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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij:
Naam: Dienst Openbare onderwijs
Adres: Graaf van Vlanderenstraat, 20 te 1080 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Yasmina Abdelkader
Telefoon: 02/563.13.02
E-mail: yabdelkader@molenbeek.irisnet.be
Ontwerper
Naam: dienst Economaat
Adres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20 te 1080 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Valérie Bauduin
Telefoon: 02/412.37.38
E-mail: vbauduin@molenbeek.irisnet.be
Toepasselijke reglementering
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het
welzijn op het werk.
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen.
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Geen
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I. Administratieve bepalingen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de
opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het
koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze leveringen: Aankoop van schoolmeubilair.
Leveringsplaatsen :
- Ecole n°1, Vier Windenstraat 71 te 1080 Brussel, 02/411.13.98
- Ecole n°2, Le Lorrainstraat 94 te 1080 Brussel, 02/421.10.90
- Ecole n°5, Hertoginneplein 27 te 1080 Brussel, 02/410.03.73
- Ecole n°6, de Bonne straat 105 te 1080 Brussel, 02/414.11.13
- Ecole n°7, de Ribaucourtstraat 21 te 1080 Brussel, 02/414.01.05
- Ecole n°8, Gulden Bodem straat 2 te 1080 Brussel, 02/411.79.29
- Ecole n°9, Gulden Bodemstraat 4 te 1080 Brussel, 02/410.63.99
- Ecole n°10, Ransfortstraat 76 te 1080 Brussel, 02/410.86.82
- Ecole n°11, Ninoofsesteenweg 1001 te 1080 Brussel, 02/521.78.01
- Ecole n°12, Ninoofsesteenweg, 1001 te 1080 Brussel, 02/521.78.01
- Ecole n°13, De Koninckstraat 63 te 1080 Brussel, 02/414.61.59
- Ecole n°14, Toverfluitstraat 30 te 1080 Brussel, 02/412.41.60
- Ecole n°15, Carl Requette laan 18 te 1080 Brussel, 02/469.44.24
- Ecole N°16, Carl Requettelaan 20 te 1080 Brussel, 02/465.11.73
- Ecole n°17 (Tamaris), Condorlaan 1 te 1080 Brussel, 02/412.12.30
- Ecole n°18, Toverfluitstraat 5 te 1080 Brussel, 02/280.29.40
- School Regenboog, Ulensstraat 83 te 1080 Brussel, 02/426.40.42
- School De Knipoog, Zaadstraat 30 te 1080 Brussel, 02/414.35.40
- School Windroos, Kortrijkstraat 52 te 1080 Brussel, 02/410.08.00
- School Paloke, Ninoofsesteenweg 1001 te 1080 Brussel, 02/523.47.95
- School De Boomhut, Begijnenstraat, 101 te 1080 Brussel, 02/411.10.41
- School Ket & co, Jean-Baptiste Decockstraat 54, 1080 Sint-Jans-Molenbeek te 1080 Brussel, 02 538
19 10
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Klasmeubilair.
Perceel 2: Banken.
Perceel 3: Hoge tafels.
Perceel 4: Bloementafels.
Perceel 5: Kussens en banken.
Perceel 6: Schoenrekken.
Perceel 7: Bureaus en ladenblokken.
Perceel 8: Zetels.
Perceel 9: Krukken.
Perceel 10: Kasten.
Perceel 11: Opbouwbaar meubilair.
Perceel 12: Poefen.
Perceel 13: Houten meubilair.
Perceel 14: Bibliotheken.
Perceel 15: Bakken in transparant plastiek.
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Perceel 16: Bedjes.
Perceel 17: Ordner draaizuil.
Perceel 18: Meubilair en accessoires.
Perceel 19: Muurborden.
Perceel 20: Claustras.
Perceel 21: Kleerhangers.
Perceel 22: Luiertafel.
Perceel 23: Meubilair voor onthaalklasje (Alle elementen zijn onderling compatibel).
Perceel 24: Montessori meubilair.
Perceel 25: Flexibel klasmeubilair.
Perceel 26: Tafels met verstelbare poten.
Perceel 27: Open meubel.
Perceel 28: Combinatietafels.
Perceel 29: Werkpost.
Perceel 30: Halfrond tafelblad met mobiele poten.
Perceel 31: Rolkisten.

I.2 Identiteit van de aanbesteder
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat, 20
1080 Brussel

I.3 Plaatsingsprocedure
Overeenkomstig artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214.000,00
EUR niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de
initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren.

I.4 Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.
De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de
prestaties van de opdracht of van elke post dekt.

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
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Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016
betreffende overheidsopdrachten.
* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze
inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de BTW;
- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);
- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).
De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
Nr. Selectiecriteria

Minimumvereisten

Een verklaring betreffende de totale omzet en de
omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van
de opdracht is, over de laatste drie beschikbare
1 boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of
van de datum waarop de ondernemer met zijn
bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken
omzetcijfers beschikbaar zijn.
Deze selectiecriteria gelden voor alle percelen.

Minimum 20.000,00 €

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
Niet van toepassing.

I.6 Vorm en inhoud van de offerte
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op
het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige
overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een
gekwalificeerde elektronische handtekening.
Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk
zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe
waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.
Bij de offerte te voegen documenten
De offerte moet volgende documenten omvatten (op papier, tenzij anders vermeld):
1.) Documenten die bij de afgifte van de offerte verplicht bij de offerte moeten zijn gevoegd op straffe
van nietigheid:
a.
De offerte opgesteld op het « offerteformulier » gevoegd bij dit bestek, nauwkeurig ingevuld,
gedateerd en ondertekend (originele handtekening!) - zie bijlage A;
b.
De inventaris nauwkeurig ingevuld, gedateerd en ondertekend (originele handtekening!) - zie
bijlage B;
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2.) Andere documenten die bij de offerte moeten worden gevoegd en die nodig zijn voor het
onderzoek van de uitsluitingsgronden en voor de regelmatigheid van de offerte, alsook om de analyse
op praktisch vlak te vergemakkelijken.
c.
De authentieke of onderhandse akte die aan de persoon die de offerte ondertekent, zijn
bevoegdheden verleent (die duidelijk zijn manda(a)t(en) vermeldt) of een kopie van de volmacht, en
eventueel de referentie van het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad die het uittreksel
van de akte in kwestie heeft gepubliceerd.
d.
Het uittreksel uit het strafregister, op naam van de inschrijver of alle inschrijvers als
combinatie van ondernemers. Het uittreksel uit het strafregister is maximum 3 maand geleden
afgeleverd.
e.
De inventaris nauwkeurig ingevuld in Excel-formaat (de Excelfiches mogen aan de
Aanbestedende overheid worden overgemaakt via een USB-stick die bij de offerte wordt gevoegd,
ofwel via e-mail op volgend e-mailadres: economat.1080@molenbeek.irisnet.be).

I.7 Indienen van de offerte
Enkel offertes die uiterlijk vóór 17 november 2021 om 10.00 uur via de e-Tendering internetsite
https://eten.publicprocurement.be/ worden verstuurd, worden door de aanbestedende overheid
aanvaard. De e-Tendering internetsite waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14 §7
van de wet van 17 juni 2016.
Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden
voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.
Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de
inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte
worden geregistreerd.
Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.publicprocurement.be of via de eprocurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 740 80 00.
De offerte kan niet ingediend worden op papier.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze
in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

I.8 Opening van de offertes
De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.

I.9 Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120
kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes.

Blz. 8

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Ref.: 2021/1063

I.10 Gunningscriteria
Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest
voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.

I.11 Varianten
Vrije varianten worden niet toegelaten.
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

I.12 Opties
Vrije opties worden niet toegelaten.
Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien.

I.13 Keuze van offerte
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van
de prijs.
Opdracht opgedeeld in percelen
De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te
besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een
andere wijze zullen geplaatst worden.
De inschrijver mag een offerte indienen voor alle percelen.
De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijskortingen die hij per perceel toestaat in geval van
samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend.
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II. Contractuele bepalingen
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van
toepassing.

II.1 Leidend ambtenaar
In toepassing van artikel 236 §3 van de Nieuwe gemeentewet, is het College van Burgemeester en
Schepenen bevoegd als leidend ambtenaar.
De opvolging en controle uitgeoefend door de ambtenaar, die bij het versturen van de sluitingsbrief
zal bekend gemaakt worden, beperkt zich tot het geven van advies en bijstand aan het College van
Burgemeester en Schepenen.

II.2 Onderaannemers
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat
geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter
beschikking te stellen van de inschrijver.
Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de
studie- en beroepskwaliﬁcaties, of inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de
draagkracht van vooraf bepaalde onderaannemers, is de opdrachtnemer verplicht deze voorgedragen
onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere
onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt.
De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die
onderaannemers.
Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in
artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer,
leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder
aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

II.3 Verzekeringen
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken,
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat
hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen
een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.
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II.4 Borgtocht
Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht
gevraagd.

II.5 Herzieningsclausule: Prijsherzieningen
Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.

II.6 Leveringstermijn
Termijn in dagen: 30 kalenderdagen
(Voor alle percelen)

II.7 Herzieningsclausule: heffingen die een weerslag hebben op
het opdrachtbedrag
Ten gevolge van een wijziging van de heffingen in België die een weerslag hebben op het
opdrachtbedrag is een prijsherziening slechts mogelijk onder een dubbele voorwaarde:
1° de wijziging is in werking getreden na de tiende dag die het uiterste tijdstip voor ontvangst van de
offertes
voorafgaat;
en
2° deze heffingen niet voorkomen in de herzieningsformule die is opgenomen in de
opdrachtdocumenten.
In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk
de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze verband houden met de
uitvoering van de opdracht.
In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de heffingen
tegen de oude aanslagvoet heeft betaald.

II.8 Herzieningsclausule: onvoorzienbare omstandigheden in
hoofde van de opdrachtnemer
Wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van
de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder, en de
opdrachtnemer kan zich slechts op de toepassing van deze herzieningsclausule beroepen, indien hij
kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze
niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, die niet konden worden ontweken en
waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft
gedaan, kan de opdrachtnemer een herziening van de opdracht vragen.
Wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het voordeel
van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder, kan de
aanbesteder een herziening van de opdracht vragen.
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De herziening kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er
sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de
opdracht.
De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre
deze laatste zich kan beroepen op omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen
indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden.
De omvang van het door de opdrachtnemer geleden nadeel of voordeel wordt uitsluitend beoordeeld
op basis van de elementen die eigen zijn aan de opdracht in kwestie.
Dit nadeel moet ten minste 15% bedragen van het initiële opdrachtbedrag.

II.9 Herzieningsclausule: feiten van de aanbesteder en van de
opdrachtnemer
Wanneer de aanbesteder of de opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke
feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel
heeft geleden, één of meerdere van volgende maatregelen kunnen toegepast zijn:
1° de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de
uitvoeringstermijnen;
2° een schadevergoeding;
3° een verbreking van de opdracht.

II.10 Herzieningsclausule: vergoeding voor schorsingen op
bevel van de aanbesteder en incidenten bij de uitvoering
De opdrachtnemer heeft recht op schadevergoeding voor de schorsingen op bevel van de aanbesteder
onder volgende cumulatieve voorwaarden:
1° de schorsing overschrijdt in totaal één twintigste van de uitvoeringstermijn en minstens tien
werkdagen of vijftien kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of
kalenderdagen;
2° de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden of van andere
omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van de
aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet ;
3° de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht.
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II.11 Betalingstermijn
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de
datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat
in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de
aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld.
De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn
van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de
aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de
andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering.
De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats, al naargelang:
1° 30 dagen na de datum van ontvangst door de aanbestedende overheid van de factuur;
2° indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, 30 dagen na de datum van de
levering;
3° indien de aanbestedende overheid de factuur eerder ontvangt dan de levering, 30 dagen na de
levering.
Elektronische facturatie
De aanbestedende dienst aanvaardt de verzending van facturen in elektronische vorm (in XMLformaat volgens de PEPPOL bis standaard), overeenkomstig artikel 192/1 van de wet van 17/06/2016.
De facturen kunnen ingediend worden rechtstreeks via https://digital.belgium.be/e-invoicing of via uw
boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk).
De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:
1° proces- en factuurkenmerken;
2° factuurperiode;
3° informatie over de verkoper;
4° informatie over de koper;
5° informatie over de begunstigde van de betaling;
6° informatie over de ﬁscaal vertegenwoordiger van de verkoper;
7° verwijzing naar de overeenkomst;
8° leveringsdetails;
9° betalingsinstructies;
10° informatie over kortingen of toeslagen;
11° informatie over de factuurposten;
12° totalen op de factuur;
13° uitsplitsing van de btw per tarief.
(Voor alle percelen)

II.12 Waarborgtermijn
De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden.
De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats.
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II.13 Voorlopige oplevering
Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van
voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.
Bij de levering, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van
weigering van oplevering opgesteld.
(Voor alle percelen)

II.14 Definitieve oplevering
De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt
stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven.
Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen
vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve
oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

II.15 Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld
dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te
betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven,
en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers
integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt
gesteld:
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel
49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig
uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de
overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
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II.16 Illegaal verblijvende onderdanen
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of
meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze
onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende
instantie een bevel in andere zin zou geven.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt
gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking
heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel
49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de
overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
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III. Technische bepalingen

III.1 Perceel Nr. 1: Klasmeubilair.
1: Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.46 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x h.46 cm.
2: Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.53 cm.
Hoeveelheid: 16, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x h.53cm.
3: Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.59 cm.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x h.59 cm.
4: Multifuncionele tafel - 80 x 80 cm - Hoogte: 76 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
1 rechthoekige multifunctionele tafel - Tafelblad van hoge kwaliteit - hoogte 76 cm - Dikte 25 mm met
PVC randen 3 mm - Kleur beuk - Metalen onderstel 4 poten Epoxy gelakt lichtgrijs - Vierkantige buis
30 x 30 mm met regelbare voetjes.
5: Tafel met zandbak L.130 x b.90 cm.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad gestratifieerd 2 zijden, dikte 21 mm, randen medium gelakt- Met gelast onderstel buizen Ø
40 mm, dikte 1,5 mm - met witte ingewerkte vloerdoppen, streep- , vlekbestendig en geruisloos. Met
deksel in multiplex - Hoogte: 59 cm - Afmetingen tafelblad: L.130 x b.90cm.
6: Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.76 cm.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x h.76 cm.
7: Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.64 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x h.64 cm.
8: Rechthoekige tafel L.120 x l.80 x h.76 cm.
Hoeveelheid: 25, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.80 x h.76cm.
9: Vierkante tafel L.60 x b.60 x h.53 cm.
Hoeveelheid: 28, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.60 x b.60 x h.53 cm.
10: Vierkante tafel L.60 x b.60 x h.59 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
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Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.60 x b.60 x h.59 cm.
11: Vierkante tafel L.60 x b.60 x h.46 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.60 x b.60 x h.46 cm.
12: Trapezium tafel L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4 poten
buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x b.60 x h 53cm.
13: Ovale tafel L.130 x b.90 x h.53 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massief randen decor hout, gelast kader onder blad, 4 poten
buis, afwerking epoxy, rubber doppen, afm.: L.130 x b.90 x h.53 cm.
14: Ronde Tafel Ø120 cm, h.59 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massief randen decor hout, gelast kader onder blad, 4 poten
buis, afwerking epoxy, rubber doppen, afm.: Ø120 cm, h.59 cm.
15: Stoelen h 31 cm
Hoeveelheid: 92, Eenheid: stuk - GP
Ingewerkte zitting en rugleuning natuurlijk gelakte multiplex beuk, structuur buis, afwerking epoxy,
rubber doppen, h.31cm.
16: Stoelen h.35 cm
Hoeveelheid: 68, Eenheid: stuk - GP
Ingewerkte zitting en rugleuning natuurlijk gelakte multiplex beuk, structuur buis, afwerking epoxy,
rubber doppen, h.35cm.
17: Tafel 1 plaats zonder boekenvak, met tashaken.
Hoeveelheid: 43, Eenheid: stuk - GP
Zonder boekenvak, 1 plaats, met lateraal onderstel bevestigd aan tafelblad -4 rechthoekige frame
basis 50 x 30 mm - Met vooraan ingewerkte zwarte vloerdoppen in PVC en achteraan zwarte
vloerdoppen in PVC, vlekke- en geruisloos - Met 2 volledig geïntegreerde tashaken (geen vijzen,
gelast) gestratifieerd tafelblad 70 x 50 cm, in massieve beuk (onafscheurbaar), anti-vlek en antischuring 2 zijden dikte 19 mm - dikke randen in ABS dikte 3 mm.
18: Tafel 1 plaats met boekenvak, met tashaken.
Hoeveelheid: 46, Eenheid: stuk - GP
Met boekenvak, 1 plaats, met lateraal onderstel bevestigd aan tafelblad -4 rechthoekige frame basis
50 x 30 mm - Met vooraan ingewerkte zwarte vloerdoppen in PVC en achteraan zwarte vloerdoppen in
PVC, vlekke- en geruisloos - Met 2 volledig geïntegreerde tashaken (geen vijzen, gelast) gestratifieerd
tafelblad 70 x 50 cm, in massieve beuk (onafscheurbaar), antivlek en antischuur 2 zijden dikte 19 mm
- dikke randen in ABS dikte 3 mm.
19: Tafel 2 plaatsen met boekenvak, met tashaken h.76 cm.
Hoeveelheid: 13, Eenheid: stuk - GP
Met boekenvak, 2 plaatsen, met lateraal onderstel bevestigd aan tafelblad -4 rechthoekige frame basis
50 x 30 mm - Met vooraan ingewerkte zwarte vloerdoppen in PVC en achteraan zwarte vloerdoppen in
PVC, vlekbestendig en geruisloos - Met 2 volledig geïntegreerde haken voor tassen (geen vijzen,
gelast) gestratifieerd tafelblad 130 x 50 cm, in massieve beuk (onafscheurbaar), antivlek en
antischuur 2 zijden dikte 19 mm - dikke randen in ABS dikte 3 mm.
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20: Tafel 2 plaatsen met boekenvak, met haken voor tassen h.64 cm.
Hoeveelheid: 23, Eenheid: stuk - GP
Met boekenvak, 2 plaatsen, met lateraal onderstel bevestigd aan tafelblad -4 rechthoekige frame basis
50 x 30 mm - Met vooraan ingewerkte zwarte vloerdoppen in PVC en achteraan zwarte vloerdoppen in
PVC, vlekkbestending en geruisloos - Met 2 volledig geïntegreerde haken voor tassen (geen vijzen,
gelast) gestratifieerd tafelblad 130 x 50 cm, in massieve beuk (onafscheurbaar), vlekbestending en
anti-schuring 2 zijden dikte 19 mm - dikke randen in ABS dikte 3 mm.
21: Tafel 2 plaatsen zonder boekenvak, met haken voor tassen h.76 cm.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Zonder boekenvak, 2 plaatsen, met lateraal onderstel bevestigd aan tafelblad -4 rechthoekige frame
basis 50 x 30 mm - Met vooraan ingewerkte zwarte vloerdoppen in PVC en achteraan zwarte
vloerdoppen in PVC, vlekbestendig en geruisloos - Met 2 volledig geïntegreerde haken voor tassen
(geen vijzen, gelast) gestratifieerd tafelblad 130 x 50 cm, in massieve beuk (onafscheurbaar), antivlek en antischuur 2 zijden dikte 19 mm - dikke randen in ABS dikte 3 mm.
22: Rechthoekige tafel L.120 x l.80 x h.76 cm.
Hoeveelheid: 7, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm. L.120 x b.80 x h.76cm.
23: Metalen leraarsbureau - L.160 x l.80 cm - 2 ladenblokken (2 x 3 schuiven).
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Metalen onderstel , tafelblad van hoge kwaliteit, dikte 25 mm met dikke randen in PVC 3 mm – L.160
x l.80 cm - 2 ladenblokken (2 x 3 laden).
24: Metalen leraarsbureau - L.140 x b.80 cm - 1 ladenblok (3 schuiven)
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Metalen onderstel , tafelblad van hoge kwaliteit, dikte 25 mm met dikke randen in PVC 3 mm - 140 x
80 cm - 1 ladenblok (3 laden).
25: Trapezium tafel L.120 x b.60 x b.60 x h.53 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4
poten buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x bl.60 x l.60 x h.53cm.
26: Leraarsbureau met ronde poten - 1 kastje links - 2 schuiven rechts.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad: panneel bedekt met gemelamineerde, randen in ABS - Kastje en lade met slot (sleutels
bijgeleverd)- Onderstel buis rond Ø 40 mm - Met zwarte ingewerkte PVC vloerdoppen, streep- en
vlekbestendig - afm.: L.130 x b.65 x h.75 - Epoxy gelakt.
27: Trapezium tafel L.120 x b.60 x b.60 x h.59 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massieve randen decor hout, gelast kader onderblad, 4 poten
buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x b.60 x h.59 cm.
28: Rechthoekige tafel, 1 plaats met boekenvak.
Hoeveelheid: 9, Eenheid: stuk - GP
Met zijranden in massieve beuk, 4 poten buis 40 x 27 mm dikte 1,5 mm , poten aan de voorkant en
PVC - doppen aan de andere kant, 2 volledig geïntegreerde hakenvoor tassen. Hoogte: 64 cmTafelblad 70 x 50 cm, gestratifieerd, dikte 22 mm.
29: Rechthoekige tafel, 1 plaats met boekenvak.
Hoeveelheid: 18, Eenheid: stuk - GP
Met zijranden in massieve beuk, 4 poten buis 40 x 27 mm dikte 1,5 mm , voetjes aan de voorkant en
PVC - doppen aan de andere kant, 2 volledig geïntegreerde haken voor tassen. Hoogte: 71 cmTafelblad 70 x 50 cm, gestratifieerd, dikte 22 mm.
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30: Rechthoekige tafel, 1 plaats met boekenvak.
Hoeveelheid: 18, Eenheid: stuk - GP
Met zijranden in massieve beuk, 4 poten buis 40 x 27 mm dikte 1,5 mm , poten aan de voorkant en
PVC - doppen aan de andere kant, 2 volledig geïntegreerde haken voor tassen. Hoogte: 76 cmTafelblad 70 x 50 cm, gestratifieerd, dikte 22mm.
31: Ophangstoel 3de graad.
Hoeveelheid: 35, Eenheid: stuk - GP
Zitvlak in multiplex, dikte 8mm - Rugleuning in multiplex, dikte 6mm in natuurlijk gelakte beuk Breedte zitting: 38cm - Metalen poten 38/18mm, dikte 1,5 met vooraan zwarte PVC voerdoppen en
achteraan met zwarte PVC vloerdoppen tegen het omvallen, geruis- en streepbestendig - Frame
EPOXY Hoogte: 38 cm.
32: Ophangstoel 1ste graad.
Hoeveelheid: 64, Eenheid: stuk - GP
Zitvlak in multiplex, dikte 8 mm - Rugleuning in multiplex, dikte 6mm in natuurlijk gelakte beuk Breedte zitting: 38 cm - Metalen poten 38/18mm, dikte 1,5 met vooraan zwarte PVC voerdoppen en
achteraan met zwarte PVC vloerdoppen tegen het omvallen, geruis- en streepbestendig - Frame
EPOXY Hoogte: 43 cm.
33: Ophangstoel 2de graad.
Hoeveelheid: 82, Eenheid: stuk - GP
Zitvlak in multiplex, dikte 8 mm - Rugleuning in multiplex, dikte 6mm in natuurlijk gelakte beuk Breedte zitting: 38 cm - Metalen poten 38/18mm, dikte 1,5 met vooraan zwarte PVC voerdoppen en
achteraan met zwarte PVC vloerdoppen tegen het omvallen, geruis- en streeploos - Frame EPOXY
Hoogte: 46 cm.
34: Trapezium tafel L.120 x b.60 x b.60 x h.76 cm.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
tafelblad aan beide zijden gestratifieerd, massief randen decor hout, gelast kader onder blad, 4 poten
buis, afwerking epoxy, rubberen doppen, afm.: L.120 x b.60 x b.60 x h.76cm.
35: Stapelstoel K2.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Stapelstoel 4 poten, buis Ø 25 mm, dikte 1,5 mm - Afgerond zitvlak en rugleuning in multiplex 8 mm Epoxy gelakt - Hoogte: 31cm voor K2.
36: Stapelstoel K3.
Hoeveelheid: 44, Eenheid: stuk - GP
Stapelstoel 4 poten, buis Ø 25 mm, dikte 1,5 mm - Afgerond zitvlak en rugleuning in multiplex 8 mm Epoxy gelakt - Hoogte: 35 cm voor K3.
37: Stapelstoel B1-B2.
Hoeveelheid: 28, Eenheid: stuk - GP
Stapelstoel 4 poten, buis Ø 25 mm, dikte 1,5 mm. - Afgerond zitvlak en rugleuning in multiplex 8 mm
- Epoxy gelakt - Hoogte: 38 cm voor B.1-B2.
38: Stapelstoel 3de graad.
Hoeveelheid: 69, Eenheid: stuk - GP
Stapelstoel 4 poten, buis Ø 25 mm, dikte 1,5 mm - Afgerond zitvlak en rugleuning in multiplex 8 mm Epoxy gelakt - Hoogte: 46 cm.
39: Tafel Ø 120 cm: halfrond - Hoogte 59 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Gestratifieerd 2 zijden, met zijranden in massief MDF, buis Ø 40 mm, dikte 1,5 mm, met zwarte
ingewerkte PVC-vloerdoppen streep-, vlekke- en geruisloos, exopy finish - Hoogte: 59cm.
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40: Halfrond tafel Ø 120 cm - Hoogte: 64 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Gestratifieerd 2 zijden, met zijranden in massief MDF, buis Ø 40 mm, dikte 1,5 mm, met zwarte
ingewerkte PVC-vloerdoppen streep-, vlek- en geruisloos, afwerking exopy - Hoogte: 64 cm.
41: Achthoekige tafel Ø120 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Dubbelzijdige gestratifieerd 21 mm, massief gelakte MDF-houten randen - ronde buisvoet Ø 40 mm x
1.5 mm - Inserts in rubber, niet bekrast, niet verbrijzeld - Hoogte: 76 cm.
42: Ronde Tafel Ø120 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Gestratifieerd tafelblad, onderkant wit, dikte 21 mm, met massieve beuken randen - Hoogte: 76 cm Met lateraal onderstel , ovale buis 50 x 25 mm, dikte 1,5 mm - Epoxy gelakt.
43: Tafel 2 plaatsen - gestratifieerd -zonder boekenvak.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Met lateraal onderstel bevestigd aan tafelblad - Onderstel rechthoekige frame 50 x 30 mm, dikte 1,5
mm - Met vooraan ingewerkte zwarte vloerdoppen in PVC en achteraan regelbare zwarte vloerdoppen
in PVC, vlek- en geruisloos - Met 2 volledig geïntegreerde tashaken - Afmetingen van de tafelblad: 130
x 50 cm.
44: Schildersezel.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Schildersezel in geëmaileerd staal, dikte 1,5 mm - Onderstel buis: 36 x 18 dikte 1,5 mm, 1 dwars bord
- 2 uitsparingen voor bekers - Aan elke kant een haak voor een schort - Afm.: b.72 x d. 60 x h.108cm.
45: Regelbare schildersezel.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Schildersezel in geëmaileerd staal, dikte 1,5 mm, langs de 2 kanten - Onderstel buis Ø 40 mm, dikte 2
mm - 2 uitsparingen voor bekers - Epoxy gelakt naar keuze - Regelbaar in hoogte van 40 tem. 58 cm
- Met regelbare zwarte voetjes streep- en vlekkeloos - Afmeting borden: 150 x 70 cm - Afm.: h.137 x
b.152 x d.66 cm.
46: Bak voor boeken met wieltjes.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Bak , wit gemelamineerd - 4 vakken met een antislip matje – rechthoekige buisvoet epoxy afwerking met wieltjes. afm.: L70 x d.50 x h.85 cm.
47: Boekenwagentje.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
In beukenhout – beweegbare afscheidingen: bovenste deel: 3 verticale vakken, onderste deel: 2
horizontale planken (65 x 50 cm) - 4 wielen - 70 x 50 x 60 cm.
48: Boekenkast 2 kanten.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
1ste kant: met 3 schuine legborden, voor boeken - 2de: kant 3 legborden, voor het opbergen Gemelamineerd - met 4 wielen, geruisloos die de vloer niet beschadigen -afm.: L.106 x d.65 x h.125.
49: Schilderswagentje.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk, randen in ABS - Bovenste gedeelte uitgerust met 6 verdelingen voor het
opbergen van schildersgerei - Onderste gedeelte, voor- en achterkant elk uitgerust met 10 PVC
bakken - Met 4 wielen , vlek en geruisloos - afm.: L.70 x d.70 x h.79 cm.
50: Informaticatafel compatibel met toetsenbord- en muissteun.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Mobiele en in hoogte verstelbare tafel - tafel met 1 zitje - melamine top van 19 mm, ABS-randen. Blz. 20
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vierkante buisvoet 35 x 35 cm - Epoxy buisafwerking - uitgerust met een printerplank - in hoogte
verstelbaar van 65 tot 85 cm.
51: Opbergblok met wielen.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Multiplex natuurlijk gelakt beuk, dikte 15 mm - 4 wielen - afm.: b.110 x d.26 x h.16cm.

III.2 Perceel Nr. 2: Banken.
1: Bank muur vestiaire - 200 x 40 x 189 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Bank vestiaire bestaande uit een bank in massief houten - 3 latten met lage rug - bovenste kledinhaak
met haken en 1 opbergruimte onder de zitting - 200 x 40 x 189 cm.
2: Bank zonder leuning - Lengte 200 cm - Hoogte: 43 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Zitting latten in gelakt massief hout, structuur buis afwerking epoxy, afm.: B.200 x h.43cm.
3: Bank zonder leuning - Lengte 200 cm - Hoogte: 46 cm.
Hoeveelheid: 12, Eenheid: stuk - GP
Zitting latten in gelakt massief hout, structuur buis afwerking epoxy, afm.: B.120 x h.46 cm.
4: Bank zonder leuning - Lengte: 120 cm - Hoogte: 31 cm.
Hoeveelheid: 12, Eenheid: stuk - GP
Zitting latten in gelakt massief hout, structuur buis afwerking epoxy, afm.: B.120 x h.31 cm.
5: Bank met leuning - Lengte: 160 cm - Hoogte: 31 cm.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Zitting latten in gelakt massief hout, structuur buis afwerking epoxy, afm.: B.160 x h.31cm.
6: Bank zonder leuning - Lengte: 160 cm - Hoogte: 31 cm.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Zitting latten in gelakt massief hout, structuur buis afwerking epoxy, afm.: B.160 x h.31cm.
7: Bank zonder Leuning: L.200 cm - Hoogte: 31 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Zitting latten in gelakt massief hout, structuur buis afwerking epoxy, afm.: B.200 x h.31 cm.
8: Banken met leuning - Lengte: 200 cm - Hoogte: 35 cm.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Zitting latten in gelakt massief hout, structuur buis afwerking epoxy, afm.: B.200 x h.35 cm.

III.3 Perceel Nr. 3: Hoge tafels.
1: Hoge tafel onderstel in H - Hoogte tafelblad: 106 cm – L.120 x b.80 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - VH
Hoge tafel onderstel in H - Gelamineerd bovendeel met gelijmde ABS-randen, dikte 24 mm.
Staalstructuur 40 x 40 mm met stelvoeten met dwarsstang H-vormige - Epoxy kleur naar keuze –
afm.: L.120 x b.80 x h.106 cm.
2: Hoge tafel onderstel in H - Hoogte tafelblad: 106 cm – L.200 x b.80 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Hoge tafel onderstel in H - Gelamineerd bovendeel met gelijmde ABS-randen, dikte 24 mm.
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Staalstructuur 40 x 40 cm met stelvoeten met dwarsstang H-vormige - Epoxy kleur naar keuze – afm.:
L.200 x b.80 x h.106 cm.
3: Hoge ronde tafel Ø 60 cm.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad gemelamineerd 2 zijden, randen in ABS, Ø 60 cm - Onderstel verchroomde ronde buis Ø 50
mm – Hoogte : -/+ 108 cm.

III.4 Perceel Nr. 4: Bloementafels.
1: Verstelbare tafel Petal vorm 90 x 75 cm Geel/wit.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Verstelbaar van 40 tot 60 cm -. Afgeronde hoeken - voet met stylingtips van polypropyleen om lawaai
en krassen op de vloer te voorkomen.
2: Ronde tafel - tulp beukenvoet.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Ronde tafel, hoogte: 73 cm, Ø 120 cm, vorm: Rond, Bovenkleur: Beuken.

III.5 Perceel Nr. 5: Kussens en banken.
1: Zitbank met zacht kussen L.100 x b.34 x h.34 cm.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - VH
Stevige houten zitbank met zacht, afwasbaar zitkussen (verschilende kleuren) - afm.: L.100 x b.34 x
h.34 cm.
2: Trolley met 24 ronde zitkussens
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
24 ronde kussens Ø 34 cm - dikte 5 cm - Rolwagentjes in gevernist massief hard hout, voorzien van 4
wieltjes.Trolley: b.70 x d.36 x h.73 cm.
3: Trolley met 20 zitschijven.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Trolley met 20 zachte zitkussens in 10 frisse kleuren. afm.: Kussen Ø 35 cm x 3 cm. Trolley: L.84 x
b.46 x h.42 cm.
4: Moderne bank lage leuning, 75 cm.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Moderne bank: afm.: L.100 x b.75 x h.75 cm.
5: Wiebelkussen gevuld met kleine PVC balletjes.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Wiebelkussen gevuld met kleine PVC balletjes - Ø 20 cm.

III.6 Perceel Nr. 6: Schoenrekken.
1: Muur kast voor 20 paar schoenen.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
20 paar schoenen, afm.: L.76 cm x b.20,8 cm x h.90 cm, geverfd met gelakt hout en metaal,
natuurlijke kleur.
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2: Mobiel ladeblok voor 40 paar schoenen.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Dubbele opbergruimte voor 40 paar schoenen - afm.: L.76 cm x b.42 cm x h.90 cm - gelakt hout en
metaal - natuurlijke kleur - wielen - hoogte tussen de spijlen: 15,5 cm.

III.7 Perceel Nr. 7: Bureaus en ladenblokken.
1: Bureau compact L.220 x b.120 cm - verstelbare - Recht.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerd tafelblad, dikte 25 mm - Randen , dikte 2 mm - Tafelblad keuze uit 6 kleuren Gemelamineerd frontrpaneel, dikte 19 mm - Randen, dikte 0,8 mm en uitgerust met een PVC-kabelclip
in dezelfde kleur als het tafelblad - Onderstel: Met Metalen L-vormige stalen poten bestaande uit twee
gelamineerde profielen met 1,5 mm plating, aan elkaar gelast, kleur keuze uit wit, Alu of grafiet(grijszwart)- Regelbaar in de hoogte vanaf 63,5 tem. 81,10 cm - Gemakkelijk zelf in elkaar te steken Kabelwartel (behuizing) extraheerbaar door eenvoudige druk, met interne leidingen voor kabels.
Pvcvoet.
2: Rechte Bureau: 4 vierkantige poten, b.120 x d.80 x h.74 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Rechte bureau, diepte 80 cm - Tafelblad met hoge dichtheid,behandeld: weerspiegeling, kras- en
vuilbestendig - dikte 25 mm -Onderstel vierkantige poten diam. 50x50mm met regelbare voetjes tafelblad keuze uit 12 kleuren - afm.:b.120 x d.80 x h.74 cm.
3: Rechte Bureau: 4 vierkantige poten – L.200 x d.80 x h.74 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Rechte bureau, diepte 80cm - Tafelblad met hoge dichtheid,behandeld: weerspiegeling, kras- en
vuilbestendig - dikte 25 mm -Onderstel vierkante poten diam. 50 x 50 mm met regelbare voetjes tafelblad keuze uit 12 kleuren - afm.: L.200 x d.80 x h.74 cm.
4: Metalen ladenblok- Monoblok - 2 laden - slot - ingebouwde wielen - diverse kleuren.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Metalen ladenblok- Monoblok in 1 stuk geplooide staalplaat - Bovenblad van 6mm - Selectieve opening
- Centrale sluiting - Ingebouwde wielen - 2 laden: 1 voor kantoorbenodigdheden en 1 lade met
hangmappensysteem.
5: Ladenblok - 4 plastieke laden.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
3 laden + 1 lade pennenzak - afm.: L.43 x d.60 x h.60 cm.
6: Vergadertafel – L.140 x b.70 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Vergadertafel - Melamine-bestendige en krasbestendige bovenkant, 25 mm dik, 2 mm ABS-kant. vierkante buispoten 50 x 50 mm.

III.8 Perceel Nr. 8: Zetels.
1: Bureaustoel in stof.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Zitvlak en rugleuning in stof , met permanent contactmechanisme dat in alle standen kan worden
vergrendeld met rugleuning en zitting in voorgevormd schuim bedekt met niet-ontvlambare stof. Hoge rugleuning 55 cm - in hoogte verstelbaar zitje met veiligheidslift - zwarte 5-spaaks nylon
onderstel op zwenkwielen. Zonder vaste armleuningen. Verstelbare zithoogte van 45,5 tot 58 cm vloerruimte: 64,5 cm - verstelbare rugleuninghoogte van 55 tot 61 cm.
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2: Zitbalk 2 plaats - afwerking ALU..
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Zitblak in metaal, afwerking ALU of zwart met stoel in stof - 2 stoelen.
3: Zitbalk 3 plaats - afwerking ALU.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Zitvlak in metaal, afwerking Alu of zwart met stoel in stof - 3 stoelen .
4: Bureaustoel - Half-hoge rugleuning (42 cm).
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Half-hoge rugleuning (42 cm) -Mechanisme met permanent rugcontact met blokkeringssysteem Rugleuning regelbaar in de hoogste -per veiligheidshendel - Afwarsbare stof.
5: Zwarte lederen directiestoel.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Bureaustoel met hoge rugleuning - Zitvlak en rugleuning volledig bekleed in zwarte leder - Zitvlak
regelbaar in de hoogte - Vaste armleuningen -Zwarte 5 sterrenvoeten in nylon op wielen- Regelbaar
kantelmechanisme – Veiligheidshendel.
6: Bureaustoel van stof met verstelbare zachte armsteunen 3D.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Hoge rugleuning 57 cm met synchroom mechanisme, stapsgewijs regelbaar - Zitvlak synchroom
mechanisme regelbaar in de hoogte dmv veiligheidhendel - Onderstel in het zwart - 5 Sterrenpoten op
wielen - Met regelbare armleuningen soft-touch - Hoogte zitvlak: van 43 tem 56 cm - Belemmering op
de vloer: 69,3 cm.
7: Set van 4 stoelen met schelp gegoten met textuur en houten onderstel.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Stoel met schelp en houten onderstel - Schelp in polypropylene uit 1 stuk gegoten met textuur Frame in natuurlijk gelakte beuk , 4 poten, rechthoekige vorm, dikte 33 mm - Vloerdoppen in zwarte
polypropylene en antislip – leuning en zitvlak van éen stuk gemaakt - 4 kleuren naar keuze: zwart,
wit, grijs en donkerblauw.
8: Bezoekerszetel in zwart leder.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Lederen zetel- Zitting en leuning in onbewerkt zwart leder van uitstekende kwaliteit - Zitvlak:
afm.:L.48 x d.47 x h.45 cm - Totale hoogte rugleuning 76 cm.
9: Zetel - 1 plaats.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Houtstructuur zonder armleuningen - Polyurethaan bekleding - gelakte houten poten - zithoogte 41
cm - Anti-bacteriële coating wasbaar met water - afm.: L.61 x d.71 x h.74 cm.
10: Stoelen in polypropyleen uit 1 stuk gespoten, Hoogte: 46 cm.
Hoeveelheid: 16, Eenheid: stuk - GP
Stoelen in polypropyleen uit 1 stuk gespoten, ultra schokbestending - Met gas geïnjectecteerde poten
om de stevigheid te vergroten en het gewicht te verminderen ( van 2,5 tem 4,5 kg - afhankelijk van
de grote) - Eenvoudig om vast te neme, - Stapelbaar tot. 12 stuks- Hoogte: 46 cm.
11: 2-zijdige gelamineerde schelpstoel - diverse soorten schelp - gekleurde voeten (ten minsten 9
verschillende kleuren) - Hoogte 46 cm.
Hoeveelheid: 27, Eenheid: stuk - GP
Gelamineerd schelpstoel - 4 voeten Ø 20 mm - schelp in multiplex (beuk) dikte 10 mm - Vloerdoppen
in zwarte polypropylene en antislip - diverse kleuren - verschillende schelp modellen vekrijgbaar.
12: Bureaustoel met netbespanning met regelbare armleuningen soft touch regelbare 3D.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Hoge rugleuning met zwarte netbespanning: met terugslagbeveiliging dmv veiligheidshendel en
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regelbaar in de hoogte dmv hendel - zitting regelbaar in de hoogte dmv veiligheidshendel- - Met
zwarte 5-sterrenpoot in nylon op wielen - Hoogte rugleuning van 51 tem 57,5 cm - hoogte zitvlak: van
46 tem 59 cm - Belemmering op de vloer: 69,3 cm.
13: Stoel met hoge rugleuning netwaving - Hoofdsteun - verstelbaar in hoogte - kantelbaar - 5
wielen.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Stoel met hoge rugleuning - Netwaving zwarte 3D-hoofdsteun, verstelbaar in hoogte en van hoek Niet-ontvlambare/brandvertragende, in de hoogte verstelbare zwarte stoffen zitting - Synchroon
blokkeringsmechanisme met 4 posities - Verschuifbare Zitting - Niet-ontvlambare/brandvertragend
transparante zwarte rugleuning met in de hoogte verstelbare lendensteun - Automatische regeling van
de veerkracht in functie van het gewicht van de gebruiker - 4D-armleuningenen in polyurethaan Nylon onderstel, uitgerust met 5 wieltjes in polyurethaan. Verstelbare zithoogte van 46 tot 59 cm,
verstelbare rugleuninghoogte van 51 tot 57,5 cm.

III.9 Perceel Nr. 9: Krukken.
1: Krukken stapelbare 43 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Stapelbare kruk - Hoogte 43 cm - Zitting in massieve beuk, natuurlijk gelakt,18mm - Met 4 poten Ø 25
mm, dikte 1,5 mm -Gewicht 2,5 kg - EPOXY gelakt naar keuze - Met rubber vloerdoppen, geruisl- en
krasloos.
2: Krukken stapelbare 46 cm.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Stapelbare kruk - Hoogte 46 cm - Zitting in massieve beuk, natuurlijk gelakt,18 mm - Met 4 poten Ø
25 mm, dikte 1.5 mm -Gewicht 2,5 kg - EPOXY gelakt naar keuze - Met rubber vloerdoppen, geruislen krasloos.
3: Ronde kruk op wielen - regelbaar in hoogte.
Hoeveelheid: 14, Eenheid: stuk - GP
Kruk met zitvlak in Skai - Regelbaar in de hoogte van 41 tot 54 cm - Met 5 sterrenvoeten met wielen.
4: Hoge kruk - regelbaar in de hoogte van 55 tot 81 cm.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Hoge kruk - regelbaar in de hoogte van 55 tot 81 cm - met 5 sterrenvoeten op wielen.
5: Hoge kruk - Hoogte: 96 cm - zitvlak 74 cm.
Hoeveelheid: 18, Eenheid: stuk - GP
Hoge kruk voor binnen en buiten - Zitvlak en rugleuning in polypropyleen kleur naar keuze - Bestand
tegen UV-Stralen - Onderstel in ALU - h.96 cm - zitvlak 74 cm.
6: Hoge kruk metalen poten - Ø 20 mm - lage zitten - laminaat - beuk natuur - zithoogte 79 cm.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Hoge kruk metalen poten - Ø 20 mm - lage zitten - laminaat - beuk natuur - zithoogte 79 cm.

III.10 Perceel Nr. 10: Kasten.
1: Boekenrek 5 legplanken.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerd wit 2 zijden, dikte 19 mm, randen in ABS dipte 3 mm - 5 regelbare legplanken en 1
vast - Onderstel met ovale boogbuizen 36 x 18 mm - Met zwarte vloerdoppen, vlek- en streeploos afm.:b.101 x d.45 x h.180 cm.
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2: Rolluikkast 2 kleuren - h.120 x L.120 x d.42 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Gekleurde metalen rolluikkast. Uitgerust met een 3-punten centrale vergrendeling (2sleutels).
Verstelbare legplaten voor hangende rugleuningen - afm.: h.120 x L.120 x d.42 cm.
3: Gekleurde metalen kast met draaideuren h.180 x L.91 x d.40 cm- 3 legplanken.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Gekleurde metalen kast monoblok - uitgerust met een 3-punten centrale vergrendeling (2 sleutels) en
3 verstelbare legplanken voor hangende rugleuningen - afm.: h.180 x L.91 x d.40 cm.
4: Gekleurde metalen kast met draaideuren h.195 x L.91 x d.40 cm- 4 legplanken.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Gekleurde metalen kast monoblok - uitgerust met een 3-punts centrale vergrendeling (2 sleutels) en 4
verstelbare legplanken voor hangende rugleuningen - afm.:h.195 x L.91 x d.40 cm.
5: Metalen kast zonder deuren h.197 x L.100 x d.30 cm - 4 legplanken.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Metalen kast zonder deuren - Gelaste staalplaat - met 4 regelbare legplanken. Uitvoering lichtgrijs afm.: B.100 x d.30 x h.197 cm.
6: Metalen kast met draaideuren Hoogte 197 cm.
Hoeveelheid: 42, Eenheid: stuk - GP
Metalen kast monoblok met draaideuren - Deuren met handvat met ingewerkt slot en 2 sleutels, met
4 regelbare legplanken voor voor hangende rugleuning - afm. : h.197 x b.92 x d.42 cm.
7: Metalen kast met draaideuren, Hoogte 197 cm, diepte 60 cm.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Metalen kast met 2 Draaideuren met ingewerkt handvat met slot (2 sleutels) en 4 regelbare
legboorden. Deuropening 180°- afm.: h.197 x b.92 x d.60cm - op sokkel.
8: Blok 10 lockers b.80 x d.45 x h.190cm - Ingewerkt slot.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Vakkenkast met 10 lockers- Gelast metaal met ingewerkte verstevigde deuren, per vak individueel slot
met 2 sleutels of hangslot- kleur lichtgrijs - Afmetingen blok: b.80 x d.45 x h.190 cm - Afmetingen van
1 vak: opening deur: b.32 x d.42,5 x h.33 cm en binnenkant vak: b.37 x d.42,5 x h.36 cm.
9: Kinderboekenrek (wit).
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
1 zijde: met 3 schuine legborden, voor boeken - de 2de zijde: 3 legborden, voor het opbergen Gemelamineerd 2 zijden, dikte 19 mm, de beide kanten wit of groen, randen in ABS, de zijkanten en
legborden in natuurlijk gelakte beuk - uitgerust met 4 wielen, geruisloos die de vloer niet beschadigen
- Afmetingen: B x D x H (cm) 106 x 65 x 125
10: Rolluikkast L.120 x d.45 x h.198 cm - 4 legplanken.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Monoblok rolluikkasten, verticale verdelingen - Gelaste staalplaat met verstevigde lasnaden en sokkel Rolluiken met verticale verdelingen in brandvertragende PVC- Met slot en ingewerkt handvat (geleverd
met 2 sleutels). Uitgerust met regelbare legplanken, voorzien voor dubbel gebruik:
hangmappensysteem - Met verstelbare vloerdoppen, regelbaar binnen in de kast - afm.: L.120 x d.45
x h.198 cm.
11: Kast met glazen schuifdeuren.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Metalen kast met glazen schuifdreuren - gelaste staalplaat, kleur lichtgrijs - Gemonteerd geleverd op
gelijkvloers - Met 4 regelbare legplanken - Met ingewerkt slot : sleutels waarvan 1 plooibaar Schuifdeuren met veiligheidsglas - afm.: h.195 x b.120 x d.45 cm.
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12: Lage kast 15 vakken zonder deuren.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerd wit 2 zijden, randen in ABS 3 mm, dikte 19 mm - Onderstel met ovale boogbuizen 36
x 18 mm, dikte 1,5 mm - afm.: b.101 x d.45 x h.60 cm- Met zwarte vloerdoppen, vlek- en streeploos.
Lage kast met 12 verstelbare witte legborden 2 zijden, dikte 8 mm.
13: Kast 9 vakken op wielen.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerd wit 2 zijden, randen in ABS, dikte 19 mm - 9 vakken - Afm.vakken 37 x 37 cm, 4
zwenkwieltjes zwart - afm.:101 x 40 x 130 cm.
14: Metalen kast met draaideuren - Hoogte: 180 cm.
Hoeveelheid: 16, Eenheid: stuk - GP
Metalen kast monoblok met draaideuren - Deuren met handvat met ingewerkt slot en 2 sleutels, met
4 regelbare legplanken voor voor hangende rugleuning - afm. : h.180 x b.80 x d.39 cm.
15: Meubel/ bank voor opberging van schoenen.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Structuur in gemelamineerde beuk - de onderdelen worden in elkaar geklikt - 4 vakken - Met
verstelbare voetjes - afm.: b.82,5 x d.32 x h.27 cm.
16: Opbergblok gelamineerde beuk - 2 vaste legborden – b.104 x d.45 x h.82 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk, 2 zijden, dikte 19 mm, randen in ABS - 2 vaste legborden, dikte 19 mm - afm.:
b.104 x d.45 x h.82 cm.
17: Apothekerskast - 1 deur.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Wit gelakt metaal - 1 deur met magnetische sluiting en slot (2 sleutels bijgeleverd) - Met afbeelding
groen kruis op de deur - 2 legplanken - Geleverd met vijzen en schroeven - afm.: b.31 x d.15 x h.45
cm.
18: Apothekerskast: 2 deuren.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Apothekerskast 2 deuren in magnetisch staal, wit gelakt – grote inhoud - Deuren met magnetische
sluiting en slot ( 2 sleutels), met afbeelding groen kruis - 3 transparente legplanken in PVC per deur 5 transparente legplanken in PVC in de kast - 2 uittrekbare legplanken b.52 x d.20 x h.54 cm - Kleine
inkeping boven op de deur voor het plaatsen de sleutel.
19: Lage kast met klapeuren.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerd met randen in ABS , dikte 3 mm, 2 klapdeuren, ingewerkte scharnieren, opening
110°, met slot en sleutels , 2 legplanken met centrale scheiding - Onderstel frame 30 x 30 mm, dikte
1,5 mm - afm.: h.95 x b.120 x d.45 cm.
20: Lage kast met schuifdeuren.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Structuur wit gemelamineerd, 2 zijden, randen in ABS 3 mm, dikte 19 mm - 4 vakken met 4
schuifdeuren op plastieken gelijders - Handvaten in witte PVC - Onderstel met ovale boogbuizen
38x20mm, dikte 1.5mm - E - Met zwarte vloerdoppen, vlek- en streeploos. afm.: b.101 x d.45 x h.60
cm.
21: Hoog opbergblok voor plastiek bakken.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk 2 zijden, dikte 19 mm, randen in ABS - Doormiddel van plastieken rails kunnen
de PVC bakken worden ingeschoven - Onderaan met 4 beschermdoppen - afm.: b.104 x d.45 x h.102
cm - Gewicht: 44 kg
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22: Opbergblok voor plastiek bakken.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk 2 zijden, dikte 19 mm, randen in ABS - Door middel van plastieken rails kunnen
de PVC bakken worden ingeschoven - Onderaan met 4 beschermdoppen - afm.: b.104 x d.45 x h.82
cm - Gewicht: 41 kg - PVC bakken: Kan bevatten 24 kleine, 12 middelgrote of 6 grote bakken.
23: Opbergblok voor plastiek bakken - 3 kolommen.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk 2 zijden, dikte 19 mm, randen in ABS - Door middel van plastieken rails kunnen
de PVC bakken worden ingeschoven - Onderaan met 4 beschermdoppen - afm.: b.104 x d.45 x h.82
cm - 3 ladden aan elke kant - Gewicht: 41 kg.
24: Vertikale kolom.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk 2 zijden, dikte 19 mm, randen in ABS - Doormiddel van plastieken rails kunnen
de PVC bakken worden ingeschoven - afm.:: b.36 x d.45 x h.82 cm.
25: Opbergblok zonder wielen.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Gelamineerd 2 zijdig beuken randen in ABS 19 mm, -Door middel van plastieken rails kunnen de PVC
bakken worden ingeschoven- Onderaan met 4 beschermdoppen - afm.: b.71 x d.45 x h.82 cm.
26: Speelkoffer.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk of wit, randen in ABS - 4 wielen die draaien in alle richtingen - afm.: b.60 x
d.40 x h.45 cm.
27: Voetstuk voorzien van 4 zwenkwielen met rem voor opberblok.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Voetstuk voorzien van 4 zwenkwielen met rem voor opberblok.
28: Blok 30 vakken.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerde beuk 2 zijden, dikte 19 mm, randen in ABS dikte 3 mm - 27 verstelbare legborden
A3 en A4 formaat - 2 verticale verdelingen - Onderaan met 4 beschermdoppen - afm.: b.104 x d.45 x
h.82 cm.
29: Hoge kast 30 vakken.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Kast met 30 vakken zonder deuren, gemelamineerd Wit 2 kanten, randen in ABS 3 mm, dikte 19 mm Met 12 verstelbare witte legborden 2 kanten, dikte 8 m - Kan gestapeld worden - Kast zonder
Boegbuizen - afm.: b.101 x d.40 x h.60 cm.
30: Kast 30 vakken op wieltjes.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Kast met 30 vakken op 4 wieltjes met rem, gemelamineerd wit 2 zijden, randen in ABS 3 mm, dikte 19
mm - Met 27 verstelbare witte legborden 2 zijden, dikte 8 mm - afm.: b.101 x d.45 x h.60 cm.
31: Lange vergadertafels L.220 x d.40 x h.76 cm.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Gemelamineerd 2 zijden, dikte 19 mm, tafelblad, kleur beuk of champagne, met zijranden in ABS
3mm. Met gelast onderstel bevestigd aan tafelblad, EPOXY gelakte kleur naar keuze, buis Ø 40 mm,
dikte 1,5 mm, met witte ingewerkte vloerdoppen, streep- , vlekke- en geruisloos Tafelblad heeft het
gewaarborgd label PEFC – afm.: L.220 x d.40 x h.76 cm.
32: Open kast L.104 x d.40 x h.130 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Houten kast - open volledig - dikte 19mm- randen in ABS - vloerdoppe streep- en vlekkeloos- witte
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onderkant van kast en dikte 8mm,lichaam van kast gemonteerd door draaitap en minifix-systeem om
stijfheid te garanderen - Regelbare planken - afm.: L.104 x d.40 x h.130 cm.
33: Open kast b.60 x p.40 x h.190 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Houtenkast - open volledig - dikte 19 mm- randen in ABS, diepte 2 mm - vloerdoppe streep- en
vlekkeloos- witte onderkant van kast en dikte 8mm,lichaam van kast gemonteerd door draaitap en
minifix-systeem om stijfheid te garanderen - Regelbare planken - afm.: b.60 x p.40 x h.190 cm.
34: Kast met schuifdeuren - B.160 x d.45 x h.116 cm - 2 legplanken.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Kast met schuifdeuren breedte 160 cm - Structuur van hoge dichtheid , dikte 25 mm classificatie E1 3 puntenslot - Keuze uit 12 kleuren - afm.: b.160 x d.45 x h.116 cm - 2 legplanken.
35: Vestiare : 3 deuren -slot met sleutel.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Kast structuur kleur lichtgrijs met deuren epoxy gelakt keuze uit 16 kleuren - Slot met sleutel - Elk
deurtje mag een andere kleur hebben dan de andere - Uitgerust met kleine spiegel, legplank en
garderoberail - Afmetingen 3 deuren: b.90 x d.50 x h.180 cm.
36: Monoblok rolluikkast verticaal - Hoogte: 195 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Monoblok in gelaste staalplaat - Kleur grijs - Met ingewerkt handvat en slot met 2 plooibare sleutels Rolluik in PVC, brandvertragend M1 met magnetische sluiting - Reglebare leglanken, dubbel gebruik Regelbare voetjes: toegang binnenkant van de kast - afm.: b.120 x d.45 x h.195 cm met 4 legplanken
inbegrepen.
37: Monoblok rolluikkast verticaal - Hoogte: 105 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Monoblok in gelaste staalplaat - Kleur grijs - Met ingewerkt handvat en slot met 2 plooibare sleutels Rolluik in PVC, brandvertragend M1 met magnetische sluiting - Reglebare leglanken, dubbel gebruik Regelbare voetjes: toegang binnenkant van de kast - afm.:b.120 x d.45 x h.105 cm met 2 legplanken
inbegrepen.
38: Mobiele display 15 A4.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Staalstructuur - uitgerust met 4 wielen, waaronder 2 met remmen - 5 verdiepingen die elk 3x formaat
A4 kunnen bevatten - afm.:b.82 x d.51x h.166 cm.
39: Lage kast met klapdeuren - Breedte 85 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Lage kast met 2 schuifdeuren met slot (sleutels bijgeleverd) - Breedte 85 cm - afm. : h.90 x d.40 cm Gemelamineerd hout met randen in ABS - openen van de deuren van 270 graden 2 verstelbare
legplanken - Onderstel buis Ø 40 mm - EPOXY gelakt naar keuze.
40: Afscheiding rek beuk met dak (huisje) - met 4 planken.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Afscheiding rek beuk met dak - met 4 planken - afm.: b.82 x d.45 x h.174 cm.
41: Display beuk - 2 horizontale planken en 1 schuine - 4 antislip-voeten.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Display beuk - 2 horizontale planken en 1 schuine - 4 antislip-voeten – b.104 x d.45 x h.82 cm.
42: Opslagelementen op wielen - 4 schuifdeuren.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Opslagelementen op wielen - 4 schuifdeuren- Handvaten in ALU - Uitgerust mer 4 wielen die draaien
in alle richtingen, vlek- en geruisloos - afm.: b.101 x d.45 x h.60 cm.
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43: Lage kast met schuifdeuren 4 vakken met 4 schuifdeuren.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Structuur wit gemelamineerd, 2 kanten, randen in ABS 3mm, dikte 19mm - 4 vakken met 4
schuifdeuren op plastieken gelijders - Handvaten in wit PVC - Onderstel met ovale boogbuizen 38 x 20
mm, dikte 1,5 mm - Epoxy gelakt naar keuze - Met zwarte vloerdoppen, vlek- en streeploos. afm.
b.101 x d.45 x h.60 cm.
44: Kast met schuifdeuren - 1 legplank.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Kast met schuifdeuren breedte 100 cm - Structuur van hoge dichtheid , dikte 25 mm classificatie E1 3 puntenslot - afm.: b.100 x d.45 x h.74 cm - 1 legplank.

III.11 Perceel Nr. 11: Opbouwbaar meubilair.
1: Set brouwerijen 2 banken + 1 tafel L.220 x b.64 cm.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Banken: Epicea dikte 30 mm. Voeten epoxy groen 32 x 32 x 3 mm. voeten vergrendeld in gesloten
stand.Zithoogte 45 cm. afmetingen tafel: 220 x 50 cm.De tafelen: Epicea dikte 25mm. Voeten epoxi
groen 32 x 32 x 3 mm. Eenvoudige installatie snel en eenvoudige. afm.: L.220 x b.64 cm.
2: Klaptafel -Hoge densiteit – L.120 x b.70 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad in kwaliteitsspaanplaat hoge densiteit, dikte 19 mm, randen in ABS 2 mm - Onderstel
metalen buis 90 x 30 mm, Epoxy gelakt naar keuze- Met 4 wielen waarvan 2 met rem - Belemmering
tafelblad gekanteld 198 mm. afm.: L.120 x b.70 cm.
3: Klaptafel - Hoge densiteit – L.160 x b.70 cm.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad in kwaliteitsspaanplaat hoge densiteit, dikte 19 mm, randen in ABS 2 mm - Onderstel
metalen buis 90 x 30 mm, Epoxy gelakt naar keuze- Met 4 wielen waarvan 2 met rem - Belemmering
tafelblad gekanteld 198 mm - afm.: L.160 x b.70 cm.

III.12 Perceel Nr. 12: Poefen.
1: Zitzak peervorming - kleine model 86 x 70 cm.
Hoeveelheid: 9, Eenheid: stuk - GP
Zitzak peervorming. Stevig en wasbaar zitoppervlak. Met binnenzak gevuld met flexibele isomo pellets
brandvertrager - kleine model 86 x 70 cm.
2: Groot rond kussen.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Ø 50 cm - dikte: 15 cm. Stof, vulling met polyestervezels.
3: Zitzak peervorming - grote model 110 x 90 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Zitzak peervorming. Stevig en wasbaar zitoppervlak. Met binnenzak gevuld met flexibele isomo pellets
met brandvertrager - grote model 110 x 90 cm.
4: Vierkante poef.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
In hoogwaardig polyetherschuim 24 kg/m3, gehuld in textiel en overtrokken met PVC - kan ontdaan
worden van zijn hoes dmv. een rits - afm.: L.40 x b.40 x h.26 cm.

Blz. 30

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Ref.: 2021/1063

5: Vierkante poef.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
In hoogwaardig polyetherschuim 24 kg/m3, gehuld in textiel en overtrokken met PVC,
brandclassificatie - kan ontdaan worden van zijn hoes dmv. een rits -afm.: B.50 x d.50 x h.15 cm.
6: Poef rond.
Hoeveelheid: 39, Eenheid: stuk - GP
In hoogwaardig polyetherschuim 24 kg/m3, gehuld in textiel en overtrokken met PVC - kan ontdaan
worden van zijn hoes dmv. een rits - Ø 40cm , Hoogte: 26 cm.
7: Zetel 2 plaatsen - zithoogte: 32 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
In hoogwaardig polyetherschuim 24 kg/m3, gehuld in textiel en overtrokken met PVC - kan ontdaan
worden van zijn hoes dmv. een rits – afm.: L.80 x d.45 x h.32 cm.
8: Zetel 2 zit -zithoogte: 26 cm.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
In hoogwaardig polyetherschuim 24 kg/m3, gehuld in textiel en overtrokken met PVC - kan ontdaan
worden van zijn hoes dmv. een rits - afm.: L.80 x d.45 x h.26 cm.
9: Poefen – L.75 x b.75 x h.70 cm - 100% polyester - hoes volledig afneembaar.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Poefen – L.75 x b.75 x h.70 cm - 100% polyester - structuur 100% polyester - volledig afneembaar en
voorzien van een interne afdekking met microkralen - geschikt voor binnen- en buitengebruik - UVbestendig - verkrijgbaar in verschillende kleuren.
10: Zetel 3 zit - 32 cm.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
In hoogwaardig polyetherschuim 24 kg/m3, gehuld in textiel en overtrokken met PVC - kan ontdaan
worden van zijn hoes dmv. een rits - afm.: L.120 x d.45 x h.32 cm

III.13 Perceel Nr. 13: Houten meubilair.
1: Groep of individuele tafel (halve boogcirkel).
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
In hoogte verstelbaar van 58 tot 72 cm - houten, grijze voet, gelast stalen frame, draagbaar en
flexibel, 2 wielen en remmen. Afgeronde vorm (om een cirkel te vormen).
2: Stoelen in beuk - hoogte 26 cm - stapelbaar.
Hoeveelheid: 20, Eenheid: stuk - GP
Stoelen in beuk - hoogte 26 cm -stapelbaar - rugleuning in zelfde kleur als de zitting.
3: Stoelen in beuk - hoogte 38 cm - stapelbaar.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Stoelen in beuk - hoogte 38 cm - stapelbaar -rugleuning in zelfde kleur als de zitting
4: Stoelen in beuk - hoogte 42 cm.
Hoeveelheid: 44, Eenheid: stuk - GP
Stoelen in beuk - hoogte 42cm - stapelbbar -rugleuning in zelfde kleur als de zitting.
5: Stoelen in beuk - hoogte 46 cm.
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - GP
Stoelen in beuk - hoogte 46 cm - stapelbaar -rugleuning in zelfde kleur als de zitting.
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6: Tafel rechthoekig in hout 120 x 60 cm -Hoogte 46 cm.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Tafel rechthoekig in hout 120 x 60 cm -Hoogte 46 cm.
7: Zitbank in hout met leuning - L/b: 100 x 35 cm.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Zitbank in hout met leuning - L/b: 100 x 35 cm.

III.14 Perceel Nr. 14: Bibliotheken.
1: Mobiele boekentrolley
Hoeveelheid: 12, Eenheid: GP
Mobiele boekentrolley voorzien van vakken aan de zijkant en bovenaan. Met houders aan de zijkant
om boeken te presenteren- afm.: L.60 x b.60 x h.78 cm. Vak bovenaan L.27 x b.21 x h.9 cm.
Melamine structuur, 18 m dik, op wielen. Bestaat uit een bovenste lade met 4 compartimenten en 8
zijcompartimenten + 6 displays.
2: Boekenstand met 3 vakken.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Mobiele boekenstand met 3 vakken - Houten ontwerp met transparante plasieken zijden - afm.: b.120
x h.40 x d.40 cm.
3: Boekenrek met 3 compartimenten met 2 zitpoufen.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Boekenrek met 3 compartimenten met 2 zitpoufen - Boekenmeubel:: afm.: L.81 x b.38 x h.55
cm.Poef: afm.: L.36 x b.36 x h.28 cm.
4: Boekenkast.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: GP
Boekenpresentatie in geele hout met opbergruimte onderaan. Ruimtebesparend, slechts 30 cm diepte
in beslag.6 vakken daaronder en 4 laden boven - afm.: b.120 x h.90 x d.30 cm.

III.15 Perceel Nr. 15: Bakken in transparant plastiek.
1: Bak in transprante PVC – Hoogte: 7,5 cm.
Hoeveelheid: 227, Eenheid: GP
Bak in transparant PVC, in elkaar passend, met geîntegreerde handvaten - Kleine bak: d.:43 x b.31 x
h.7,5 cm.
2: Bak in transprante PVC – Hoogte: 15cm.
Hoeveelheid: 85, Eenheid: GP
Bak in transparant PVC, iin elkaar passend, met geîntegreerde handvaten - Middelmatige bak: d.43 x
b.31 x h.15 cm.
3: Bak in transprante PVC – Hoogte: 30 cm.
Hoeveelheid: 20, Eenheid: GP
Bak in transparante PVC, passen in elkaar, met geintegreerde handvaten - Groot bak: d.43 x b.31 x
h.30 cm.
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III.16 Perceel Nr. 16: Bedjes.
1: Stapelbaar bedjes- Grote model.
Hoeveelheid: 20, Eenheid: GP
Metalen blauwe buizen met 4 afgeronde hoeken in PVC. Afneembare blauwe stof vuurbestendig
M1,met anti -bacteriën en anti-schimmel behandeling - Gemakkelijk afwasbaar met water, snel droog.
Kleur: blauw - Afm.: 54 x 133 x 12 cm.
2: Kader voor bedjes op wieltjes - grote model.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
1 kader op wieltjes (buis blauw) voor het verplaatsen van -/+24 bedjes.

III.17 Perceel Nr. 17: Ordner draaizuil.
1: Draaizuil voor 72 mappen.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Draaibaar, 3 verdiepingen voor max. 72 ordners - afm.: h.130 x 80 cm diameter.

III.18 Perceel Nr. 18: Meubilair en accessoires.
1: Mobiele papierladekast met 1 kolom kisten.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Mobiele papierladekast met 1 kolom kisten - : vakgrootte 78 x 54 cm- afm.: b.120 x d.58 x h.87 cm.
2: Kast 1m hoog, 3 planken - afm.: b.100 x h.100 x d.40 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Kast hoogte 1m hoog, 3 planken - afm.: b.100 x h.100 x d.40 cm.
3: Kast 1m hoog, mat 3 planken, 12 vensterkisten.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Kast 1m hoog, mat 3 planken, 12 vensterkisten - hoogwaardig FSC-hout - geleverd met sokkel.
Geleverd geassembleerd.
4: Houten kist (kleuren te bepalen) 31b x 19h x 35d cm
Hoeveelheid: 18, Eenheid: GP
Houten kist - afm.: b.31 x h/19 x d.35 cm (kleuren te bepalen) - met handvatten.
5: Hoge kast met 4 planken.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: GP
Monobloc, gemaakt van natuurlijk hout, 4 planken - afm.: b.100 x h.181 x d.40 cm.
6: Kast Cube, 4 vakken.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: GP
Monobloc, gemaakt van natuurlijk hout - afm.: b.145 x h.42 x d.40 cm.
7: Mobiel droogrek - in metaal -17 werkjes
Hoeveelheid: 4, Eenheid: GP
Metalen droogrek op 3 wielen met plaats voor 17 schilderwerken - afm.:L.40 x b.29 x h.85 cm.
8: Hoge kast 5 planken, 2 deuren + slot (diepte 40cm)
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Monobloc, gemaakt van natuurlijk hout, 5 planken, 2 deuren + slot - afm.: b.100 x h.181 x d.40 cm.
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9: Diepe opberkist - 7 cm hoog.
Hoeveelheid: 7, Eenheid: GP
Opberkist in hard plastiek, afm.: b.31,7 x h.7 x L.42,7 cm.
10: Diepe opberkist - 15 cm hoog.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: GP
Opberkist in hard plastiek, afm.: b.31,7 x h.15 x L.42,7cm.
11: Diepe opberkist - 22 cm hoog.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: GP
Opberkist in kwaliteit plastiek, afm.: b.31,7 x h.22 x L.42,7 cm.
12: Lage opberkist - 11,5 cm hoog.
Hoeveelheid: 110, Eenheid: GP
Opberkist in kwaliteit plastiek -afm.: b.26 x h.11,5 x L.35 cm.
13: Hoge opberkist - 21 cm hoog.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: GP
Opberkist in kwaliteit plastiek - afm.: b.26 x h.21 x L.35 cm.
14: Plastiek opbergkist - Diverse kleuren - 7 cm hhoog.
Hoeveelheid: 20, Eenheid: GP
Plastiek kleuren opbergkist - dim.: l.31,7 x b.7 x d.38 cm.
15: Plastiek opbergkist -Diverse kleuren - 15 cm hoog.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: GP
Plaastiek opbergkist - Diverse kleuren - afm. b.31,7 x h.15 x d.38 cm.
16: Hoge kast, 5 planken, 2 deuren.
Hoeveelheid: 7, Eenheid: GP
Hoge kast, 5 planken, 2 deuren met slot- diverse kleuren - afm.:b.100 x h.181 x d.60 cm.
17: Ruimtedelingkast zonder rug met 9 planken.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Ruimtedelingkast zonder rug met 9 planken -afm.: b.150 x h.100 x d.40 cm - 3 kolommen.
18: Kast en speeltafel voorzien van opstaande rand voor diepe kisten.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Kast en speeltafel voorzien van opstaande rand voor diepe kisten - afm.: b.104 x d.47,5 x h.60 cm - 3
kolommen.
19: Kast voor sportmateriaal.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Kast voor sportmateriaal -combinatie tussen legplanken en ballenrekken die verstelbaar zijn - Aan de
binnenzijde van de deuren kan ook materiaal bevestigd worden - afm.: b.126 x d.60 x h.190 cm.
20: Keuzekast ondiep - 3 kolommen.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: GP
Keuzekast ondiep - 3 kolommen- afm.: b.104 x h.90 x d.40 cm.
21: Metalen schuifdeurkast - Hoogte: 195 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: GP
Metalen schuifdeurkast - afm.: d.120 x d.45 x h.195 cm.
22: Kast 1M , 3 planken, 1 deur.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Kast 1M , 3 planken, 1 deur - afm.: b.51 x h.100 x d.40 cm.
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23: Speelmeublel - winkel.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP
Houten winkeltje op stevige plastic wielen - met 4 houten kratten.Vervaardigd uit melamine
berkenhout en voorzien van een beschermende vernislaag op waterbasis. De 4 wielen zijn voorzien
van een rem - afm.: b.120 x d.42 x h.130 cm.

III.19 Perceel Nr. 19: Muurborden.
1: Horizontaal wentelbord 150 x 120cm - 1 zijde in het wit en 1 in het groen.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Wentelbord met horizontale wenteling - afm.: 150 x 120 cm - Dubbelzijdig geëmailleerd staal : wit of
groen of beiden - Kan gebruikt worden voor projectie - Mogelijkheid voor het plaatsen van magneten Met afgeronde hoeken en krijtgoot - Het bord is op elke gewenste positie vast te zetten - Met
onderstel in het lichtgrijs - Met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.
2: Wit geëmailleerd muurbord 150 x 100 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Wit geëmailleerd staaloppervlak verglaasd, magnetische, krijtgoot - Omkadering in geanodiseerd
aluminium - schrijfoppervlak levenslange garantie - afm.: 150 x 100 cm.
3: Wit geëmailleerd muurbord 60 x 90 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Wit geëmailleerd staaloppervlak verglaasd, magnetische, krijtgoot - Omkadering in geanodiseerd
aluminium - schrijfoppervlak levenslange garantie - afm.: 60 x 90 cm.
4: Pikbord kurk.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Om affiches op te hangen dmv punaises -frame in alu, afgeronde hoeken - afm.: 120 x 90 cm.
5: Maandplanning Frans.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Oppervlakte in geëmailleerd wit staal met omkadering in geanodiseerd Alu - 7 dagen en 5 weken (5
cellen per dag)- Afmetingen: Bord: h.60 x b.90 cm - Vak: h.2 x b.11,5 cm.
6: Weekplanning Frans.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Oppervlakte in geëmailleerd wit staal met omkadering in geanodiseerd Alu - 7dagen en 24 uurAfmetingen: Bord: h.60 x b.90 cm - Vak: h.2 x b.11,5 cm. Frans.
7: Jaarplanning Frans.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Oppervlakte in geëmailleerd wit staal met omkadering in geanodiseerd Alu - 12 maanden en 31 dagen
- Afmetingen: Bord: h.60 x b.90 cm - Vak: h.4 x b. 2,5 cm. Frans.

III.20 Perceel Nr. 20: Claustras.
1: Schijdingswand gelakt
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Structuur en buis Ø 30 mm - 2 steunvoeten in geplooid staal dikte 4 mm - Opgevuld met panelen
gestratifieerd 2 zijden - afm.: b.110 x h.161 cm, diepte steunvoet: 32,5 cm.
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III.21 Perceel Nr. 21: Kleerhangers.
1: Muurkapstok lengte 2 meter haken aan de buitenkant.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Muurkapstok - Structuur in staal, EPOXY gecoat zwart met profielstaal in geanodiseerd aluminium.
Haken en hangers in stevige donkergrijze kunststof - met veilligheidshaken naar buiten gericht, 10
haken per meter. Belemmering 8 cm.
2: Mobiele kapstok.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Mobiele kapstok met 20 of 30 kapstokhaken- wielen met rem - afm.: 170 x 60 x 130 cm.

III.22 Perceel Nr. 22: Luiertafel.
1: Luiertafel - 6 bakken en 1 ladder.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Luiertafel - afm.: b.104 x h.105 x d.77,5 cm. Hoogte van de voorgrond: 90 cm- Stepladder uit: 125
cm.Melamine aan beide zijden, dikte 19 mm - zeer schokbestendig - maximale veiligheidhoeken en
afgeronde randen - duurzame kunststof rand Ergonomisch - geoptimaliseerde opslag - eenvoudig te
onderhouden, Bestand tegen gebruik.
2: Onafhankelijke mobiele ladder.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Melamine - afm.: L.75 x b.32 x h.74 cm. Hoogte van de treden 15,7cm - 2 wielen.

III.23 Perceel Nr. 23: Meubilair voor
elementen zijn onderling compatibel).

onthaalklasje

(Alle

1: Hoekvestiaire.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Hoekvestiaire - 6 vakken + 1 klerenkast - afm.: L.79,6 x b53 x h.120 cm - metalen en houten epoxy
afwerking.
2: Rechtervestiaire.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Rechtvestiaire - afm.: L.159,2 x h.120 cm x d.26,5 cm - 18 gekleurde compartimenten en 8 haken.
3: Kussen.
Hoeveelheid: 14, Eenheid: stuk - GP
Kussen - afm.: L.25,5 x b.25,5 cm - dikte: 2 cm - Schuim bedekt met canvas.
4: Metalen haken.
Hoeveelheid: 17, Eenheid: stuk - GP
Metalen haken - afm.: l.4 x h.8 cm.
5: Dubbele haak in flexibel kunststof.
Hoeveelheid: 14, Eenheid: stuk - GP
Dubbele haak in flexibel kunststof- afm.: L.15 x l.7 cm.
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III.24 Perceel Nr. 24: Montessori meubilair.
1: Kast voor de planispheres.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Opslagruimte voor 8 geografie puzzels uitgerust met 4 zwenkwielen.
2: Kast voor digitale balken.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Houten steun die rode of rode en blauwe balken verticaal houdt.
3: Kast voor cilinders.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Beuken-opslagkast voor cilinderblokken.
4: Droogrek.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Houten droogrek (kindermaat) om het linnen te verspreiden of de verf (droog) op te hangen.
5: Ondersteuning voor ingelijste frames.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Houten steun voor maximaal 6 trainingsframes.
6: Ondersteuning voor zoologische puzzels.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Opslagkast voor 5 zoölogische of botanische puzzels.

III.25 Perceel Nr. 25: Flexibel klasmeubilair.
1: Schrijftablet binnen handbereik zonder een tafel om tussen uw benen te klemmen.
Hoeveelheid: 20, Eenheid: stuk - GP
De set bestaat uit massief beukenhouten meubels die worden gebruikt voor opslag. Het is ook
samengesteld uit telkogels, n°1 tot n°10 kubussen, vierkanten, korte en lange ketens. De kralen zijn
gemaakt van kunststof en de staaf is gemaakt van koper. De afmetingen van het meubilair zijn 97 x
12 x 125 cm.
2: Stoel - kuip hout - verstelbare voetplank.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Stoel - kuip hout - verstelbare voetplank - unieke vorm met groot handvat - in robuust multiplex hout,
met gelakt metalen onderstel.
3: Ergonomische kruk one leg.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Ergonomische kruk one leg - voor een flexibele en dynamische zitpositie - anti-slipvoet - Zithoogte 40
cm.
4: Wiebelkruk met vaste zithoogte 52 cm. Vervaardigd uit kunststof en rubber - zonnebloem -oranje
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Wiebelkruk met vaste zithoogte 52 cm. Vervaardigd uit kunststof en rubber - zonnebloem - oranje.
5: Kruk met pneumatische vering.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Actief zitten kruk - hoogteverstelling van 45 tot 63 cm met gasveer - 5 kleurvariaties.
6: Instructietafel in de vorm van hoefijzer - Hoogte 64 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Blz. 37

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Ref.: 2021/1063

nstructietafel in de vorm van hoefijzer: 150 x 100 cm. Diepte blad 45 cm. - metalen poten - Afstand
tussen de tafelpoten = 60 cm.
7: Bureaustoel met kuip hout - met groot handvat - stervoet - natuurlijk in robuust multiplex hout,
met gelakt metalen onderstel - Hoogte 38 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Bureaustoel met kuip hout - met groot handvat - stervoet - natuurlijk in robuust multiplex hout, met
gelakt metalen onderstel - Hoogte 38 cm.
8: Set van 4 krukjes in beuk - Hoogte 38 cm - Stapelbaar.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Set van 4 krukjes in beuk - Hoogte 38 cm - Stapelbaar.
9: Stoel op wielen - ergonomisch gevormd - stapelbaar - Hoogte 38cm
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Stoel op wielen (aan de 4 poten) - ergonomisch gevormd - stapelbaar - Hoogte 38 cm.
10: Tafel met unieke vorm (als een wolk).
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Tafel met unieke vorm (als een wolk), Voorzien van een krasbestendig HPL blad (beukenhout kleu) en
ronde poten Ø 40 mm - afm.: 150 x 100 cm - voor 6 personen.
11: Deskbike - lichaamslengte 165 - 185 cm.
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Deskbike - lichaamslengte 130 - 165 cm.
12: Deskbike - lichaamslengte 130 - 165 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Deskbike - lichaamslengte 130 - 165 cm.
13: Robuuste zitbank met stevig metalen onderstel.
Hoeveelheid: 6, Eenheid: stuk - GP
Robuste zitbank met stevig metalen onderstel 3,5 x 3,5 cm - afm.: 160 x 40 x 42 cm.
14: Robuuste zitbank met stevig metalen onderstel.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Robuste zitbank met stevig metalen onderstel 3,5 x 3,5 cm - afm.: 120 x 40 x 30 cm.
15: Robuuste zitbank met stevig metalen onderstel.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Robuste zitbank met stevig metalen onderstel 3,5 x 3,5 cm - 200 x 40 x 42 cm.
16: Leidsterstoel met gevormde zadelzitting.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
Leidsterstoel met gevormde zadelzitting - In hoogte verstelbaar dankzij een gaslift Hoogteverstelling:
45 - 65 cm - op 5 wielen.
17: Conccntratiescherm met 3-luik akoestisch paneel.
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuk - GP
3-luik akoestisch paneel overtrokken met vilt - afm.: 119 x 35 cm.
18: Kruk unikleur - zithoogte 80 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Multiplex ronde zitting - unikleur (zitting en metalen frame) - zithoogte 80 cm.
19: Verjaardagsstoel koning/kroon.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
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Verjaardagsstoel koning/kroon met 1 schuif aan de onderkant - Zithoogte: 30 cm. Totale hoogte: 103
cm.
20: Metaal bank voor kindjes met leuning - 145 x 31 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Metaal bank voor kinderen met leuning - afm.: 145 x 31 cm - ook voor buiten.
21: Vierkante tafel 120 x 120 cm - Hoogte 76 cm.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Vierkante tafel 120 x 120 cm - Hoogte 76 cm.
22: Metalen 4-pootskrukje met 4 verspringende voetsteunen.
Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - GP
Metalen 4-pootskrukje met 4 verspringende voetsteunen - met een houten zitvlak - diverse kleuren frame grijs - Zithoogte 50 cm.

III.26 Perceel Nr. 26: Tafels met verstelbare poten.
1: Tafel met verstelbare poten
Hoeveelheid: 5, Eenheid: stuk - GP
Tafel met verstelbare poten - dikte tafelblad 19mm. afm.: L.60 x b.60 x h.53 cm.

III.27 Perceel Nr. 27: Open meubel.
1: Open kast - 3 kolommen - 9 rails/kolom voor PVC bakken.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Open kast - 3 kolommen - 9 rails/kolom voor PVC bakken 7,35 x 39,7 x 28,6 - 27 PVC bakken
inbegrepen et 4 wielen waarvan 2 met remmen.

III.28 Perceel Nr. 28: Combinatietafels.
1: Combinatietafel Golf, tafelblad in multiplex - Hoogte 70 cm + wielen.
Hoeveelheid: 30, Eenheid: stuk - GP
Combinatietafel Golf- Hoogte 70 cm + wielen - afgeronde hoeken - kunnen enkel geplaatst worden in
een kleine cirkel, in een lange golvende rij en in een grote cirkel. Diameter van een cirkelopstelling:
170 cm. Lengte van een 8-opstelling: 270 cm. Verkrijgbaar in alle standaard tafelhoogtes - 4 ronde
metalen poten. 40 mm - tafelblad in mulitplex (épaisseur 18 mm) - afmetingen tafelblad 70 x 80 cm.

III.29 Perceel Nr. 29: Werkpost.
1: Eik werkpost L.115 cm met ladeblok.
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
1 open nis, 1 ladeblok met handvat in lederen 1 opbergplank onder het werkblad.Melamine lichte eik h.75,5 x b.115 x d.50 cm.
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III.30 Perceel Nr. 30: Halfrond tafelblad met mobiele poten.
1: Tafelblad, halfrond 120 X 60 cm + poten.
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - GP
Tafelblad in hoogwaardig multiplex (25 mm dik) met afgeronde hoeken en zijkanten + 4 vaste poten
+ 2 vaste met 2 mobiele poten.

III.31 Perceel Nr. 31: Rolkisten.
1: Rolkist passend onder de zitbank 30 x 30 cm.
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - GP
Rolkist passend onder de zitbank 30 x 30 cm in beuken multiplex, op wieltjes.
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Bijlage A: OFFERTEFORMULIER
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“AANKOOP VAN SCHOOLMEUBILAIR”
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Het totale offertebedrag moet zowel in
cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.)
Ofwel (1)
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke vennootschap)
Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Adres hetzij zetel:
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Adres hetzij zetel:
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Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie.
De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name:
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT
(2021/1063):
Perceel 1: Klasmeubilair.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 2: Banken.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 3: Hoge tafels.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Perceel 4: Bloementafels.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 5: Kussens en banken.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 6: Schoenrekken.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 7: Bureaus en ladenblokken.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Perceel 8: Zetels.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 9: Krukken.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 10: Kasten.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 11: Opbouwbaar meubilair.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Perceel 12: Poefen.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 13: Houten meubilair.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 14: Bibliotheken.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 15: Bakken in transparant plastiek.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Perceel 16: Bedjes.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 17: Ordner draaizuil.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 18: Meubilair en accessoires.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 19: Muurborden.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Perceel 20: Claustras.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 21: Kleerhangers.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 22: Luiertafel.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 23: Meubilair voor onthaalklasje (Alle elementen zijn onderling compatibel).
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Perceel 24: Montessori meubilair.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 25: Flexibel klasmeubilair.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 26: Tafels met verstelbare poten.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 27: Open meubel.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Perceel 28: Combinatietafels.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 29: Werkpost.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 30: Halfrond tafelblad met mobiele poten.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Perceel 31: Rolkisten.
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):
Onderaannemers
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een
andere lidstaat van de Europese Unie:
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Het betreft volgende EU-lidstaat:
Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam
van ................................. .
Korting voorgesteld door de inschrijver indien meerdere percelen gegund:
...................................................................................................................................................

Bij de offerte te voegen documenten
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:
- de documenten die het bestek verplicht over te leggen (Zie I.6.);
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.
Gedaan te .....................................................................................................................................
De ................................................................................................................................................
De inschrijver,

Naam en voornaam: .......................................................................................................................
Functie: .........................................................................................................................................
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
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Bijlage B: INVENTARIS
“AANKOOP VAN SCHOOLMEUBILAIR”

Perceel 1: Klasmeubilair.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.46 cm.

GP

stuk

1

2

Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.53 cm.

GP

stuk

16

3

Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.59 cm.

GP

stuk

8

4

Multifuncionele tafel - 80 x 80 cm - Hoogte: 76 cm.

GP

stuk

4

5

Tafel met zandbak L.130 x b.90 cm.

GP

stuk

8

6

Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.76 cm.

GP

stuk

6

7

Rechthoekige tafel L.120 x b.60 x h.64 cm.

GP

stuk

1

8

Rechthoekige tafel L.120 x l.80 x h.76 cm.

GP

stuk

25

9

Vierkante tafel L.60 x b.60 x h.53 cm.

GP

stuk

28

10

Vierkante tafel L.60 x b.60 x h.59 cm.

GP

stuk

4

11

Vierkante tafel L.60 x b.60 x h.46 cm.

GP

stuk

4

12

Trapezium tafel L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.

GP

stuk

4

13

Ovale tafel L.130 x b.90 x h.53 cm.

GP

stuk

4

14

Ronde Tafel Ø120 cm, h.59 cm.

GP

stuk

1

15

Stoelen h 31 cm

GP

stuk

92

16

Stoelen h.35 cm

GP

stuk

68

17

Tafel 1 plaats zonder boekenvak, met tashaken.

GP

stuk

43
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Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

18

Tafel 1 plaats met boekenvak, met tashaken.

GP

stuk

46

19

Tafel 2 plaatsen met boekenvak, met tashaken h.76 cm.

GP

stuk

13

20

Tafel 2 plaatsen met boekenvak, met haken voor tassen h.64 cm.

GP

stuk

23

21

Tafel 2 plaatsen zonder boekenvak, met haken voor tassen h.76 cm.

GP

stuk

6

22

Rechthoekige tafel L.120 x l.80 x h.76 cm.

GP

stuk

7

23

Metalen leraarsbureau - L.160 x l.80 cm - 2 ladenblokken (2 x 3 schuiven).

GP

stuk

5

24

Metalen leraarsbureau - L.140 x b.80 cm - 1 ladenblok (3 schuiven)

GP

stuk

6

25

Trapezium tafel L.120 x b.60 x b.60 x h.53 cm.

GP

stuk

1

26

Leraarsbureau met ronde poten - 1 kastje links - 2 schuiven rechts.

GP

stuk

10

27

Trapezium tafel L.120 x b.60 x b.60 x h.59 cm.

GP

stuk

2

28

Rechthoekige tafel, 1 plaats met boekenvak.

GP

stuk

9

29

Rechthoekige tafel, 1 plaats met boekenvak.

GP

stuk

18

30

Rechthoekige tafel, 1 plaats met boekenvak.

GP

stuk

18

31

Ophangstoel 3de graad.

GP

stuk

35

32

Ophangstoel 1ste graad.

GP

stuk

64

33

Ophangstoel 2de graad.

GP

stuk

82

34

Trapezium tafel L.120 x b.60 x b.60 x h.76 cm.

GP

stuk

6

35

Stapelstoel K2.

GP

stuk

10

36

Stapelstoel K3.

GP

stuk

44

37

Stapelstoel B1-B2.

GP

stuk

28
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Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

38

Stapelstoel 3de graad.

GP

stuk

69

39

Tafel Ø 120 cm: halfrond - Hoogte 59 cm.

GP

stuk

2

40

Halfrond tafel Ø 120 cm - Hoogte: 64 cm.

GP

stuk

2

41

Achthoekige tafel Ø120 cm.

GP

stuk

1

42

Ronde Tafel Ø120 cm.

GP

stuk

1

43

Tafel 2 plaatsen - gestratifieerd -zonder boekenvak.

GP

stuk

6

44

Schildersezel.

GP

stuk

1

45

Regelbare schildersezel.

GP

stuk

4

46

Bak voor boeken met wieltjes.

GP

stuk

3

47

Boekenwagentje.

GP

stuk

1

48

Boekenkast 2 kanten.

GP

stuk

3

49

Schilderswagentje.

GP

stuk

4

50

Informaticatafel compatibel met toetsenbord- en muissteun.

GP

stuk

4

51

Opbergblok met wielen.

GP

stuk

4

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 1 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 1 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
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Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 2: Banken.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Bank muur vestiaire - 200 x 40 x 189 cm.

GP

stuk

4

2

Bank zonder leuning - Lengte 200 cm - Hoogte: 43 cm.

GP

stuk

2

3

Bank zonder leuning - Lengte 200 cm - Hoogte: 46 cm.

GP

stuk

12

4

Bank zonder leuning - Lengte: 120 cm - Hoogte: 31 cm.

GP

stuk

12

5

Bank met leuning - Lengte: 160 cm - Hoogte: 31 cm.

GP

stuk

3

6

Bank zonder leuning - Lengte: 160 cm - Hoogte: 31 cm.

GP

stuk

5

7

Bank zonder Leuning: L.200 cm - Hoogte: 31 cm.

GP

stuk

2

8

Banken met leuning - Lengte: 200 cm - Hoogte: 35 cm.

GP

stuk

5

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 2 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 2 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 3: Hoge tafels.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Hoge tafel onderstel in H - Hoogte tafelblad: 106 cm – L.120 x l.80 cm.

VH

stuk

4

2

Hoge tafel onderstel in H - Hoogte tafelblad: 106 cm – L.200 x l.80 cm.

GP

stuk

1

3

Hoge ronde tafel Ø 60 cm.

GP

stuk

5

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 3 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 3 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 4: Bloementafels.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Verstelbare tafel Petal vorm 90 x 75 cm Geel/wit.

GP

stuk

8

2

Ronde tafel - tulp beukenvoet.

GP

stuk

2

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 4 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 4 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 5: Kussens en banken.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Zitbank met zacht kussen L.100 x b.34 x h.34 cm.

VH

stuk

5

2

Trolley met 24 ronde zitkussens

GP

stuk

3

3

Trolley met 20 zitschijven.

GP

stuk

2

4

Moderne bank lage leuning, 75 cm.

GP

stuk

3

5

Wiebelkussen gevuld met kleine PVC balletjes.

GP

stuk

8

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 5 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 5 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 6: Schoenrekken.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Muur kast voor 20 paar schoenen.

GP

stuk

10

2

Mobiel ladeblok voor 40 paar schoenen.

GP

stuk

8

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 6 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 6 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 7: Bureaus en ladenblokken.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Bureau compact 220 x 120 cm - verstelbare - Recht.

GP

stuk

1

2

Rechte Bureau: 4 vierkantige poten, L.120 x d.80 x h.74 cm.

GP

stuk

1

3

Rechte Bureau: 4 vierkantige poten – L.200 x d.80 x h.74 cm.

GP

stuk

2

4

Metalen ladenblok- Monoblok - 2 laden - slot - ingebouwde wielen - diverse kleuren.

GP

stuk

2

5

Ladenblok - 4 plastieke laden.

GP

stuk

5

6

Vergadertafel – L.140 x l.70 cm.

GP

stuk

1

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 7 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 7 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 8: Zetels.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Bureaustoel in stof.

GP

stuk

2

2

Zitbalk 2 plaats - afwerking ALU..

GP

stuk

1

3

Zitbalk 3 plaats - afwerking ALU.

GP

stuk

1

4

Bureaustoel - Half-hoge rugleuning (42 cm).

GP

stuk

8

5

Zwarte lederen directiestoel.

GP

stuk

1

6

Bureaustoel van stof met verstelbare zachte armsteunen 3D.

GP

stuk

4

7

Set van 4 stoelen met schelp gegoten met textuur en houten onderstel.

GP

stuk

2

8

Bezoekerszetel in zwart leder.

GP

stuk

2

9

Zetel - 1 plaats.

GP

stuk

3

10

Stoelen in polypropyleen uit 1 stuk gespoten, Hoogte: 46 cm.

GP

stuk

16

11

2-zijdige gelamineerde schelpstoel - diverse soorte schelp - gekleurde voeten (ten minsten 9
verschillende kleuren) – Hoogte : 46 cm.

GP

stuk

27

12

Bureaustoel met netbespanning met regelbare armleuningen soft touch regelbare 3D.

GP

stuk

8

13

Stoel met hoge rugleuning netwaving - Hoofdsteun - verstelbaar in hoogte - kantelbaar - 5
wielen.

GP

stuk

2

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 8 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 8 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
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Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 9: Krukken.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Krukken stapelbare 43 cm.

GP

stuk

4

2

Krukken stapelbare 46 cm.

GP

stuk

8

3

Ronde kruk op wielen - regelbaar in hoogte.

GP

stuk

14

4

Hoge kruk - regelbaar in de hoogte van 55 tem 81 cm.

GP

stuk

3

5

Hoge kruk - Hoogte: 96 cm - zitvlak 74 cm.

GP

stuk

18

6

Hoge kruk, metalen poten - Ø 20 mm - lage zitten - laminaat - beuk natuur – zith.: 79 cm.

GP

stuk

6

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 9 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 9 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 10: Kasten.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Boekenrek 5 legplanken.

GP

stuk

4

2

Rolluikkast 2 kleuren - h.120 x L.120 x d.42 cm.

GP

stuk

1

3

Gekleurde metalen kast met draaideuren h.180 x L.91 x d.40 cm- 3 legplanken.

GP

stuk

10

4

Gekleurde metalen kast met draaideuren h.195 x L.91 x d.40 cm- 4 legplanken.

GP

stuk

6

5

Metalen kast zonder deuren h.197 x L.100 x d.30 cm - 4 legplanken.

GP

stuk

10

6

Metalen kast met draaideuren Hoogte 197 cm.

GP

stuk

42

7

Metalen kast met draaideuren, Hoogte 197 cm, diepte 60 cm.

GP

stuk

10

8

Blok 10 lockers b.80 x d.45 x h.190cm - Ingewerkt slot.

GP

stuk

1

9

Kinderboekenrek (wit).

GP

stuk

2

10

Rolluikkast L.120 x d.45 x h.198 cm - 4 legplanken.

GP

stuk

2

11

Kast met glazen schuifdeuren.

GP

stuk

5

12

Lage kast 15 vakken zonder deuren.

GP

stuk

4

13

Kast 9 vakken op wielen.

GP

stuk

3

14

Metalen kast met draaideuren - Hoogte: 180 cm.

GP

stuk

16

15

Meubel/ bank voor opberging van schoenen.

GP

stuk

1

16

Opbergblok gelamineerde beuk - 2 vaste legborden - 104 x 45 x 82 cm.

GP

stuk

2

17

Apothekerskast - 1 deur.

GP

stuk

1

18

Apothekerskast: 2 deuren.

GP

stuk

1

19

Lage kast met klapeuren.

GP

stuk

1
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Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

20

Lage kast met schuifdeuren.

GP

stuk

2

21

Hoog opbergblok voor plastiek bakken.

GP

stuk

1

22

Opbergblok voor plastiek bakken.

GP

stuk

3

23

Opbergblok voor plastiek bakken - 3 kolommen.

GP

stuk

10

24

Vertikale kolom.

GP

stuk

3

25

Opbergblok zonder wielen.

GP

stuk

2

26

Speelkoffer.

GP

stuk

1

27

Voetstuk voorzien van 4 zwenkwielen met rem voor opberblok.

GP

stuk

1

28

Blok 30 vakken.

GP

stuk

6

29

Hoge kast 30 vakken.

GP

stuk

2

30

Kast 30 vakken op wieltjes.

GP

stuk

1

31

Lange vergadertafels b.220 x d.40 x h.76 cm.

GP

stuk

3

32

Open kast b.104 x d.40 x h.130 cm.

GP

stuk

2

33

Open kast b.60 x d.40 x h.190 cm.

GP

stuk

1

34

Kast met schuifdeuren - b.160 x d.45 x h.116 cm - 2 legplanken.

GP

stuk

1

35

Vestiare : 3 deuren -slot met sleutel.

GP

stuk

2

36

Monoblok rolluikkast verticaal - Hoogte: 195 cm.

GP

stuk

1

37

Monoblok rolluikkast verticaal - Hoogte: 105 cm.

GP

stuk

1

38

Mobiele display 15 A4.

GP

stuk

2

39

Lage kast met klapdeuren - Breedte 85 cm.

GP

stuk

2
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EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw
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Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

40

Afscheiding rek beuk met dak (huisje) - met 4 planken.

GP

stuk

2

41

Display beuk - 2 horizontale planken en 1 schuine - 4 antislip-voeten.

GP

stuk

1

42

Opslagelementen op wielen - 4 schuifdeuren.

GP

stuk

1

43

Lage kast met schuifdeuren 4 vakken met 4 schuifdeuren.

GP

stuk

1

44

Kast met schuifdeuren - 1 legplank.

GP

stuk

2

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 10 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 10 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 11: Opbouwbaar meubilair.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Set brouwerijen 2 banken + 1 tafel L.220 x b.64 cm.

GP

stuk

5

2

Klaptafel -Hoge densiteit – L.120 x b.70 cm.

GP

stuk

4

3

Klaptafel - Hoge densiteit – L.160 x b.70 cm.

GP

stuk

5

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 11 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 11 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 12: Poefen.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Zitzak peervorming - kleine model 86 x 70 cm.

GP

stuk

9

2

Grote ronde kuss.

GP

stuk

10

3

Zitzak peervorming - grote model 110 x 90 cm.

GP

stuk

1

4

Vierkante poef.

GP

stuk

1

5

Vierkante poef.

GP

stuk

1

6

Poef rond.

GP

stuk

39

7

Zetel 2 plaatsen - zithoogte: 32 cm.

GP

stuk

1

8

Zetel 2 zit -zithoogte: 26 cm.

GP

stuk

3

9

Poefen – L.75 x b.75 x h.70 cm - 100% polyester - hoes volledig afneembaar.

GP

stuk

2

10

Zetel 3 zit - 32 cm.

GP

stuk

3

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 12 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 12 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 13: Houten meubilair.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Groep of individuele tafel (halve boogcirkel).

GP

stuk

1

2

Stoelen in beuk - hoogte 26 cm - stapelbaar.

GP

stuk

20

3

Stoelen in beuk - hoogte 38 cm - stapelbaar.

GP

stuk

8

4

Stoelen in beuk - hoogte 42 cm.

GP

stuk

44

5

Stoelen in beuk - hoogte 46 cm.

GP

stuk

8

6

Tafel rechthoekig in hout 120 x 60 cm -Hoogte 46 cm.

GP

stuk

4

7

Zitbank in hout met leuning – L.100 x b.35 cm.

GP

stuk

3

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 13 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 13 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 14: Bibliotheken.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Mobiele boekentrolley

GP

12

2

Boekenstand met 3 vakken.

GP

1

3

Boekenrek met 3 compartimenten met 2 zitpoufen.

GP

1

4

Boekenkast.

GP

4

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 14 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 14 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 15: Bakken in transparant plastiek.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Bak in transprante PVC – Hoogte: 7,5 cm.

GP

227

2

Bak in transprante PVC – Hoogte: 15cm.

GP

85

3

Bak in transprante PVC – Hoogte: 30 cm.

GP

20

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 15 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 15 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 16: Bedjes.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Stapelbaar bedjes- Grote model.

GP

20

2

Kader voor bedjes op wieltjes - grote model.

GP

1

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 16 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 16 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Ref.: 2021/1063

Perceel 17: Ordner draaizuil.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Draaizuil voor 72 mappen.

GP

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

1
Totaal perceel 17 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 17 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 18: Meubilair en accessoires.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Mobiele papierladekast met 1 kolom kisten.

GP

1

2

Kast hoogte 1m hoog, 3 planken.

GP

1

3

Kast 1 m hoog, mat 3 planken, 12 vensterkisten.

GP

1

4

Houten kist (kleuren te bepalen) 31b x 19h x 35d cm

GP

18

5

Hoge kast met 4 planken.

GP

2

6

Kast Cube, 4 vakken.

GP

3

7

Mobiel droogrek - in metaal -17 werkjes

GP

4

8

Hoge kast 5 planken, 2 deuren + slot (diepte 40cm)

GP

1

9

Diepe opberkist - 7 cm hoog.

GP

7

10

Diepe opberkist - 15 cm hoog.

GP

6

11

Diepe opberkist - 22 cm hoog.

GP

6

12

Lage opberkist - 11,5 cm hoog.

GP

110

13

Hoge opberkist - 21 cm hoog.

GP

10

14

Plastiek opbergkist - Diverse kleuren - 7 cm hoog.

GP

20

15

Plastiek opbergkist -Diverse kleuren - 15 cm hoog.

GP

5

16

Hoge kast, 5 planken, 2 deuren.

GP

7

17

Ruimtedelingkast zonder rug met 9 planken.

GP

1

18

Kast en speeltafel voorzien van opstaande rand voor diepe kisten.

GP

1

19

Kast voor sportmateriaal.

GP

1
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EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw
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Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

20

Keuzekast ondiep - 3 kolommen.

GP

2

21

Metalen schuifdeurkast - Hoogte: 195 cm.

GP

2

22

Kast 1M , 3 planken, 1 deur.

GP

1

23

Speelmeublel - winkel.

GP

1

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 18 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 18 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 19: Muurborden.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Horizontaal wentelbord 150 x 120cm - 1 zijde in het wit en 1 in het groen.

GP

stuk

2

2

Wit geëmailleerd muurbord 150 x 100 cm.

GP

stuk

2

3

Wit geëmailleerd muurbord 60 x 90 cm.

GP

stuk

1

4

Pikbord kurk.

GP

stuk

3

5

Maandplanning Frans.

GP

stuk

1

6

Weekplanning Frans.

GP

stuk

2

7

Jaarplanning Frans.

GP

stuk

2

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 19 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 19 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 20: Claustras.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Schijdingswand gelakt

GP

stuk

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

4

Totaal perceel 20 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 20 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 21: Kleerhangers.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Muurkapstok lengte 2 meter haken aan de buitenkant.

GP

stuk

2

2

Mobiele kapstok.

GP

stuk

1

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 21 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 21 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................

Blz. 78

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Ref.: 2021/1063

Perceel 22: Luiertafel.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Luiertafel - 6 bakken en 1 ladder.

GP

stuk

6

2

Onafhankelijke mobiele ladder.

GP

stuk

1

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 22 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 22 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 23: Meubilair voor onthaalklasje (Alle elementen zijn onderling compatibel).
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Hoekvestiaire.

GP

stuk

2

2

Rechtervestiaire.

GP

stuk

3

3

Kussen.

GP

stuk

14

4

Metalen haken.

GP

stuk

17

5

Dubbele haak in flexibel kunststof.

GP

stuk

14

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 23 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 23 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 24: Montessori meubilair.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Kast voor de planispheres.

GP

stuk

1

2

Kast voor digitale balken.

GP

stuk

3

3

Kast voor cilinders.

GP

stuk

3

4

Droogrek.

GP

stuk

2

5

Ondersteuning voor ingelijste frames.

GP

stuk

1

6

Ondersteuning voor zoologische puzzels.

GP

stuk

3

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 24 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 24 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 25: Flexibel klasmeubilair.
Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

1

Schrijftablet binnen handbereik zonder een tafel om tussen uw benen te klemmen.

GP

stuk

20

2

Stoel - kuip hout - verstelbare voetplank.

GP

stuk

5

3

Ergonomische kruk one leg.

GP

stuk

2

4

Wiebelkruk met vaste zithoogte 52 cm. Vervaardigd uit kunststof en rubber - zonnebloem oranje

GP

stuk

6

5

Kruk met pneumatische vering.

GP

stuk

10

6

Instructietafel in de vorm van hoefijzer - Hoogte 64 cm.

GP

stuk

1

7

Bureaustoel met kuip hout - met groot handvat - stervoet - natuurlijk in robuust multiplex
hout, met gelakt metalen onderstel - Hoogte 38 cm.

GP

stuk

1

8

Set van 4 krukjes in beuk - Hoogte 38 cm - Stapelbaar.

GP

stuk

1

9

Stoel op wielen - ergonomisch gevormd - stapelbaar - Hoogte 38cm

GP

stuk

2

10

Tafel met unieke vorm (als een wolk).

GP

stuk

1

11

Deskbike - lichaamslengte 165 - 185 cm.

GP

stuk

5

12

Deskbike - lichaamslengte 130 - 165 cm.

GP

stuk

1

13

Robuuste zitbank met stevig metalen onderstel.

GP

stuk

6

14

Robuuste zitbank met stevig metalen onderstel.

GP

stuk

2

15

Robuuste zitbank met stevig metalen onderstel.

GP

stuk

1

16

Leidsterstoel met gevormde zadelzitting.

GP

stuk

3

17

Conccntratiescherm met 3-luik akoestisch paneel.

GP

stuk

3

18

Kruk unikleur - zithoogte 80 cm.

GP

stuk

1

Blz. 82

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw
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Nr.

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

19

Verjaardagsstoel koning/kroon.

GP

stuk

1

20

Metaal bank voor kindjes met leuning - 145 x 31 cm.

GP

stuk

1

21

Vierkante tafel 120 x 120 cm - Hoogte 76 cm.

GP

stuk

1

22

Metalen 4-pootskrukje met 4 verspringende voetsteunen.

GP

stuk

10

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal perceel 25 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 25 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 26: Tafels met verstelbare poten.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Tafel met verstelbare poten

GP

stuk

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

5

Totaal perceel 26 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 26 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 27: Open meubel.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Open kast - 3 kolommen - 9 rails/kolom voor PVC bakken.

GP

stuk

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

1

Totaal perceel 27 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 27 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................

Blz. 85

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Ref.: 2021/1063

Perceel 28: Combinatietafels.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Combinatietafel Golf, tafelblad in multiplex - Hoogte 70 cm + wielen.

GP

stuk

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

30

Totaal perceel 28 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 28 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 29: Werkpost.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Eik werkpost L.115 cm met ladeblok.

GP

stuk

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

1

Totaal perceel 29 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 29 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 30: Halfrond tafelblad met mobiele poten.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Tafelblad, halfrond 120 X 60 cm + poten.

GP

stuk

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

4

Totaal perceel 30 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 30 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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Perceel 31: Rolkisten.
Nr.
1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

Rolkist passend onder de zitbank 30 x 30 cm.

GP

stuk

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

2

Totaal perceel 31 excl. btw :
Btw 21% :
Totaal perceel 31 incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................
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