen. 

 

De aannemer legt de inplantings- en uitvoeringsplannen van de loopbruggen, platforms en trappen en 

ook de berekeningen van de metaalstructuren voor aan de directie der werken die ze door zijn 

raadgevend stabiliteitsingenieur en het controlebureau laat controleren. 

 

Alle opgehangen apparaten en alle kanalen moeten verplicht aan de structuur worden opgehangen. 

 

Bevestigingen aan de metaalstructuur moeten verplicht vastgebout of vastgeklemd zijn. 

 

Het is strikt verboden om bevestigingspunten aan te brengen op de bekleding en om bevestigingen te 

lassen. 

 

Het is strikt verboden om bevestigingspunten aan te brengen op afneembare constructiedelen zoals 

de technische goot (dakplaat) of elk ander deel van het bestaande gebouw of het gebouw in 

aanbouw. 

79.3  Aanverwante werkzaamheden PM 

79.31  Aanverwante werkzaamheden - Algemene informatie PM 

79.31.1  Aanverwante werkzaamheden - Algemene informatie PM 

79.31.1a  Het uitzetten van de installaties PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

 De werkzaamheden beginnen met het uitzetten van de installaties op de wanden en de plafonds van 

de ruimtes. 

Dat tracé heeft als doel te bepalen waar de leidingen, doorboringen en apparaten geplaatst worden 

die schematisch zijn weergegeven op de plannen. 

Bij het uitzetten houdt de opdrachtnemer rekening met de doorgang die vrij moet blijven voor de 

verwarmings-, ventilatie- en sanitaire installatie. 

Voor men begint met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt het tracé ter goedkeuring 

voorgelegd aan de aanbestedende dienst en aan de raadgevend ingenieur. 

Zij behouden zich het recht voor om elk apparaat of elke leiding waarvan het tracé op het terrein hen 

niet ter goedkeuring werd voorgelegd, te laten afbreken door de opdrachtnemer. 

De leidingen liggen helemaal loodrecht op of evenwijdig aan de hoofdrichtingen van het gebouw. 

Het tracé moet onopvallend zijn en indien nodig worden verwijderd nadat de leidingen en apparaten 

geplaatst zijn. 
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Plaatsing van de apparaten en inrichting van de ruimtes 

De theoretische plaatsing van de verschillende apparaten staat aangeduid op de plannen. 

Alle kosten die het resultaat zijn van een afwijkende inrichting van de ruimte moeten worden 

opgenomen in het bedrag van de inschrijving. 

Een verplaatsing van een apparaat van minder dan drie m kan niet leiden tot een prijswijziging. 

 

Nazicht van de afmetingen 

De afmetingen op de plannen zijn theoretisch en worden enkel als richtsnoer gegeven. 

De inschrijvers worden geacht bekend te zijn met de plaats.  De afwerkings- en geraamteplannen 

kunnen worden ingekeken bij het architectenbureau. 

Voor de studie en de uitvoering van de gedetailleerde plannen is de opdrachtnemer verplicht om ter 

plaatse de werkelijke afmetingen te controleren van de kokers, ruimtes, technische ruimtes en ook de 

mogelijkheden te verkennen om het materiaal in kwestie binnen te brengen. 

 De plannen die bij dit bestek zijn gevoegd en ook elk ander plan waarmee de opdrachtnemer 

rekening zou moeten houden, moet hij lezen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie bij de 

uitvoering van de ruwbouw. Elke vastgestelde afwijking meldt hij onmiddellijk aan de ontwerpers vóór 

de start van de desbetreffende werkzaamheden. 

 Indien de opdrachtnemer dit niet voor de start van de werkzaamheden meedeelt aan de ontwerpers, 

wordt hij verondersteld de hierboven vermelde afmetingen en opstellingen onvoorwaardelijk te 

aanvaarden. 

  

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: inbegrepen in de installatie. 

79.31.1b  Plaatsbeschrijving PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

 Voor en na de werkzaamheden wordt er verplicht een plaatsbeschrijving op tegenspraak opgesteld. 

Voor de werkzaamheden worden uitgevoerd, stelt de opdrachtnemer in overeenstemming met de 

aanbestedende dienst een plaatsbeschrijving op. 

 Een kopie daarvan wordt in achtvoud en per aangetekende brief aan de raadgevend ingenieur en de 

aanbestedende dienst bezorgd. 

Nadat de werken zijn uitgevoerd en veertien dagen voor de voorlopige oplevering wordt de 

opgemaakte plaatsbeschrijving gecontroleerd en gaat men over tot de oplevering en/of het weer in 

orde brengen. 

 De kosten voor de plaatsbeschrijving en het bedrag voor de herstellingen, wat die ook mogen zijn, 

zijn ten laste van de onderhavige aanneming. 

Om de voorlopige oplevering te verkrijgen moet de plaatsbeschrijving vrij van opmerkingen zijn en bij 

het opstellen ervan moet de aannemer reeds alle eventuele plaatselijke herstelwerkzaamheden 

hebben uitgevoerd. 

 Indien de opdrachtnemer verzuimt de plaatsbeschrijving te laten opmaken of indien die onvolledig is, 

neemt hij alle verantwoordelijkheid die uit deze nalatigheid voortvloeit op zich en de naburige 

eigendommen en bestaande bouwwerken worden beschouwd als in goede staat. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd met voorafgaande toestemming van de aanbestedende 

dienst zoals het die laatste het best uitkomt, op momenten die het gebruik van de gebouwen zo min 

mogelijk hinderen, eventueel in het weekend, op feestdagen of in vakantieperiodes. 

 De opdrachtnemer houdt rekening met de feitelijke toestand bij het berekenen van zijn prijzen. 
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HULP 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

79.31.1c  Onderhoud en werking van de installaties PM 

 

- Definitie/Omvat 
  

Aangevuld als volgt: 

   

In de delen van het gebouw die tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven, moeten de elektrische 

installaties tijdens de volledige duur van de werkzaamheden blijven werken. 

 De andere delen van installaties die afhangen van het domein van de onderhavige aanneming 

mogen enkel buiten werking worden gesteld met voorafgaande toestemming van de aanbestedende 

dienst, zoals het die laatste het best uitkomt, op momenten die het gebruik van de gebouwen zo min 

mogelijk hinderen, eventueel in het weekend, op feestdagen of in vakantieperiodes. 

 De inschrijver houdt rekening met de feitelijke toestand bij het berekenen van zijn prijzen. 

Voor nacht-, weekend- en feestdagprestaties mag er geen enkel supplement worden aangerekend. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede bewaring van het materiaal (ook het bestaande) 

in de ruimtes waar hij werkt. 

Beschadigd materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal dat identiek is aan het beschadigd 

materiaal, op kosten van de opdrachtnemer. 

Er wordt verwacht dat de inschrijvers ter plaatse zijn geweest en dat ze in hun offerte rekening 

houden met alle onzekerheden in verband met de aanneming. 

 

Wijziging van de bestaande installaties 

De delen van de installatie die moeten worden gewijzigd zijn aangeduid op de aannemingsplannen. 

De aansluitingen van de verwijderde leidingen worden zorgvuldig geïsoleerd met hulpstukken zoals 

een aansluitkast, een speciale isolatieverbinding enz. 

Het verwijderen van de leidingen omvat het verwijderen van alle vastzettingsonderdelen, kabelkokers 

enz. 

Alle doorvoeringswanden (muren, vloeren, ondergrond) moeten worden hersteld. 

De bovenvermelde voorschriften zijn eveneens van toepassing op elk apparaat dat simpelweg 

verplaatst is (zelfs binnen dezelfde ruimte). 

De aanneming omvat het afbreken, verplaatsen, weer in elkaar zetten en opnieuw aansluiten van elk 

nieuw apparaat en elk verplaatst apparaat. 

 

Het afbreken van bestaande niet-gebruikte installaties 

De onderhavige aanneming breekt de bestaande niet-gebruikte installaties en verwijdert ze uit het 

gebouw. 

Het afbreken omvat ook alle hulpstukken voor de bevestiging, ondersteuning, verankeringen, 

kabelkokers enz. en ook de sokkels. 

Alle doorvoeringswanden (muren, vloeren, ondergrond) moeten worden hersteld als onderdeel van de 

onderhavige aanneming en moeten worden opgenomen onder de post afbraak van de installaties. 

De aanbestedende dienst behoudt de mogelijkheid om het apparaat dat moet worden verwijderd te 

gebruiken als wisselstuk. 

De afbraak van de bestaande en niet-herbruikte elektrische installaties in de verbouwingszones is ten 

laste van de onderhavige aanneming. 

Het teruggewonnen materiaal dat niet wordt hergebruikt in de onderhavige aanneming wordt 

overhandigd aan de verantwoordelijke van de aanbestedende dienst. 
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Het niet-terugwinbare materiaal wordt van het terrein verwijderd op kosten van de opdrachtnemer en 

mag niet opnieuw worden gebruikt voor de werkzaamheden van de onderhavige aanneming. 

Apparaten in goede staat die compatibel zijn met de nieuwe installaties mogen eventueel 

teruggewonnen worden om te hergebruiken in de onderhavige aanneming binnen de grenzen van dit 

bestek. 

In dit geval zal dit in aftrek worden gebracht van de kosten van de werkzaamheden. 

 

Werkzaamheden in de bestaande gebouwen 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn in perfecte 

staat over te leveren, tot volledige tevredenheid van de aanbestedende dienst en raadgevend 

ingenieur. 

Bepaalde installatiewerken moeten worden uitgevoerd in gebruikte ruimtes waar gevoelige toestellen 

geïnstalleerd zijn. 

Grote verstoringen van de omstandigheden en rondspattend materiaal (water, stof enz.) op 

bovenvermelde toestellen kan ernstige en dure gevolgen hebben. 

Aangezien de ruimtes tijdens de werkzaamheden in gebruik zijn, moeten er bijzondere 

voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen geluid en elke andere verstoring van de patiënten en 

het (medisch of bedrijfs)personeel. 

De werkzaamheden moeten zodanig worden voorbereid dat de interventie van de installateur zo kort 

mogelijk is als een kamer of ruimte vrij is. 

De interventie-uren moeten in onderling akkoord met het medisch personeel worden bepaald waarbij 

rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de ruimtes, de rusttijden enz. 

Naast plotse stroomonderbrekingen kunnen deze opspattingen of verstoringen ook gevolgen hebben 

op korte of lange termijn. 

Daarom moet de opdrachtnemer zijn personeel en eventuele onderaannemers op de hoogte brengen 

van de risico's en de te nemen maatregelen. 

De opdrachtnemer zal op de werf vertegenwoordigd worden door een afgevaardigde die alle nodige 

maatregelen neemt om de gevoelige toestellen te beschermen. 

De toestellen in de onmiddellijke nabijheid van de werkzaamheden moeten in het bijzonder (niet-

exhaustieve lijst) beschermd worden. 

 Het type bescherming wordt afgestemd op het materiaal dat beschermd moet worden en wordt in 

overeenstemming met de aanbestedende dienst bepaald: 

voor elke interventie in de ruimtes in kwestie de toestemming vragen aan de vertegenwoordiger van 

de aanbestedende dienst;  

gaten maken met boormachines met rechtstreekse stofafzuiging en bij grote diameters met draaiende 

diamantboren met waterafzuiging al naargelang het afvloeiingsvermogen;  

grondig schoonmaken na elke interventie in de ruimtes in kwestie;  

elke abnormale situatie onmiddellijk melden aan de afgevaardigde van de aanbestedende dienst.  

 De bijzondere voorzorgsmaatregelen vormen geen aparte post in het kwantabestek, de kost van de 

bijzondere voorzorgsmaatregelen moet worden opgenomen onder de diverse eenheidsprijzen. 

 

Opmerking 

Om de demontage en aansluiting van elektrische installaties uit te voeren, kan het nodig zijn om de 

warmte-isolator van de hydraulische kringen aan te passen. Voor dergelijke werkzaamheden worden 

uitgevoerd, moet bij de aanbestedende overheid worden geverifieerd of de isolatie van deze leidingen 

geen asbest bevat.  Als dit het geval is, moeten de werken worden uitgevoerd volgens de 

voorschriften van de koninklijke besluiten van 28/08/1986 en 25/04/1991 betreffende de strijd tegen 

de risico's te wijten aan asbest.  De kleine interventiewerken mogen worden uitgevoerd met de glove-

bag methode. 

 

Ontdekking tijdens de werkzaamheden in de bestaande gebouwen 
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Aangezien de ruimtes in gebruik zijn, is het in dit stadium moeilijk om een gedetailleerde controle uit 

te voeren van bepaalde delen van de installaties in de valse plafonds en op andere niet rechtstreeks 

toegankelijke plaatsen. Daarmee rekening houdend is de installateur verplicht om als onderdeel van 

de onderhavige aanneming de delen van de bestaande installaties die in werking blijven te 

controleren. 

Als er een onregelmatigheid wordt vastgesteld, zal de installateur een gedetailleerd technisch verslag 

opstellen dat hij aan de verschillende partijen bezorgt. 

De beslissing om aanvullende werkzaamheden uit te voeren als gevolg van de vaststellingen is 

gebaseerd op een gedetailleerde offerte van de opdrachtnemer op basis van de eenheidsprijzen bij 

inschrijving. 

Dit zal in aftrek worden gebracht van de kosten van de werkzaamheden. 

Geen enkele aanvullende werkzaamheden mogen worden gestart zonder voorafgaand schriftelijk 

akkoord van de aanbestedende dienst. 

 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen 

Sommige installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in bezette ruimten waar kwetsbare 

apparatuur is geïnstalleerd. 

Grote verstoringen van de omstandigheden en rondspattend materiaal (water, stof enz.) op 

bovenvermelde toestellen kan gevolgen hebben op korte en lange termijn. 

Daarom moet de opdrachtnemer zijn personeel en eventuele onderaannemers op de hoogte brengen 

van de risico's en de te nemen maatregelen. 

Hij wordt op de werf vertegenwoordigd door een afgevaardigde die alle nodige maatregelen neemt 

om de gevoelige toestellen te beschermen. 

 Men moet met name (niet-exhaustieve lijst): 

De toestellen in de onmiddellijke nabijheid van de werkzaamheden beschermen; het type 

bescherming wordt afgestemd op het materiaal dat beschermd moet worden en wordt in 

overeenstemming met de aanbestedende dienst bepaald.  

Voor elke interventie in de ruimtes in kwestie de toestemming vragen van de aanbestedende dienst.  

Gaten maken met boormachines met rechtstreekse stofafzuiging en bij grote diameters met 

draaiende diamantboren met waterafzuiging al naargelang het afvloeiingsvermogen.  

De ruimtes in kwestie grondig schoonmaken na elke interventie.  

Elke abnormale situatie onmiddellijk melden aan de aanbestedende dienst.  

  

  

HULP 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

79.31.1d  Gelijktijdheid van de opdrachten PM 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

 Andere opdrachten worden gelijktijdig uitgevoerd op de werf. 

 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de orders van de ontwerpers, de aanbestedende 

dienst en de coördinator bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

 De aannemer kan in geen geval een schadevergoeding eisen, noch een termijnverlenging omdat er 

gelijktijdig werkzaamheden verbonden met de onderhavige aanneming worden uitgevoerd. 
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METINGSWIJZE 

- meetcode: In de installatie inbegrepen. 

79.31.1e  Vuurvergunning PM 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

 De opdrachtnemer zal alle mogelijke maatregelen treffen om elk risico op vuurverspreiding te 

voorkomen (bv. bij laswerken met een lasbrander en bij zaagwerken met de slijpschijf) en zal de 

ARAB-voorschriften naleven. 

Voor de werken worden uitgevoerd, vraagt hij bij de aanbestedende dienst een vuurvergunning aan. 

Alle kosten voor de beschermings- en bewakingsmiddelen die de vuurveiligheid garanderen zijn ten 

laste van de onderhavige aanneming en moeten worden opgenomen onder de eenheidsprijzen. 

Het niet-naleven van het voorgaande moet worden beschouwd als een ernstige fout van de 

aanneming en alle kosten die voortvloeien uit deze fout zijn ten laste van de onderhavige aanneming. 

  

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

79.31.1f Ruwbouw, metselwerk en afwerking TP forfait 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

  

Tenzij anders is aangegeven, omvat de opdracht alle werkzaamheden die nodig zijn om de 

installaties volgens de regels van goed vakmanschap te verrichten.  De opdracht omvat dus met 

name de hierna opgesomde werkzaamheden: 

Het maken van gaten en greppels voor de buizen, kabels enz. moet steeds gebeuren met 

boormachines en niet met beitels; de onderhavige aanneming voert alle doorboringen uit en houdt er 

rekening mee in haar offerte.  De doorboringen moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

directie der werken.  

Bepaalde belangrijke doorboringen zijn reeds voorzien en aangeduid op het structuur- en 

architectuurplan. De inschrijvers kunnen deze plannen inkijken bij IGRETEC.  

De opdrachtnemer kan zich op eigen kosten doorboringen in de ruwbouw voorbehouden in 

samenspraak met de ruwbouwaannemer en met de toestemming van de aanbestedende Overheid  

op voorwaarde dat hun aanvraag past binnen de uitvoeringsplanning.  

Alle doorboringen met een diameter van minder dan 150 mm in betonnen bouwwerken moeten 

worden uitgevoerd door de onderhavige aanneming met boorgattype ‘Diamant Board’ op plaatsen die 

voordien moeten zijn goedgekeurd door de directie der werken.  

Het vastmetselen van draagstenen, bevestigingspunten en beugels gebeurt steeds met CEMENT.  

In het geval van doorboringen in de platen moet er een gemetselde of betonnen opzetplaat op hun 

omtrek worden geplaatst om waterinsijpeling te voorkomen.  

Indien er water wordt gebruikt bij de doorboringen, dient er een verzamelbak te worden geplaatst op 

de lagere verdieping.  
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De onderhavige aanneming vult alle gaten ruw weer op en werkt ze ook allemaal af.  

De onderhavige aanneming voert alle definitieve herstellingswerken na de aannemingswerken uit, 

met name de eventuele herstelling van pleisterwerk, betegeling, warmte-isolatie en beschadigd 

schilderwerk.  

Alle afdichtingen met 1 uur of 2 uur brandwerendheid rond luchtkanalen, kleppen en buizen met 

doorvoeringen in vloerplaten, muren of schalen maken deel uit van de onderhavige aanneming.  

De afdichtingen van alle uitsparingen voorzien in de ruwbouw voor de onderhavige aanneming zijn 

ten laste van de huidige aanneming, ongeacht of ze gebruikt zijn of niet.  

De inschrijvers kunnen de plannen van uitsparingen inkijken bij IGRETEC.  

De buizen zijn uitgerust met verzinkte stalen kokers bij doorvoeringen van muren, vloerplaten en de 

gevelbekleding; de ruimte tussen de koker en de leidingen wordt hierbij gevuld met isolerend en 

samendrukbaar materiaal. De kokers steken minimum 2 cm uit de doorgevoerde wanden.  

Indien de kabelgoten doorheen gemetselde wanden of betonnen schalen doorvoeren, levert en 

bevestigt de opdrachtnemer moffen uit staalplaat van minimum 2 mm dik die beschermen tegen 

corrosie door galvanisering.  

De moffen, die even lang zijn als de voltooide wanden dik zijn, zijn voldoende stijf om indien nodig het 

gewicht te kunnen dragen van de materialen die op hen zijn geplaatst.  

De doorboringen rond de moffen worden afgedicht met hetzelfde materiaal als dat dat gebruikt werd 

voor de wanden.  

Nadat de leidingen in de kabelgoten zijn geplaatst, wordt de ruimte tussen de moffen en de 

elektrische kabels afgesloten met een brandwerend materiaal dat door de raadgevend ingenieur is 

goedgekeurd.  

Vernielingen en wijzigingen in de bestaande ruimtes die te wijten zijn aan de werkzaamheden van het 

huidige lot zijn steeds ten laste van de onderhavige aanneming, waaronder wijzigingen aan de 

metaalstructuur, aan de bekleding en het plaatsen van een nieuw rolluik en ook het regelmatig 

verwijderen van het puin van de aanneming.  

De brandwerende wanddoorvoeringen zijn eenvoudige doorvoeringen volgens de definitie van de 

basisnormen op vlak van brandpreventie.  

Wanneer leidingen wanden met een opgelegde brandwerendheidsklasse BW doorvoeren, worden de 

leidingen, buizen, kabelkokers, kabels enz. afgedicht volgens de oplossingen-type A, B of C van de 

‘omzendbrief van 15 april 2004 betreffende de brandpreventie. Aanbevelingen betreffende de 

weerstand tegen brand van de doorvoeringen van bouwelementen. Brussel, FOD Binnenlandse 

Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid, 15 april 2004’, namelijk:   

Typeoplossing A: afdichting met mortel of steenwol;  

Typeoplossing B: gebruik van omhulsel;  

Typeoplossing C: directe aansluiting op een hangende toiletpot;   

Buiten het toepassingsgebied van de typeoplossing moet de voorgestelde brandwerende inrichting 

worden aangetoond aan de hand van een classificatie-/testrapport voor de specifieke toepassing 

waarin deze wordt gebruikt. De aannemer is verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden de 

directie van de werken op de hoogte te stellen als ze van plan is om een apparaat te gebruiken dat 

buiten het toepassingsgebied van de typeoplossingen valt. Bovendien moet ze de conformiteit van de 

aangewende oplossing aantonen. 

Elk ander afdichtingsmiddel (BW schuim of andere) is verboden. 

Bovendien wordt er niet-brandbare warmte-isolatie van categorie A0 of M0 met een 

warmtebestendigheid van minimum 0,55 m2K/W geplaatst op de buizen en kanalen aan beide kanten 

van de wand over een lengte van minimum 1 m voor de wanden met BW 1 u en over 2 m voor de 

wanden met BW 2 u. 

Doorvoering van luchtkanalen en roosters aan de voorkant: De onderhavige aanneming omvat alle 

uitvoerings- en afsluitingswerken rond gevelopeningen die aan de voorkant moeten worden 

uitgevoerd om de luchtaanzuig- en luchtafzuigroosters te plaatsen.  

Doorvoering van buizen en luchtkanalen door het dak: De onderhavige aanneming omvat alle 

uitvoeringswerken die de leidingen doorheen het dak afsluiten volgens de fundamentele instructies in 
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de plannen; de afwerking van de isolatie en de waterdichtheid van het dak zijn hier eveneens bij 

inbegrepen.  

  

 HULP 

- meetcode: Forfait 

79.31.1g  Dragers en sokkels PM 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

De onderhavige aanneming omvat:  

1)           alle sokkels voor alle apparaten zoals verwarmingsketels, koelaggregaten, 

luchtbehandelingseenheden, ventilatoren, pompen, elektriciteitskasten om op de grond te plaatsen, 

pompen, motoren enz.  

2)            alle sokkels en/of een zwevend frame of andere trillingsdempende voorzieningen die nodig 

zijn om de akoestische voorwaarden na te leven.  

De afgewerkte voetstukken in metselwerk zijn gecoat met een 10 mm dik rood cement dat via een 

synthetische emulsie bovendien oliebestendig is. 

 De plaatsing van de voetstukken en/of opstanden op de dakafdichting gebeurt in nauwe 

samenwerking met de directie van de werken die instaat voor de coördinatie van deze 

werkzaamheden.  

3)            alle dragers en wandversteviging die nodig zijn voor de bevestiging van de apparaten die 

deel uitmaken van deze aanneming.  

4)            alle ophangingsaccessoires om te vermijden dat trillingen naar de platen en balken van de 

gebouwstructuur worden overgebracht.  

5)            alle metalen structuren en de nodige portaalconstructies voor de ondersteuning van tanks, 

leidingen en kabelgoten. 

  

  

  

HULP 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

79.31.1h  Metaalstructuren en toegangsmogelijkheden PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

De verschillende onderdelen en hulpstukken zijn niet makkelijk toegankelijk vanaf de grond. De 

toegang moet mogelijk gemaakt worden met metalen loopbruggen en/of ladders die deel uitmaken 

van de aanneming en die moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften (ARAB) en aan de 

aanbevelingen van de Vereniging van de Industriëlen van België (met name uit installatievoorschriften 

102, 176, 1022 en 1095 S.H.C.E. in de nieuwste uitgave).  

De inschrijvers houden bij het opstellen van hun inschrijving rekening met alle 

toegangsmogelijkheden en alle nodige metalen structuurelementen.  

De aanneming omvat het plaatsen en monteren van de trappen, de loopbruggen, de platforms uit 

antisliprooster en de relingen waarmee de installaties gemonteerd, geplaatst, bewaakt, onderhouden 
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en makkelijk verwisseld kunnen worden, met inbegrip van de toegang tot de kranen en tot de 

controle-, meet- en seinapparaten.  

De loopbruggen en trappen bestaan uit profielijzers en gegalvaniseerde roosters. De aanneming 

omvat stalen steunbalken, dragers, verankering, bevestiging en montage. 

  

Volgens NBN A 21-101 zijn de te gebruiken staalsoorten: 

  

-              zacht staal AE 235 B voor vastgeboute constructies; 

-              zacht staal AE 235 C voor gelaste constructies. 

  

De certificaten voor het walsen van het staal moeten aan de aanbestedende Overheid  worden 

gegeven.  

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de verdeling van belasting van de platforms of de 

planken op de vloer van de technische ruimtes. 

Indien nodig moet de belasting naar verschillende steunpunten van het gebouw worden 

overgedragen.  

De aannemer legt de inplantings- en uitvoeringsplannen van de loopbruggen, platforms en trappen en 

ook de berekeningen van de metaalstructuren voor aan de directie der werken die ze door zijn 

raadgevend stabiliteitsingenieur en het controlebureau laten controleren.  

Alle opgehangen apparaten en alle kanalen moeten verplicht aan de structuur worden opgehangen.  

Bevestigingen aan de metaalstructuur moeten verplicht vastgebout of vastgeklemd zijn.  

Het is strikt verboden om bevestigingspunten aan te brengen op de gevelbekleding en om 

bevestigingen te lassen.  

Het is strikt verboden om bevestigingspunten aan te brengen op afneembare constructiedelen zoals 

de technische goot (dakplaat) of elk ander deel van het bestaande gebouw of het gebouw in 

aanbouw. 

  

HULP 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

79.31.1i  Laden en lossen en binnenbrengen van het materiaal PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

 De opdrachtnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn materiaal binnen te brengen, zoals onder 

andere: 

aangepaste takels gebruiken;  

gevelopeningen of doorboringen voor doorgang maken die niet op de plannen voorzien zijn;  

de gevelopeningen of doorboringen voor doorgang laten afsluiten door vakmannen;  

de zones waar de voorziene overbelastingen niet volstaan voor het vervoer van zwaar materiaal 

stutten.  Het Studiebureau Stabiliteit keurt de maatregelen goed die in dit geval getroffen worden;  

omvangrijke uitrusting afbreken en opnieuw monteren op zijn plaats van bestemming;  

omvangrijke uitrusting die de fabrikant in losse onderdelen aanlevert monteren op zijn plaats van 

bestemming;  In dat geval bezorgt de fabrikant een specifieke garantie.  

Elke bijzondere maatregel om materiaal binnen te brengen moet ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de aanbestedende dienst, de architect en het studiebureau. 

  

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 
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79.31.1j  Schilderwerk en het aanbrengen van kentekens PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

  

De voorschriften uit artikel C40 van het typebestek  105 zijn van toepassing. 

 

Algemeen 

Alle schilderwerken opgenomen in NBN-norm 237 maken deel uit van de onderhavige aanneming. 

De voorschriften uit inhoudstafel 07 van het bestek type N 104 vervangen die uit NBN-norm 237 wat 

betreft de verfkenmerken en de uitvoeringsbepalingen. De directie der werken kiest de kleuren; die 

maken deel uit van de genormaliseerde RAL-kleurenwaaier. 

De schilderwerken moeten door vakmannen worden uitgevoerd. De onderaannemer die door de 

inschrijver is aangeduid om deze werkzaamheden uit te voeren moet voordien zijn goedgekeurd door 

de directie der werken. 

De roestige delen en plaatsen zonder grondlaag moeten zorgvuldig schoongemaakt worden met een 

staalborstel voor ze geschilderd worden. 

Elk deel van het schilderwerk dat zou kunnen afbladderen of barsten tijdens de garantieperiode zou 

op kosten van de installateur moeten worden herschilderd.  De verflagen hebben een verschillende 

tint om ze makkelijker te kunnen controleren. 

De aanneming heeft de taak om de zichtbare verwarmingselementen te verwijderen voor de pleister- 

en schilderwerken en ze terug te monteren na die werken. 

De buizen die warmteafsluitend geïsoleerd moeten worden, mogen pas geschilderd worden na een 

hydraulische test en de eerste ingebruikname van de installatie. 

  

Schilderen van het materiaal 

De aanneming omvat het schilderen van alle materialen en toestellen met twee lagen metaalglanslak, 

zoals de verwarmingsketels, koelaggregaten, ventilatiegroepen, reservoirs, pompen, elektrische 

panelen, loopbruggen, dragers enz. 

Hoewel bepaalde installaties zoals de koelaggregaten en ventilatiegroepen, reservoirs, elektrische 

panelen, pompen enz. of gelijkaardige apparaten in de fabriek zijn geschilderd of gelakt, moet er 

rekening worden gehouden met het feit dat ze eventueel moeten worden herschilderd voor 

oplevering, gezien de onvermijdelijke beschadigingen die optreden tijdens het transport en op de 

werf. 

Materiaal uit plastic moet niet worden geschilderd. 

  

Aanbrengen van kentekens 

De onderhavige aanneming omvat het aanbrengen van een onveranderlijk gegraveerd plaatje dat het 

gebruik en een kennummer aangeeft op elk apparaat, elke kraan of elke klep, volgens de plannen en 

schema's bij de besturings- en onderhoudsinstructies. 

 

Conventionele kleurcodes om de leidingen aan te duiden 

 

Kleuraanduiding 

Elke leiding moet worden aangeduid met een combinatie van maximum drie kleuren. 

De gebruikte basiskleuren zijn die van NBN-norm 69. 

 

Markering van de leidingen 

De elektrische leidingen moeten worden aangeduid met gekleurde stroken van minimum 5 cm breed. 

 

Conventionele aanduidingen 
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De volgende herkenningscodes moeten worden aangebracht: 

  

3) Elektriciteit 

  

  

3.1 Hoogspanning 

  

Zwarte bliksem op gele achtergrond (artikel 262 van het 

AREI) 

Vermelding van de werkspanning 

  

  

3.2 Laagspanning 

  

Zwarte bliksem op gele achtergrond (artikel 262 van het 

AREI) 

Vermelding van de spanning 

Basiskleur: oranje 

  

3.3 Signalisatie 

  

Basiskleur: geel 

  

3.4 Telefonie 

  

Basiskleur: blauw 

  

3.5 Controlesysteem 

  

Basiskleur: groen 

  

3.6 Branddetectie 

  

Basiskleur: rood 

  

3.7 Gasdetectie 

  

Basiskleur: paars 

  

  

  

3.8 Vermogenskabels en 

rails 

  

Fase 1: rood (voor de kabels, kenteken aanbrengen op elk 

uiteinde met stickerstroken in de gepaste kleur) 

Fase 2: bruin 

Fase 3: zwart 

Neutraal: blauw 

  

3.9 Aardingskabels en 

aardingsstokken 

(PE of PEN) 

  

Groen/geel 

  

 

  

Kenteken aanbrengen op de kabels en op het klein elektrisch materiaal 

 

Hoofdkabels en secundaire leidingen 

Alle hoofdvermogenkabels en secundaire leidingen worden VERPLICHT van een kenteken voorzien 

op elk uiteinde met stickerstroken die bestand zijn tegen chemische stoffen, vocht en hoge 

temperaturen. 

Ze dragen de vermelding „W.xxx” met het desbetreffende kabelnummer.   ALLE andere kabels 

(bediening, seingeving, veiligheid enz.) zijn ook op dezelfde manier van een kenteken voorzien; het 

letterteken verschilt echter naar gelang de toepassing, zoals bijvoorbeeld: 

BD.xxx:             branddetectie;                    

TO.xxx:            toegang;  

SI.xxx: signalisatie;                 

TF.xxx:            telefonie;  
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IN.xxx:             inbraak           

enz.  

 Bij het aanbrengen van kentekens hoort een volledige kabellijst met o.a. het kenteken, de sectie, het 

type, herkomst, bestemming enz. 

Bij het aanbrengen van kentekens aan de binnenkant van de elektriciteitskasten mag er gebruik 

worden gemaakt van andere systemen zoals cijferringen of een/meerdere ander(e) model(len) die 

aan de directie der werken moeten worden voorgelegd. 

 

Klein elektrisch materiaal 

Al het klein elektrisch materiaal (schakelaars, tweepolige en vierpolige stopcontacten, 220/24V-

transformatoren enz.) wordt aangeduid met zelfklevende etiketten vervaardigd door een elektrische 

etiketteermachine. 

De achtergrondkleur wordt tijdens de uitvoering gekozen door de directie der werken. 

 Die etiketten omvatten: 

een lettercode, bijvoorbeeld X voor de stopcontacten, waaraan een of meerdere cijfers verbonden 

zijn;  

een afkorting die het elektriciteitscircuit en het bord vermeldt waarvan het toestel in kwestie afhangt.  

 Aanbrengen van kentekens op de toestellen 

ALLE motoren, ventilatoren, transformatoren enz. hebben een onveranderbaar kentekenplaatje. 

Hierop worden alle technische kenmerken van het toestel in kwestie in het Frans gegraveerd. 

Elk plaatje wordt geplaatst aan de kant van de hoofdingang. 

  

HULP 

- meetcode: Forfait 

79.31.1k  Bescherming van de installaties PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

  

De opdrachtnemer moet er vooral op letten dat het materiaal dat op de werf wordt afgeleverd voor de 

montage wordt opgeslagen in de lokalen om het te beschermen tegen vocht, slecht weer enz. 

Al het materiaal en alle apparaten met sporen van beschadiging door slecht weer worden definitief 

geweigerd en worden op kosten van de opdrachtnemer van de werf verwijderd en mogen niet 

opnieuw worden gebruikt. 

De opdrachtnemer waakt erover dat enkel het materiaal dat strikt nodig is voor de voortgang van de 

aannemingsplanning wordt opgeslagen zodat de lokalen niet onnodig worden volgezet. 

Tijdens het monteren van de installaties moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen 

om zo veel mogelijk te vermijden dat er stof in de panelen en ventilatiekanalen terechtkomt en dat er 

vreemde stoffen in de kranen, pompen, ventilatoren en buizen doordringen. 

Nadat de apparaten gemonteerd zijn, moeten ze beschermd zijn tegen allerhande aantastingen (door 

stoten, stofdeeltjes enz.). 

Voor de installaties in gebruik worden genomen, worden de apparaten en ventilatiekanalen 

schoongemaakt met industriële stofzuigers en worden de ventilatiekanalen gereinigd. 

Alle metalen onderdelen die niet uit corrosiewerend materiaal zijn vervaardigd, moeten efficiënt tegen 

corrosie worden beschermd met een methode die zowel efficiëntie als levensduur garandeert. 

Vooraf moeten alle onderdelen gebeitst worden met een schoonmaak- en borstelbeurt. 

Een van de volgende methodes kan hierbij gebruikt worden: metallisatie, galvanisatie, cadmeren, 

vernikkelen, schilderen of een andere methode die door de raadgevend ingenieur werd goedgekeurd. 
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HULP 

- meetcode: In de installatie inbegrepen. 

79.31.1l  Het informeren en de scholing van het personeel PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

 De opdrachtnemer van de onderhavige aanneming moet ook het personeel van de aanbestedende 

Overheid  informeren en scholen. 

Die taken staan volledig los van de testperiode en de voorlopige oplevering. 

De startdatum en de benoeming van het personeel dat op de hoogte moeten worden gebracht, 

gebeurt door en op vraag van de aanbestedende Overheid . 

Tijdens deze periode is het vereist dat een of meerdere medewerker(s) van de opdrachtnemer 

minimum 8 uur per dag voortdurend aanwezig is/zijn. 

De informatieperiode duurt minimum twee weken. 

De informatie en richtlijnen voor het personeel zullen worden opgetekend in schriftelijke rapporten. 

Het informeren en de scholing gebeuren ter plaatse met het materiaal van de aanneming. 

De informatie- of scholingssessies worden in het Frans gegeven naar gelang de specifieke vereisten 

van de aanbestedende Overheid . 

Het informeren valt onder een aparte post waarvan het bedrag AFZONDERLIJK moet worden 

meegedeeld in de offerte. 

  

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: 

  

Aangevuld als volgt: 

 In de installatie inbegrepen. 

79.31.1n  Uitvoeringsplannen - Technische fiches - Berekeningen en as-builtdossier TP fft 

79.31.1o  Testen en oplevering van de werken TP fft 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

De aanneming voert een technische keuring van alle geïnstalleerde elementen uit na elke fase om de 

conformiteit van de uitgevoerde werkzaamheden in deze fase te garanderen. 

 

Aangevuld als volgt: 

  

Algemeen 

De verschillende opleveringen van de werkzaamheden (1e voorlopige oplevering - 2e voorlopige 

oplevering - ‘zomertesten’ - ‘wintertesten’ en definitieve oplevering) worden uitgevoerd volgens de 

specificaties van het bijzonder typebestek nr. 105 uit 1990. 

De onderhavige aannemer controleert de werkzaamheden met het oog op de voorlopige oplevering of 

de definitieve oplevering. 
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De voorlopige oplevering/definitieve oplevering gebeurt in aanwezigheid van de aanbestedende 

dienst, de aannemer, stuurman, architect, raadgevend ingenieur of hun gemandateerd 

vertegenwoordiger. 

De verdragsluitende partijen en de ontwerpers ondertekenen de processen-verbaal van de architect 

of de raadgevend ingenieur. 

De volgende aanvullende voorschriften zijn van toepassing: 

 voorafgaand aan de 1e oplevering laat de installateur op eigen kosten de volgende controles en 

metingen uitvoeren: 

controle van het elektrische deel (door een erkende instantie);  

meting van de verschillende luchtdebieten en van de luchtverdeling bij de verschillende afzuig- en 

aanzuigroosters;  

meting van het hydraulisch debiet van de verschillende circulatiepompen en pompen en meting bij 

doorvoeringen van de verschillende sluisdeuren met een aangepast apparaat;  

controle van het vermogen en de afstelling van de branders;  

controle van de werking en prestaties van de waterzuiveringsinstallaties;  

geluidsmaatregelen (door een gespecialiseerd geluidsbureau) bij twijfel over de opgelegde 

voorschriften;  

controle van de werking van de veiligheidsvoorzieningen (ketelthermostaat - antivries - 

veiligheidsdrukregelaar enz.) (door een erkende instantie);  

controle van de werking van de gaslekdetectie (door een erkende instantie);  

controle van het vermogen van de werking en de veiligheidsvoorzieningen van de koeling;  

Conformiteitscontrole van de installaties met de verschillende specificaties en de regels van goed 

vakmanschap.  

Controle van de isolatie van alle circuits.  

Controle van de goede werking van alle toestellen.  

controle van gelijke welke prestatie die het Studiebureau nuttig acht.  

De installateur voert alle indienststellingen uit die nodig zijn om de installatie te controleren. 

Het niet leveren van de maatregelrapporten leidt automatisch tot een weigering van de eerste 

voorlopige oplevering. 

Het technisch as-builtdossier wordt voor de eerste voorlopige oplevering van de werkzaamheden 

geleverd; het niet leveren van het dossier leidt eveneens tot een weigering van de eerste voorlopige 

oplevering. 

De tweede voorlopige oplevering vindt verplicht plaats binnen negentig kalenderdagen na de eerste 

voorlopige oplevering. 

Indien de vastgestelde termijn overschreden wordt, worden er vertragingsboetes toegepast. 

De opdrachtnemer geeft de verschillende meetapparaten en toegangsmiddelen die nodig zijn om de 

testen tot een goed einde te brengen in bruikleen, behalve het personeel dat nodig is om de testen uit 

te voeren. 

 Voorlopige oplevering 

Binnen vijftien dagen na het verzoek daartoe door de aannemer vindt de voorlopige oplevering van de 

werkzaamheden plaats, voor zover deze volledig en conform de bepalingen van het contract zijn 

voltooid. 

Indien er geen opmerkingen zijn over de werkzaamheden, wordt een proces-verbaal van voorlopige 

oplevering opgesteld. 

Indien er gebreken, defecten of tekortkomingen worden vastgesteld, beschrijft het proces-verbaal van 

de voorlopige oplevering die in detail en legt de datum vast waarop dit moet weggewerkt zijn. 

Indien er grote tekortkomingen of fouten worden vastgesteld of indien de werkzaamheden nog niet 

afgerond zijn, wordt er een proces-verbaal van niet-ontvangst opgesteld met de redenen van de 

weigering. 

Indien de werkzaamheden voor het verstrijken van de termijn zijn afgerond, vinden de 

opleveringsformaliteiten op schriftelijke vraag van de aannemer binnen veertien dagen plaats. 
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De aannemer zorgt ervoor dat de ruimtes en installaties perfect schoongemaakt zijn voor de 

voorlopige oplevering. 

De tienjarige aansprakelijkheid start vanaf de voorlopige oplevering. 

 Definitieve oplevering 

Bij het verstrijken van de garantietermijn wordt er automatisch overgegaan tot controle van de 

bouwwerken voor de definitieve oplevering. 

De definitieve oplevering wordt pas verkregen als alle contractuele verplichtingen volledig vervuld zijn. 

De garantietermijn tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering bedraagt twee jaar. 

 Verbintenis van de aannemer tot de definitieve oplevering 

De aannemer is aansprakelijk voor alle bouwwerken van zijn aanneming tot de definitieve oplevering 

van alle werkzaamheden. 

Tijdens de garantietermijn voert de aannemer naar gelang de behoeften alle werkzaamheden uit aan 

de bouwwerken die nodig zijn om ze in staat van onderhoud of werking te herstellen of behouden. 

Na de voorlopige oplevering is de aannemer echter niet aansprakelijk voor schade waarvan de 

oorzaak niet aan hem kan worden toegeschreven. 

Onder voorbehoud van wat in de vorige alinea staat, draagt hij de kosten van alle herstellings-, 

heropbouw-, baggerwerken of andere die nodig zijn als gevolg van verzakkingen, verschuivingen, 

instortingen, dichtslibbingen, breuken, kwaliteitsveranderingen of om het even welke andere 

aantastingen. 

  

 HULP 

- meetcode: Forfait 

79.31.1p  Distributieleidingen PM 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

  

Aangevuld als volgt: 

 De onderhavige aanneming omvat ook de prestaties die nodig zijn om:  

contact op te nemen met de openbare nutsbedrijven: elektriciteit, gas, water, riolering, telefonie, 

distributie ...  

de verschillende distributieleidingen te coördineren en de interventies te plannen.  

  

De aanbestedende Overheid  wordt tijdig op de hoogte gebracht van de bestellingen bij de 

verschillende nutsbedrijven. 

 De distributieleidingen zijn ten laste van de onderhavige aanneming tot aan de grenzen van het 

eigendom of de werf zoals bepaald op de studieplannen of de plannen van de nutsbedrijven. 

 Aangepaste verkeersborden, veiligheidsvoorzieningen zoals opgelegd in het politiereglement en de 

hieraan verbonden kosten moeten ook worden opgenomen in het geheel van de coördinatieopdracht. 

  

  

METINGSWIJZE 

- meetcode: Inbegrepen in de plaatsing. 

79.31.1q  Het afbreken van bestaande installaties: verlichting, bekabeling enz. TP fft 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 

  

Aangevuld als volgt: 
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De bestaande verouderde installaties voor de oude stroomproductie, voor de verlichting en voor elk 

ander materiaal in verband met de technische installaties (buizen, bekabeling...) moeten worden 

afgebroken en verwijderd voor het nieuwe materiaal geïnstalleerd wordt (tenzij anders aangegeven 

op de plannen). 

De inschrijver is verplicht om in zijn offerte met deze post rekening te houden. 

  

  

HULP 

- meetcode: Forfait 

79.31.1r  Post tegen terugbetaling voor onverwachte kosten PTT 

79.31.1s  Controleverslag van een erkende instantie TP fft 

 

BESCHRIJVING 

- Definitie/Omvat 

 

Aangevuld als volgt: 

  

Na deze ingrepen moet de inschrijver de elektrische laagspanningsinstallatie laten controleren door 

een erkende instantie om na te gaan of er geen schendingen zijn als gevolg van de ingreep. 

 - meetcode: Forfait 

 

79.31.1t  Analyse van elektrische gevaren TP fft 

Anngevulg als volgt 

Deze positie omvat externe beïnvloedingsfactoren (als onderdeel van het AREI). 

Hiervoor moet de volgende methode worden gebruikt:  

- Identificatie van gevaren, bronnen van gevaren (elektrische apparatuur en apparatuur) en 
blootgestelde personen.  

- Analyse, beoordeling en classificatie van risico's op basis van hun mate van belang.  

- Risicovermindering en identificatie van technische of organisatorische preventieve maatregelen 
 
Aard van de overeenkomt:  TP 
Meetcode : fft 
Aantal : 1 

 

 


