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Steeds correct de wetgeving 
overheidsopdrachten toepassen? 
Uw administratie … 

 Heeft hulp nodig bij de opmaak van 

een bestek?

 Wil zeker zijn dat de bestekken conform 

zijn met de nieuwe wetgeving? 

 Vraagt zich af of  een gemotiveerde 

beslissing  juridisch correct is? 

 Wordt geconfronteerd met problemen 

bij de uitvoering van een opdracht?

 ...

 U reserveert bij ons een krediet van 10, 20 of 40 adviesuren.

 Telkens u een vraag of probleem hebt, stuurt u deze ons door.

 Wij spreken met u een deadline af.

 Uw probleem wordt professioneel behandeld door één van onze 

consultants.

 Enkel de door EBP Consulting werkelijk benodigde tijd voor het. 

verlenen van het gevraagde advies wordt in rekening gebracht.

 U krijgt elke maand een overzicht van het resterende krediet.

 En… geen voorafgaandelijke dossier- of opstartkosten!

Hoe werkt het?
Bij de meeste advieskantoren stelt u een vraag, er wordt een raming en 

voorstel gemaakt en u dient nog intern te beslissen. Broodnodige tijd die 

dus verloren gaat!

EBP CONSULTING 
kan u helpen bij al deze 
vragen en problemen!

Wij werken op basis van “een krediet adviesuren”:

Meer informatie?
Bel naar Leen Bettens op 02 894 56 42 of stuur een email naar consult@ebp.be.

Burg. E. Demunterlaan 3 b 6 - 1090 Jette - F: 0022 706 50 11

Hoe? 
Door middel van een 
Consult Abonnement!
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Wilt u de namen en adressen van alle  
bouwers en verbouwers in uw streek ?

Of liever de bouwaanvragers van grote privé-werven in heel België ?

Of liever alleen de appartementsbouwers ?

Of liever … 

Kies maar, Infobuild kan u geven wat u zoekt … 

Ontvang elke vrijdag een e-mail met uw  
selectie aan nieuwe bouwaanvragen en  
(ver)bouwprojecten in uw mailbox.

Mail naar Info@infobuild.be met  
de vermelding “Info bouwprojecten” 
of bel 02 894 29 90

   Vraag nu uw  
informatiepakket aan en wij 
maken u een voorstel op maat.
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De niche voorbij
Dankzij subsidies kende de bouwmarkt 
in het verleden enorme hoogtes voor be-
paalde sectoren zoals fotovoltaïsche pa-
nelen. Bij het wegvallen van deze subsi-
dies, en het verleggen van de aandacht 
naar isolatie, verschoof ook het succes, 
en kende de sector van zonnepanelen, 
zoals bekend, een grote crisis.

Door de focus op isolatie, werd door de 
bouwsector dan weer een (te) grote na-
druk gelegd op zo groot mogelijke dik-
tes; een discours dat in de kaart speelde 
van de fabrikanten en plaatsers, maar te 

eenzijdig was en andere elementen voor 
een gezonde en performante bouwschil 
over het hoofd zag.

Zijn subsidies slecht? Wij durven stel-
len van niet. Ze staan toe dat (deel-)ele-
menten van het duurzaam bouwen in de 
aandacht komen. Blijkbaar lukte het in 
het verleden anders niet om grote groe-
pen bouwheren te stimuleren om een in-
vestering te doen en zich over de streep 
te laten trekken. 

Het succes en de verhoogde aandacht 
zorgde ook voor een evolutie in het dis-
cours van de gehele duurzame bouwsec-
tor. De bouwtakken die niet gesteund 
worden door subsidies, moesten het im-
mers over een andere boeg gooien om 
te laten zien dat zij ook duurzaam wa-
ren. Zij legden de nadruk op levensduur 
en lange termijn voordelen; iets waarop 
de aanbieders/verwerkers van klassieke 
bouwmaterialen dan weer niet konden 
achterblijven en hun productgamma en 
betoog aanpasten.

De tijd dat duurzaam bouwen zich 
beperkte tot enkele ‘believers’ die 

zogezegd geld te veel hadden, niet 
keken naar het kostenplaatje en die 

bereid waren een sprong in het ijle te 
wagen, is voorbij; de tijd dat duurzaam 

bouwen gelijkgesteld werd met 
eenzijdige maatregelen stilaan ook. 

Vochtgestuurde damprem. (© pro clima)
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Ondertussen is de hele bouwsector in de 
ban van het woord ‘duurzaam’. Kijk ge-
rust rond op Batibouw en stel uzelf de 
vraag hoeveel standen er NIET op één of 
andere manier het ‘’duurzaam bouwen’ 
propageren.

Koffi edik kijken?
Maar wat is dat, duurzaam bouwen? 
Door de bovenstaande ‘gedwongen’ cre-
ativiteit dekt deze vlag ondertussen vele 
ladingen: gaat het over lange levens-
duur, over milieuvriendelijke producten, 
over duurzaam ondernemen zonder so-
ciale dumping, over energiezuinigheid, 
over performantie, over tijdloosheid, 
over gebruiks- en onderhoudsvriende-

lijkheid, over inplanting, oriëntatie en 
bereikbaarheid,…? 

Het wordt steeds moeilijker om  het bos 
nog door de bomen te zien en het kaf van 
het koren te scheiden. Het gevaar be-
staat immers dat mensen zich laten doen 
door fabrikanten en hun propaganda. De 
hele sector wil zijn graantje meepikken 
en niet iedereen doet het uit ideologie. 
Dikwijls wordt vooral commercieel suc-
ces beoogd, zonder meer.

Ook bouwbedrijven, aannemers en ar-
chitecten zijn vaak nog zoekende naar 
hun goede oplossing. Door hun aanspra-
kelijkheid willen zij vooral de juiste keu-
ze maken. Want eens een keuze gemaakt 

en een woning afgewerkt, is het niet 
altijd evident om ‘fouten’ recht te zet-
ten, of elementen toe te voegen, zonder 
structurele werken. Aan de andere kant 
heeft de opdrachtgever ook steeds een 
budget waaraan hij zich wil houden. Bij 
de invulling ervan zullen zijn prioriteiten 
dan ook dikwijls anders liggen.

In goede banen
Het duurzame parcours zorgde in het 
verleden voor veel twijfels bij bouwhe-
ren en bracht hen vooral de nodige scep-
sis bij. Men weet dat men rekening moet 
houden met de lange termijn, maar ver-
trouwt niet zomaar ‘aanbieders’ op hun 
woord. De bouwheer heeft dus stilaan 

De jarenlange ideologische pioniers-
missie van Isoproc rond het belang van 
luchtdichtheid* voor het minimalise-
ren van energieverlies, het vermijden 
van bouwschade en het optimaliseren 
van de werking van ventilatie werpt 
zijn vruchten af. In 2014 krijgt lucht-
dicht bouwen enorme aandacht door: 

een verwachte nieuwe Technische 
Voorlichting van het WTCB over 
luchtdicht bouwen;

de verlaging van het E-peil van 
Vlaamse nieuwbouwwoningen (van 
E70 naar E60) waarbij het moeilijk 
wordt om met alleen isolatie vol-
doende punten te sparen;

de aanloop naar Brussel passief in 
2015, waarbij luchtdichting essenti-
eel is;

de inburgering van de blower-
door-luchtdichtheidstest die de 
impact van luchtlekken duidelijk 
visualiseert.

De verschillende bouwmaterialenfabri-
kanten reageren door luchtdichtheid 
ook op te nemen in hun gamma. Zoals 
in het artikel ‘De niche voorbij’ gesteld 
wordt, bestaat ook hier weer het feno-
meen van de hype, waarbij fabrikan-
ten hun individuele ‘ideale oplossing’ 
aanbieden, zonder hierbij rekening te 
houden met het totaal concept van 
een bouwproject. Goede bouwpraktijk 
staat dus niet altijd op dezelfde hoogte 
als snel commercieel gewin.

Aan de hand van enkele vragen/vuist-
regels is het alvast mogelijk om een 
eerste selectie te maken en informatie 

in te winnen over de kwaliteit van de 
geleverde ‘oplossing’:

1. Houdt de oplossing stand op moeilij-
ke plaatsen (bv. balken die wat door-
hangen, moeilijke aansluitingen,...)?

2. Membranen: bieden deze ener-
zijds voldoende bescherming tegen 
dampdiffusie en laten ze anderzijds 
toch ook voldoende uitdroging toe?

3. Kleefbanden, aansluitstroken en 
lijmkitten: zijn deze gebruiksvriende-
lijk en afgestemd op de ondergrond?
-  Bijvoorbeeld: Indien de aanslui-

tingen inpleisterbaar zouden zijn: 
bestaat er een garantiedocument 
van een pleisterfabrikant om dit 
aan te tonen?

4. Details: worden ook oplossingen 
voor kabel- en buisdoorvoeren 
aangeboden?

5. ‘Doe-het-zelf’-pakketten**: zijn ze 
echt betrouwbaar, of enkel een gel-
dezeltje (zie ook punt 1)?

6. OSB panelen: 1. Niet alle OSB-pa-
nelen zijn luchtdicht. Vraag steeds 
door bij fabrikanten en vraag bewij-
zen. 2. De naden van OSB-panelen 
dienen steeds afgekleefd te worden 
met een luchtdichtingskleefband. 
Zelfs door de kleinste kiertjes in de 
tand en groef komen luchtstromen 
door.

Welk materiaal men ook kiest, het is 
van onnoemelijk groot belang dat de 
luchtdichting mooi aansluit tegen de 
isolatie en continu doorloopt. Het in-
plannen van een ononderbroken lucht-
dichtingslaag is daarom één van de eer-

ste elementen die bij de ontwerpfase 
van het bouwproject in kaart gebracht 
moet worden. Hierbij moet men zich 
telkens weer de vraag stellen: hoe ver-
houdt de luchtdichtingslaag zich tot de 
andere elementen van de gebouwschil 
(isolatie en wind- en regendichting)? 
Dit hangt immers steeds af van het 
constructiedeel dat aangepakt wordt.  

Voorbeeld: plat dak. In een compact 
dak dient steeds een intelligente dam-
prem toegepast te worden, terwijl dit 
in een warm dak afhangt van de op-
bouw en het binnenklimaat.

Het gaat dus ook hier weer over geïnte-
greerde oplossingen. 

Conclusie: bij luchtdichtheid zit het 
verschil net in de details. 

Vertrouw dus niet zomaar ‘quick-fi xes’ 
(extra profi elen, extra strips, tapes, 
plastic,…). Stel vragen!

_____________________

* Een goede luchtdichting sluit alle kieren 
af die in uw woning bestaan omwille van 
aansluitingen van ramen, doorvoeren van 
kabels en afvoerbuizen en openingen in 
uw constructie. Ook transport van vocht 
(damp) naar uw constructie-elementen en 
isolatie wordt zo onder controle gehouden. 
Luchtdichtheid zorgt dus voor een reduc-
tie van het energieverlies en bevordert de 
werking van uw isolatie en ventilatie. Het 
beschermt uw isolatie en constructie bo-
vendien tegen bouwschade door vocht en 
vermijdt het ontstaan van schimmels.

** ‘Doe-het-zelf’-pakketten verschillen in 
onze defi nitie van zogenaamde ‘professi-
onele’ en gespecialiseerde producten, die 
ook door een particuliere bouwheer onder 
begeleiding geplaatst kunnen worden.

Trend: luchtdicht bouwen
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door dat hij/zij verder moet kijken dan 
subsidies (nog steeds als een ‘extra’ 
op korte termijn) en moet informeren 
naar levensduur, wetgeving, investering, 
energiekosten, doorverkoopwaarde  en 
andere elementen die voor hem/haar be-
langrijk zijn. De mondigheid van de Bel-

gische bouwheer dwingt alle actoren in 
de bouwsector om hun visie, aanpak en 
argumentatie aan te passen.

Ook de wetgever doet een duit in het 
zakje door de doelstellingen van NZEB 
2020 (Europa) om te zetten in normen 
(E-peil in Vlaanderen, ‘Brussel Passief’ 

De BlowerDoor-luchtdichtheidstest visuali-

seert duidelijk de impact van luchtlekken. (© 

Isoproc-Innoviso)

Staal
 
 Complete constructies op maat van 
     de klant (van engineering t.e.m.  
     montage)
 Halffabricaten in een geautomatiseerd 
     proces 

Betonwanden
 
 Geïsoleerde of volle wandpanelen 
     (Gladde beton, Uitgewassen silex,  
     Steenstrips of Grindbaksteen  
     motief)

Schrijnwerk
 
 Hout

Weg op Bree 125 - 3670 Meeuwen - T +32 11 79 02 02 - info@lgproducts.be
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en ‘Wallonie passif’), stimuleringsmaat-
regelen (o.a. subsidies en groene lenin-
gen) en campagnes als ‘Ik BEN mee’ 
(Vlaams Energie-Agentschap). 

Maar daar stopt het niet bij. Het hangt 
van beslissingskracht, keuzes en daad-
kracht af. Bijvoorbeeld: zijn alle acto-
ren in Brussel klaar om vanaf 2015 alle 
nieuwbouwprojecten passief te maken? 
Misschien nog niet, maar door de keu-
ze te maken, zal alles uiteindelijk in zijn 
plooi vallen. De keuze niet maken, be-
tekent voortdurend getwijfel. Het door-
zetten van de ingeslagen weg is dus 
cruciaal.

Ter vergelijking: de discussie rond kern-
energie. Ofwel neemt de overheid de 
beslissing om eruit te stappen en te in-
vesteren in andere technologieën. Of-
wel niet en kan geïnvesteerd worden in 
andere types reactors. Nu heerst een 
status quo waarbij iedereen een beet-
je afwacht, wat rampzalig is voor alle 
betrokkenen.

De sector is nog lang niet klaar.

Met deze achtergrond, richtte Bond Be-
ter Leefmilieu in maart 2014 de coalitie 
Energy Saving Pioneers op (energysa-
vingpioneers.be) om te wegen op het 

lange termijnbeleid van de overheid. 
Deze coalitie, bestaande uit lokale be-
sturen, organisaties, ondernemers, vak-
bonden en Bond Beter Leefmilieu, infor-
meert beleidsmakers over de 
economische, sociale en ecologische 
meerwaarde van energiebesparing. Ze ij-
vert daarbij actief voor een ambitieus 
Belgisch energiebesparingsbeleid (ver-
der dan 2020) met bindende maatrege-
len, opvolging en integratie.

Normen, certifi caten 
en referenties
De bouwsector zelf reageert door meer 
regularisatie:

Het WTCB (Wetenschappelijk en 
Technisch Centrum voor het Bouw-
bedrijf) besteedt offi cieel aandacht 
aan het thema ‘Duurzaam bouwen en 

renoveren’ en herwerkt haar Techni-
sche Voorlichtingen volgens de hui-
dige tijdsgeest (zie: de verwachtte 
TV voor luchtdichtheid). 
LCA’s brengen de totale milieubelas-
ting in kaart gedurende de hele le-
venscyclus van een product.
Normen, CE-markeringen en al van 
andere attesten zouden informatie 
moeten geven over de betrouwbaar-
heid van producten, systemen en 
uitvoerders.
Natureplus, het VIBE-label, het Eco-
label zijn dan weer enkele voorbeel-
den van duurzame labels die pro-
ducten en professionals certifi ceren, 
terwijl het ‘Ik BEN mee’-label, de in-
tentie van de aangeslotenen aangeeft 
om NZEB 2020 te propageren en zelf 
in actie om te zetten. 

En dan zijn ze nog niet allemaal opge-
somd. Door die veelheid aan normen en 
certifi caten en het prijskaartje dat er 
vaak aan vasthangt,  zoeken veel actoren 
hun heil in het naar buiten brengen van 
referentieprojecten om aan te tonen dat 
hun producten de beschrijving ‘duur-
zaam’ verdienen. De rol van deze refe-
rentieprojecten is dan ook om via een 
parallelle weg autoriteit en credibiliteit 
aan het merk te verlenen en zo een goe-
de indruk na te laten.

Wat is dan nog het 
probleem?
Momenteel bestaan er meer dan genoeg 
initiatieven om duidelijkheid te schep-
pen over afzonderlijke materialen. Soms 
misschien zelfs te veel, waardoor het op-
nieuw moeilijk wordt om te vergelijken. 
Maar de sector is nog lang niet klaar. 
Een bouwproject bestaat immers uit 
meer dan afzonderlijke materialen. 
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1+1 = 3. Alle elementen moeten naadloos op elkaar afgestemd 
zijn, anders werkt het niet. 

Nogmaals het voorbeeld van de fotovoltaïsche panelen. Ie-
mand die een woning stap per stap renoveert en daarbij eerst 
de zonnepanelen plaatst, gaat voorbij aan een aantal cruciale 
elementen. 

Bijvoorbeeld: 
1. Moet het dak er nog af voor toekomstige renovatiewerken? 

2. Is de woning wel voldoende ge ïsoleerd? 

Met andere woorden: werd de benodigde opbrengst van de zon-
nepanelen op lange termijn niet verkeerd ingeschat en werd de 
bouwheer daardoor op termijn opgezadeld met een overcapaci-
teit en dus initieel een te grote (en te dure) investering?  Deze 
gedachtegang geldt onder meer ook voor verwarmingsketels.

Ook al steken er reeds initiatieven de kop op, zoals:

de combinatiepremie voor muurisolatie en raamvervanging;
SMART Geotherm: een zes jaar durend project van het 
IWT onder coordinatie van WTCB om te komen tot bijna-
energieneutrale gebouwen door de ontwikkeling van ge-
integreerde concepten die gebruikmaken van geothermie, 
betonkern activering en andere technieken;
DO-IT houtbouw: met als doel het brede spectrum van 
houtbouwsystemen sneller klaar te maken om de bijna 
energie neutrale gebouwen van de toekomst te kunnen 
realiseren;
privé-initiatieven, zoals een gecombineerde garantie van 
een fabrikant van luchtdichtheidsmaterialen (pro clima) en 
een gipsfabrikant (Knauf) waardoor zowel de luchtdicht-
heid als de goede hechting van de pleister gegarandeerd 
worden bij het volgen van de plaatsingsvoorschriften toch 
ontbreekt het nog te vaak aan een geïntegreerde aanpak 
en oplossingen die het beste van alle werelden bieden en 
naadloos op elkaar aansluiten.

Belang van advies
Nu duurzaam bouwen uit de niche komt en de bouwsector er 
zich massaal op stort, maar de bouwheren hun naïviteit ver-
loren hebben en de professionals zelf nog zoekende zijn, lijkt 
duurzaam bouwen moeilijker dan gedacht. 

Maar misschien is ‘moeilijk’ een verkeerd woord. Duurzaam 
bouwen vereist een ‘andere’ aanpak: geïntegreerd, over sec-
toren heen, duidelijk gefaseerd, afgestemd en van bij het be-
gin. Deze andere aanpak beïnvloedt ‘alle’ betrokkenen in het 
bouwproces.

Daarom hechten de algemene federaties en belangenvereni-
gingen van architecten (BVA, NAV, …) en professionals (Con-
federatie Bouw, Bouwunie, …) zoveel belang aan opleiding, 
bijscholing en begeleiding voor hun leden. Op regionaal vlak 
verenigen VIBE (Vlaanderen), Cluster Ecobuild (Brussel) en 
Cluster Ecoconstruction (Wallonië) dan weer professionals die 
zich specifiek richten op duurzaam (en ecologisch) bouwen. 
En zelfs op lokaal niveau zijn er  initiatieven van aannemers 
en architecten die zich verenigen om elkaar te inspireren en 
regelmatig samen te werken aan duurzame projecten (bv. Ar-
chibatex in Brussel).

Daarnaast proberen, naast gemeentelijke duurzaamheidscoördi-
natoren, ook lokale/regionale vzw’s (Dialoog, Paddenbroeck, Zon-

Combining Energy Flows 

Efficiently

Industrieterrein Durmakker 27 - B-9940 Evergem 

www.vanwingen.be

E. VAN WINGEN NV

The Green Wave 

in Power Solutions

Warmtekrachtkoppeling is uw onafhankelijkheidsverklaring. Zelf 
warmte en stroom produceren en bijna 30% energie besparen, 
ook als er geen zon of wind is.
Bij EVW doen we meer met minder.
We ontwerpen en bouwen WKK’s die staan voor jarenlange, 
betaalbare duurzaamheid. En we houden hun conditie nauwge-
zet in de gaten.
Met ons als partner in uw energieproject maakt u onze blauwe 
planeet op een overtuigende manier weer wat groener.

M91-2-1/4
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newindt, DuboLimburg, Kamp C,…) de 
particuliere bouwheren te informeren over 
duurzaam bouwen, verbouwen en wonen. 
Op die manier staat ook dit publiek ster-
ker en mondiger doorheen hun gesprek-
ken over hun (toekomstige) woning. 

Tenslotte nemen enkele organisaties 
de rol op om te fungeren als gespecia-

liseerde expertisecentra en alle belang-
hebbenden bij te staan met advies, op-
leidingen, onderzoek en controle rond 
duurzaam bouwen: 

PHP / PMP (Passiefhuis Platform / 
Plateforme Maison Passive – passief-
huisplatform.be / maisonpassive.be)

Isoproc Innoviso is het neutrale expertisecentrum van Isoproc. Onze medewer-
kers zijn architecten, ingenieurs, EPB-verslaggevers en aannemers. Als neutraal 
expertisecentrum, staat Isoproc Innoviso los van merken/producten en heeft het 
tot doel om de markt te sensibiliseren, goede bouwpraktijk te stimuleren en te 
controleren. Het doel van Isoproc is om goede bouwpraktijk te stimuleren vol-
gens de duurzame logica van de bouwfysica. De kernwaarden zijn duurzaam-
heid, betrouwbaarheid, competentie en menselijkheid. Om zijn doel te bereiken, 
heeft Isoproc een tweeledige werking: enerzijds een onafhankelijk expertisecen-
trum Isoproc Innoviso en anderzijds Isoproc Solutions, aanbieder van enkele ge-
selecteerde kwalitatieve merken voor dagelijkse toepassing.

Isoproc cvba
Boterstraat 23 a
2811 Mechelen (Hombeek)
+32 15 62 39 35
info@isoproc.be
www.isoproc.be

VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Eco-
logisch bouwen en wonen – vibe.be)
Cedubo (Centrum Duurzaam Bou-
wen – cedubo.be)
Isoproc Innoviso (Expertisecentrum 
voor isolatie, lucht-, wind en regen-
dichting en controle – innoviso.be).

Ratrace?
In een race tegen de klok probeert de 
(van nature uit traditionele) bouw-
sector zichzelf opnieuw uit te vin-
den doorheen opgelegde, vrijwillige en 
privé-initiatieven. 

De komende periode zal duidelijk wor-
den in welke mate het langetermijnden-
ken met geïntegreerde oplossingen het 
zal halen t.o.v. het korte termijn lobby-
werk met individuele belangen.

Er is hoop, de intentie is er, maar we zijn 
er nog (lang) niet. En dan spreken we 
nog niet over de discussie rond ‘anders 
gaan wonen’, waarbij de oppervlakte en 
energiebehoefte van een gebouw gere-
lateerd worden aan de activiteit en pro-
ductiviteit (bv. het aantal gebruikers/be-
woners) in een gebouw.

P877
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Enkele marketing- en communicatie-
tips om indruk te maken

Geef uw bedrijf een 
persoonlijke toets
Mensen doen zaken met mensen en een 
persoonlijke aanpak werkt als een mag-
neet op potentiële klanten. Geef uw be-
drijf daarom een gezicht; toon foto’s van 
uzelf of van uw medewerkers terwijl ze 
aan het werk zijn. Laat uw werknemers 
aan het woord en gebruik getuigenissen 
van hen in de communicatie van uw be-
drijf. Zorg voor een persoonlijke toets en 
toon uw klanten dat u “ook maar” een 
mens bent. Door vertrouwen en sympa-
thie op te wekken, bouwen klanten snel-
ler een band op met uw onderneming. 

Denk zoals uw klanten
Geef potentiële klanten het gevoel dat zíj 
centraal staan. Communiceer niet puur 
vanuit uzelf en uw bedrijf  gegeven (wie 
zijn we, wat doen we,…), maar verplaats 
uzelf in de klant. Stel u de vraag waar hij 
of zij naar op zoek is en bied informa-
tie en tips vanuit dat opzicht. Met ande-
re woorden, denk “klantgericht”. Waar 
heeft hij nood aan? Waar heeft hij pro-
blemen mee? Wat wil hij opgelost zien? 
En presenteer uw oplossingen vanuit 
dat standpunt. 

Op uw domein bent u de expert. U mag 
zich dan ook zo presenteren.  U kan hier 
zo ver in gaan als u zelf wil: organiseer 
cursussen, gratis workshops, verstuur 
nieuwsbrieven,… 

Kwalitatieve foto’s zijn 
een must
Foto’s zijn een uitgelezen manier om uw 
bedrijf persoonlijkheid toe te meten. Let 
er echter op dat u enkel kwalitatieve 
foto’s gebruikt. Een knap product kan 
al snel veel minder mooi ogen op foto’s 
van slechte kwaliteit. Gebruik evenmin 
foto’s waarop de datum vermeld wordt. 
Het doel van fotomateriaal is dat u dit 
lange tijd kan gebruiken, maar een foto 
met datum van vijf jaar geleden is nu 
eenmaal niet echt recent te noemen. 
Heeft u geen goede foto’s? Schakel dan 
een professionele fotograaf  in. Profes-
sionele foto’s kunnen jarenlang gebruikt 
worden in al uw communicatiemiddelen 
(website, mailings, brochures, offertes, 
…) en hoeven bovendien niet duur te 
zijn. 

Maak een originele 
video
Naast foto’s kiezen steeds meer bedrij-
ven ervoor om ook een video te maken. 
Originaliteit is hier het sleutelwoord. Ga 
daarom creatief aan de slag: geef een 
rondleiding doorheen uw bedrijf, toon 
interviews met klanten, stel uw produc-
ten en/of diensten op een toffe manier 
voor,… Het resultaat kan u plaatsen op 
YouTube en kan zo (met een link ernaar 
toe) verwerkt worden in uw website. 
Ook hier geldt hetzelfde als voor foto’s: 
beter een kort fi lmpje van goede kwa-
liteit dan een wazig en slecht gemon-
teerde video. En op vlak van fi lmpjes en 
video’s kunt u het uiteraard eenvoudig 
houden tot heel uitgebreid.  

Schrijf teksten die 
indruk maken
Teksten vol typefouten en slecht gefor-
muleerde zinsconstructies wekken al-
lesbehalve vertrouwen. Wie zijn kennis 
wil delen of zijn bedrijf wil voorstellen,  
heeft daar verzorgde teksten voor no-
dig die de lezer aanspreken. Gaat u zelf 
aan de slag? Kopieer dan nooit zomaar 
dingen van anderen. Er bestaat namelijk 
zoiets als auteursrecht, wat overigens 
ook geldt voor foto’s. Vermeld daarom 
altijd duidelijk uw bron indien u iets gaat 
copy/pasten. Is schrijven niet meteen 
uw tweede natuur? Ook dan zijn er pro-
fessionele copywriters (er bestaan heel 
veel goede freelancers die u hiervoor 
kunt inschakelen). 

Het woord marketing ontstond 
door de samentrekking van market 
en getting. Dit geeft perfect de 
essentie van het begrip weer: het 
verkrijgen van een markt voor uw 
product of dienst. Vaak wordt gedacht 
dat effectieve marketing handenvol 
geld kost. Niets is echter minder 
waar: succesvolle marketing, zowel 
on- als offl ine, hoeft helemaal niet 
duur te zijn. Om u een duwtje in 
de rug te geven, doen we enkele 
basisregels uit de doeken.
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Deel geloofwaardige 
referenties
Consumenten kiezen enkel voor produc-
ten of bedrijven die ze vertrouwen. Die 
ze geloofwaardig vinden. Door reviews 
of klantenreferenties te delen, schept u 
deze broodnodige vertrouwensband. Ui-
teraard moeten deze referenties of re-
views plausibel overkomen. Toegeven 

dat er een probleem was, maar dat dit 
goed en snel werd opgelost, komt 10x 
geloofwaardiger over dan een ellenlange 
lijst met enkel referenties van super te-
vreden klanten.

Niet vergeten: Zet aan 
tot actie
Een veel gemaakte fout is dat men ver-
geet om de lezer of de ontvanger van 

de boodschap aan te zetten tot ac-
tie: in marketingterminologie “call to 
action”(CTA). Online of offl ine, in een 
bedrijfsfolder, e-mailing of advertentie, 
in woord en beeld: CTA  is noodzakelijk 
bij álles wat u doet. Een duidelijke call to 
action zet de lezer aan tot handelen en 
zorgt fi naal voor meer verkoop. 

“Ga nu naar www.ikwilindrukmaken.be 
en ontdek hoe u indruk maakt op po-
tentiële klanten!” is een duidelijk bevel 
dat de lezer ook nog eens nieuwsgierig 
maakt; meer heeft een goede CTA niet 
nodig.

Wilt u graag meer tips over doeltref-
fende marketing? Of wilt u de communi-
catie van uw bedrijf nieuw leven 
inblazen? 

Surf dan naar www.ikwilindrukmaken.
be en vraag vandaag nog uw analyse aan! 
Als lezer van Bouwkroniek geniet u bo-
vendien van unieke voordelen. New-me-
dia group (nmg) biedt u volkomen gratis 
een bondige analyse aan van uw commu-
nicatie en indien u kiest om met ons sa-
men te werken ontvangt u een korting 
van 10%. Wacht dus niet langer en maak 
vandaag nog indruk- met nmg.

Better quality all round Web: tokheim.com/profleet  |   Email: sales@turnhout.tokheim.com   |   Tel: +32 (0)14 44 85 00

All-In bovengrondse
tankinstallatie
Totaaloplossingen op maat van uw bedrijf. Grootste Benelux

service-organisatie met een persoonlijke aanpak.

tanken
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Wanneer de cijfers beginnen te spreken
Passiefhuis Platform (PHP) en de zus-
terorganisatie pmp die het Franstalige 
gedeelte van België bestrijkt, maakten 
met behulp van de beschikbare gege-
vens voor Bouwkroniek de balans op van 
de verwezenlijkingen in de voorbije ja-
ren en trekt daaruit conclusies. In Bel-
gië wordt immers in de drie gewesten 
passief gebouwd. Pmp en PHP hebben 
een tool ontwikkeld voor de statistische 
analyse van gegevens die de twee plat-
formen de mogelijkheid biedt de bereke-
ningsresultaten op basis van phpp volle-
dig uit te pluizen, en dit voor meer dan 
1.000 tot hiertoe gecertificeerde eenge-
zinswoningen in België, in alle gewesten 
en alle types van woonvormen. Hierna 
worden de belangrijkste resultaten voor-
gesteld van de vergelijkende studie die 
uitgevoerd werd met deze nieuwe tool.

De gegevens die vergeleken werden in 
deze eerste studie betreffen zowel de 
energie- als de technische kenmerken: 
netto verwarmingsenergiebehoefte, 
n50, gemiddeld U-waarde van de wan-
den, energetische referentieoppervlak-
te, percentage beglaasde oppervlakte 
ten opzichte van de ondoorzichtige op-
pervlakten, enz. Alles wordt vertaald in 
grafieken om het lezen en begrijpen er-
van te vergemakkelijken voor het grote 
publiek en met de bedoeling er zo veel 
mogelijk nuttige informatie uit te halen.

De gemiddelde warmtedoorgangscoëffi-
ciënt U [W/m².K] geeft een idee van de 
hoeveelheid energie die uitgewisseld 
wordt tussen het gebouw en de buiten-
omgeving. Hoe lager deze waarde, hoe 
kleiner de thermische uitwisselingen. 
De gemiddelde waarde Ugemiddeld 
houdt rekening met alle U-waarden van 
de wanden (ondoorzichtig of transpa-
rant, verticaal of horizontaal) en van de 
betrokken oppervlakten. 

Compactheid
Een andere vaststelling is dat hoe groter 
de compactheid van het project is, hoe 
hoger de gemiddelde warmtedoorgangs-
coëfficiënten U zijn. Met andere woor-
den, hoe compacter een gebouw, hoe 
minder het geïsoleerd moet worden om 
toch performant te zijn. Dat blijkt o.a. 
uit de projecten met grote omvang: de 
passiefstandaard wordt bereikt met klei-
nere isolatiediktes, en dus een hogere 
U-coëfficiënt.

De verdeling van het verlies van een pas-
siefgebouw wijkt wat af van het klassie-

ke schema dat we soms terugvinden. Zo 
is gemiddeld ongeveer 50% van het ver-
lies te wijten aan deuren en ramen, ten 
opzichte van slechts 25% voor de muren 
die in contact staan met de buitenomge-
ving. Het dak is dan weer slechts verant-
woordelijk voor 14% van het verlies.

Het naleven van een goede luchtdichtheid 
is bepalend voor het passiefcertificaat van 
het project(3). Heel wat projecten bewij-
zen het tegendeel. Met een gemiddelde 
luchtdichtheidswaarde van 0,47 vol/h 
onthullen de cijfers ons immers ook dat 
meer dan 60% van de projecten een resul-
taat vertonen van minder dan 0,50 vol/u. 
Bepaalde projecten zijn zelfs in de onmo-
gelijke uitdaging geslaagd een luchtdicht-
heidswaarde n50 te behalen van ruim be-
neden de  0,20 vol/h!

Op het hele pakket van ruim 1.000 ge-
bouwen zijn de resultaten dus meer dan 
aanmoedigend. Ze getuigen ook van een 
grote diversiteit aan projecten, zowel op 
architecturaal niveau als vanuit technisch 
oogpunt. De infiltrometrietesten tonen 
aan dat de waarde 0,60 vol/h gerespec-
teerd wordt, wat de meerderheid van de 
projecten er niet van weerhoudt nog be-
tere waarden te bereiken. Daaruit blijkt 
een reële wens van de bouwheren en be-
roepsmensen binnen de sector om te stre-
ven naar de controle over hun werk. Deze 
concrete feedback bewijst ook het vak-
manschap van onze aannemers.

Op basis van deze eerste vaststellingen, 
kunnen we ervan uitgaan dat phpp-ge-
gevens nog niet al hun geheimen hebben 
prijsgegeven. Dankzij deze analysetool, 
op punt gesteld door de platformen, 
zouden in de toekomst nog andere ver-
duidelijkingen kunnen volgen.

Aan de hand van deze analytische bena-
dering en de resultaten die regelmatig 
gepubliceerd worden, moeten we steeds 
meer lessen kunnen trekken uit de toe-
nemende voorraad bestaande verwezen-
lijkingen om zo alle spelers binnen de 
bouwsector te helpen – want zij, alle be-
roepen samen, streven met steeds meer 
naar de best mogelijke energieprestaties 
voor hun gebouwen.

(1) Het gaat wel degelijk enkel om de gebou-

wen die tot hiertoe gecertificeerd werden en 

niet over het geheel van de residentiële pas-

siefgebouwen in België.

(2) Het PassivHaus Institut, Darmstadt.

(3) Ter herinnering, de luchtdichtheidswaar-

de n50 moet kleiner zijn dan of gelijk zijn 

aan 0,60 vol/h.

Passiefhuis-Platform vzw 
(PHP) lanceerde in 2002 het 
passiefhuisconcept als vlaggenschip 
van het energiezuinig bouwen. De 
organisatie ontpopte zich sindsdien 
tot een invloedrijke voortrekker 
van de energiezuinige bouwsector. 
PHP verenigt momenteel ongeveer 
300 toonaangevende bedrijven 
en organisaties uit de sector en 
verricht onderzoek naar nieuwbouw, 
renovatie, residentiële en tertiaire 
gebouwen, stadsontwikkeling, ... 
Ze levert advies en begeleiding 
en organiseert opleidingen en 
evenementen als de PassiveHouse 
Beurs en het NZEB Symposium.

Auteurs: Stefan Van Loon (Pas-
siefhuis-Platform, php), Marion 
Bandin en Marny Di Pietranto-
nio (Plate-forme Maison Passive 
(pmp), pmp)

Passiefhuis-Platform vzw 
Gitschotellei 138, 2600 Berchem
E: info@passiefhuisplatform.be 
W: www.passiefhuisplatform.be
T: 03 235 02 81



 - abonnees 
profi teren van voordelen !!

Zoals elke vakman in de bouwsector werkt u nagenoeg 7 dagen op 7.

Verwen uw gezin en boek een weekend of vakantie bij Belvilla, de 

grootste aanbieder van vakantiewoningen in binnen- en buitenland. 

Ook chalets op skibestemmingen. 

5 % korting op Belvilla vakantiewoningen. 

Zelfs op last minute tarieven !

Hoe uw korting krijgen?
Boek op www.belvilla.be met kortingcode BWKRNK-20145  

(aanbod geldig op boekingen dit jaar, verblijf mogelijk tot einde 2015)

Je wil dat je arbeiders snel op de werf zijn, want tijd is geld. Bij een 

onverwachte panne moet je kunnen rekenen op een snelle 

interventie. 

VAB-Wegenwachters zijn autotechniekers die je auto 

of bestelwagen veelal meteen herstellen. 

Heel wat beter dan depan nagediensten die je wagen afslepen met 

veel tijdverlies als gevolg.

10 % korting op VAB-Pechbijstand 
voor je volledige bedrijfsvloot. 

geschikt is voor het uitvoeren van de reparatie zonder enige 

kilometerbeperking en met gratis vervoer van de inzittenden. 

(vervangwagen, vervangwagen bestelwagen, personenbijstand, 

Hoe uw korting krijgen?
Ga naar www.bouwkroniek.be/abonneevoordelen

VAB-Pechbijstand

Als Bouwkroniek-abonnee geniet u voortaan van zeer interessante kortingen bij onze partners:

NIEUW 

Een vakbeurs bezoeken aan de beste voorwaarden. 

5% korting op elke reis naar een handelsbeurs 

georganiseerd door Trade Fairs Expotravel.

Een lijst van alle reizen naar handelsbeurzen georganiseerd 

door Trade Fairs vindt u op de website van Bouwkroniek bij de 

vakbeurzenkalender – onder de knop “redactioneel”.

Hoe uw korting krijgen?
Mail uw gegevens, uw keuze en de code BKTRFR14 naar beurzen@

bouwkroniek.be en geniet van 5% korting op de TradeFairs prijs. 

Nationaal Wegencongres

25 & 26 september 2014 | NBC Nieuwegein 

Abonnees Bouwkroniek krijgen 20% korting !

infra: een unieke mogelijkheid om nieuwe partners te ontmoeten. 

Reserveer nu uw plaats voor 2014!

Hoe uw korting krijgen?
Bel of mail naar Nancy Kager, 0031 40 2 972 774, 
n.kager@bouw-instituut.nl
Of ga naar https://wegencongres.paydro.net/event/
nationaal-wegencongres-2014/Bouwkroniek

Bouwkroniek Ateliers

Wenst u graag op de hoogte te blijven van de nieuwe 

reglementeringen in de bouwsector? 

overzicht van al onze opleidingen vindt u terug op onze website 

www.bouwkroniek.be

opleiding. 

Hoe uw korting krijgen?

Mail uw gegevens, uw keuze en de code BKA180 naar 

ateliers@bouwkroniek.be  en geniet van €15 korting op uw 

inschrijvingsprijs.
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“Een innovatie zonder 
productkennis? Het kan!”

In de bouwsector wordt dat concept nog 
maar zelden toegepast. Een product-
configurator kan je bv. vertellen of het 
formaat, de kleur en het materiaal van 
je deur- of raamprofiel wel bij de bakste-
nen zullen passen. In het artikel hierna 
laten we het drietal vertellen over het 
totstandkomingsproces van deze nieu-
we toepassing.   

Tegenwoordig heb je voor vele produc-
ten een configurator. Ben je van plan 
een nieuwe fiets te kopen? Dan kan je 
zelfs je eigen fiets ontwerpen. Of heb 
je liever gepersonaliseerde schoenen 
van Nike? Het kan allemaal, dankzij een 
productconfigurator. 

Denk je aan bouwen? Of ben je van plan 
om nieuwe ramen, deuren of een veran-
da te laten plaatsen? Stel je voor dat je 
kan nagaan hoe je huis er zou uitzien nog 

vóór de werken worden gestart. Dat is 
toch wat we allemaal willen? Een beeld 
van het uiteindelijke resultaat. Vandaag 
de dag zijn productconfigurators vooral 
gekend in de interieursector, maar die 
kosten handenvol geld.

De consument  
De hedendaagse consument hecht 
enorm veel belang aan maatwerk. Hij 
wil zijn eigen producten, liefst nog an-
ders dan die van de buurman. Alles moet 
‘custom-built’ zijn, op vraag en naar 
smaak van de klant. Met behulp van een 
productconfigurator kan de klant zelf 
zijn ramen en deuren ontwerpen naar 
eigen behoeftes en wensen. Het heeft 
geen zin om eerst vanuit de producent 
te werken. Belangrijker is de vraag: wat 
wil de consument?

Drie studenten van de KHLeuven, Lincy 
Millet, Remco Borger en Laura Maluin, 
kozen als project een bedrijf uit de 
bouwsector. Samen zochten ze naar 
een innovatie, vernieuwde aanpak 
die het bedrijf een meerwaarde zou 
kunnen bieden. Na een maandenlang 
denkproces en verschillende 
onderzoeken, stelden de studenten 
een productconfigurator voor.

De KHLeuven biedt professionele ba-
cheloropleidingen aan in de studiege-
bieden onderwijs, handelswetenschap-
pen en bedrijfskunde, gezondheidszorg, 
industriële wetenschappen & techno-
logie en sociaal-agogisch werk. Daar-
naast organiseert de KHLeuven ba-
chelor-na-bacheloropleidingen, 
postgraduaten en permanente vor-
ming. De KHLeuven biedt een stimule-
rende leeromgeving waar je een stevi-
ge theoretische basis krijgt maar waar 
je ook meteen beroepservaring kan op-
doen in de praktijk. Op dit ogenblik telt 
de hogeschool 8.500 studenten.

Lincy Millet, Remco Borger, Laura 
Maluin
Katholieke Hogeschool Leuven
Departement Economisch Hoger 
Onderwijs
Hertogstraat 178
3001 Heverlee
Tel. +32 (0) 16 37 53 00
Fax: +32 (0) 16 37 53 99
www.khleuven.be
echo@khleuven.be

Laura Maluin, Remco Borgers en Lincy Millet.

Aluminium is ons vak.

www.sapa-ramen.be
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Meerwaarde Feedback
Op eigen smaak, wens en maat van de klant maken. Het wordt steeds belangrijker om de specifieke 

wens van de klant te vervullen. 

Geautomatiseerd plaatsen van bestellingen en overzichtelijke da-
tabank van bestellingen.

De verschillende bestellingen zullen duidelijker ge-
ordend zijn. 

Andere concurrenten gebruiken deze functie niet. Groot concurrentievoordeel wordt opgebouwd. 

Lagere kosten per bestelling. De klant begeeft zich naar de website en voert zijn 
wensen in. Bezoek van werknemers aan de klant is 
niet nodig. 

Orders kunnen sneller behandeld worden. Door het geautomatiseerd plaatsen van bestellin-
gen wordt alles duidelijker geordend en kunnen die 
sneller worden behandeld. 

Kans op een fout in de bestelling neemt af. De consumenten geven zelf hun specifieke wensen 
in. Een fout van een werknemer of miscommunica-
tie is haast uitgesloten. 

Klantenorderontkoppelpunt valt vroeger in het proces. Voorraad is aanwezig. 

Betere subjectieve waardering voor het product door klanten. Zij krijgen een beeld van hun product, zij kunnen 
zich inleven. 

Grotere tevredenheid Beter beeld van het product, hogere tevredenheid 
en merkbewustzijn. 

Betere kwaliteitsperceptie door klanten. Omdat klanten volledige controle hebben over het 
plaatsen van de bestelling, krijgen ze een betere 
kwaliteitsperceptie van het product. Ook komen ze 
zo niet voor verrassingen te staan indien er slech-
te communicatie heeft plaatsgevonden met een 
vertegenwoordiger.

Minder “typische” producten. Vertegenwoordigers ontwikkelen een routine of ty-
pisch product. Dit zijn producten die regelmatig 
worden gevraagd door klanten. Zij bevelen dit ty-
pisch product aan bij de consumenten en innovatie-
ve ideeën door de consument worden uitgesloten.

Hogere verkoop van standaardoplossingen door gepersonaliseer-
de oplossing.

Bij voorstelling van de prijzen van de gepersonali-
seerde oplossingen, stappen klanten sneller over op 
goedkopere standaardoplossingen die worden voor-
gesteld door de verkoper. Deze standaardoplossing 
vult dezelfde specifieke behoeften van de klant, die 
daardoor het gevoel krijgt een besparing te hebben 
gedaan.

Geeft de klant mogelijkheid tot visualiseren van producten. Voordelig voor de perceptie van de klant. Die zal 
sneller overgaan tot een bestelling. 

Mogelijkheid tot correcte artikelcodering en documentatie. Automatisatie. 

Tijd die klanten op website spenderen verlengt. Merkbewustzijn stijgt. 

Maatwerk mogelijk tegen lagere kosten. Structuur en automatisatie. 

Structureert en automatiseert de interactie tussen de klant en 
de fabrikant.

Lagere kosten.

Kosten voor productontwikkeling dalen aangezien de klant zelf 
ontwikkelt. 

De betrokkenheid van de klant stijgt. 

Personeelskosten dalen Er hoeven geen vertegenwoordigers op bezoek 
te gaan bij de klant om hun specifieke wensen te 
noteren. 

Minder voorraadkosten en verspillingen Bestelling wordt door de klant doorgevoerd en 
vervolgens kan het bedrijf zijn benodigdheden 
bestellen. 

Voordelen en meerwaarde configurator
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Eén van onze grote vragen was of de 
consument wel bereid zou zijn om voor 
zulke interfaces te betalen. Na een klein 
mondeling onderzoek bij mensen die 
aan het bouwen waren, gingen renove-
ren of van plan waren om nieuwe ramen 
te plaatsen, wisten we het zeker. Mensen 
zijn wel degelijk bereid om voor deze in-
novatie geld op tafel te leggen. 

Nochtans  is  het een extra troef voor het 
bedrijf om deze interface (voorlopig) 
gratis aan te bieden op hun website. Zo 
kunnen zij een betere band opbouwen 
met hun bestaande klanten en kunnen 
zij potentiële klanten warm maken voor 
hun product. 

Er was eens… 
Om echt zeker te zijn dat een product-
configurator een meerwaarde zou bie-
den, maakten de marketingstudenten  
eerst een grondige analyse van het be-
drijf. Waarvoor staat het bedrijf, wat zijn 
de financiële cijfers, wat is de gehanteer-
de bedrijfsstructuur…?

Een financiële analyse gaf hen een blik op 
hoe de onderneming het momenteel doet. 

Analyse van tal van ratio’s, waaronder de 
solvabiliteitsratio, de schuldengraad op 
lange termijn  gaven hen een kijk op de 
toekomstige opportuniteiten. Het werd 
al snel duidelijk dat het bouwbedrijf dat 
zij bestudeerden voldoende draagkracht 
zou hebben om deze innovatie te financie-
ren. De kosten die de productconfigurator 
met zich meebrengt, komen verder in het 
artikel ter prake. Nadien volgde nog een 
grondig onderzoek van de omgeving. Zo 
werden de trends in de aluminiumsector 
voor de komende jaren bestudeerd. Om 
een goed en concreet beeld te krijgen van 
de omgeving en de concurrentie werd er 
ook een sterkte-zwakte-analyse gemaakt.

Daaruit bleek dat geen enkele concurrent 
reeds gebruik maakte van een product-
configurator. Een buitenkansje, zo rede-
neerden de studenten. Voor de ontwikke-
ling van de configurator  schakelden Lincy 
Millet, Laura Maluin en Remco Borger de 
hulp in van een professional. Ze namen 
contact op met een bedrijf dat voor hen 
een prototype wilde ontwerpen. 

De meerwaarde(s) 
De markt voor raam -en deurprofielen is 
een markt met een lage moeilijkheids-
graad van behoeftebepaling. De behoef-
ten die klanten hebben zijn vaak dezelf-
de, ze zijn makkelijk te bepalen en uit te 
drukken. In de bovenstaande afbeelding 
wordt duidelijk gemaakt dat in een der-
gelijke markt het gebruik van een pro-

Studenten KHLeuven leggen examen af in 
een bedrijf
Studenten Marketing van de Katholieke Hogeschool Leuven hebben dit jaar op 
een bijzondere manier examen afgelegd. Zij mochten hun business model inno-
vatie presenteren aan vijftien Belgische bedrijven. De presentaties en innova-
tieve voorstellen werden door de deelnemende bedrijven erg gewaardeerd. Eén 
van deze bedrijven is actief in de bouwsector.

Examens hoeven niet altijd in muffe leslokalen plaats te vinden. Dat bewijst het 
departement Economisch Hoger Onderwijs van de KHLeuven. Daar trekt men 
voor het afleggen van de examens gewoon naar een bedrijf. Verschillende mar-
ketingstudenten van de hogeschool werkten eerder dit jaar aan een business 
model innovatie voor Belgische bedrijven. In dat business model kijkt men naar 
welke aspecten van een bedrijf verbeterd kunnen worden. 

“Een twintigtal groepjes studenten hebben elk een verschillend bedrijf geanaly-
seerd en een verbetering voorgesteld. Het verslag dat ze maakten, bevatte een 
balansanalyse, een korte situatieschets en de historiek van het bedrijf”, aldus Rik 
Gielen, lector aan de KHLeuven.

De studenten gingen vervolgens hun innovatie toelichten bij het bedrijf in kwes-
tie. Lector Gielen ging met hen mee en de presentatie tijdens het bezoek gold 
als examen voor het vak. De resultaten waren overweldigend: het verslag en de 
gegeven presentaties werden door de betrokken bedrijven erg gewaardeerd. In 
veel gevallen kregen de studenten ook de kans om de innovatie potentieel ver-
der uit te werken. 

ductconfigurator de kwaliteitsperceptie 
bij de klanten sterk kan doen toenemen.

Strikt genomen is de p-waarde (Eng: pro-
bability) een maat voor de kans dat de 
nulhypothese ten onrechte is verworpen. 
Praktisch gezien is de p-waarde een waar-
de tussen 0 en 1, die wordt bepaald door 
middel van een statistische toets. Bij een 
p-waarde van 1 kunnen we aannemen dat 
het gevonden resultaat op toeval berust. 
Met een p-waarde dichtbij 0 kunnen we 
ervan uitgaan dat de gevonden waarde 
een werkelijke associatie aanduidt. Ge-
woonlijk hanteert men p = 0.05 als grens 
van statistische significantie: indien p < 
0.05 dan is het resultaat significant.

Het kostenplaatje 
Allemaal goed en wel, maar welke kos-
ten zal dat meebrengen voor de onder-
neming? Het is misschien verbazing-
wekkend, maar een productconfigurator 
heeft een lage aanshcaffingswaarde. 
Door het ontbreken van kennis is het 
aangewezen om voorlopig de configura-
torbouw uit te besteden aan een gespe-
cialiseerd bedrijf. 

De investering om de configurator te la-
ten ontwerpen komt neer op 4.000 tot 
4.500 €.  

Tijdens de presentatie werd een demo ge-
toond die speciaal op de maat en de no-
den van het bedrijf is gemaakt. Naast deze 
ontwerpkosten is er een jaarlijkse kost 

van 3.000 € aan licentierechten. Daardoor  
komt de kost in het eerste jaar neer op 
7.000 tot 7.500 €, een investering die de 
moeite waard lijkt, zeker als deze gepaard 
gaat met de voordelen die in het boven-
staande punt zijn aangehaald.

Voor het berekenen van de omzet die door 
de innovatie wordt mogelijk gemaakt, 
werd er uitgegaan van een omzettoena-
me van 2,5% op de omzet van 2012. Toch 
zal de totale winst van de innovatie nog 
hoger  liggen aangezien er tal van kosten-
dalingen veroorzaakt zullen worden door 
het invoeren van de innovatie. 

Het inschatten van de mogelijke op-
brengst van een productconfigurator is 
zeer complex. Toch heeft deze relatief 
lage innovatiekost,  7.500 € in het eerste 
jaar en nadien jaarlijks 3.000 €, een hoge 
roi (return on investment). Niet alleen 
heeft deze innovatie kostenbesparingen 
tot gevolg, ook worden tal van andere 
voordelen gerealiseerd.

Het verdict 
Inmiddels hielden de studenten ook een 
presentatie bij het bedrijf zelf dat zeer 
enthousiast was over dit project. In de 
toekomst zal worden bekeken hoe deze 
innovatie in de praktijk kan worden toe-
gepast. Ook Rik Gielen, de lector van 
de KHLeuven die de studenten tijdens 
dit proces begeleid heeft, was tevreden 
over het eindresultaat.
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De compacte machine 
die een dikke vink 
krijgt voor alles.

Vink ook uw zaken af en neem contact met ons op: 

JC Bamford N.V. - Tel.: +31 (0)418 654 654 - Email: info@jcb.nl - www.jcb.nl
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De nieuwe JCB 406, 407 en 409 compacte wielladers vinken alle belangrijke eigenschappen 
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We shape the future

Perfect schaafoppervlak en ook nog kostenbesparend
In de woonomgeving ligt de nadruk steeds meer op exotische houtsoorten voor ramen, trappen,
meubels en parketvloeren. Perfecte oppervlakken bij deze houtsoorten met vergroeiingen en grote
jaarring afstanden zijn voor iedere bewerking een uitdaging. 
Uitval en hoge nabewerkingskosten kunnen beperkt worden door het gebruik van Leitz VariPlan
Plus schaafkoppen met de RipTec technologie voor zacht- en hardhout. Ook voor splijting 
door een bewerking tegen de groeirichting van het hout in, ruw oppervlak door kruisdradigheid,
knoesten of afschilfering in de buurt van zachte jaarringen wordt met VariPlan Plus gereduceerd.
VariPlan Plus is de beste manier voor het voor- en finish schaven van zacht- en hardhout.
Informeer bij Leitz naar de mogelijkheden, 02 251 60 47 of via info@leitz-service.be. 

N.V. Leitz Service S.A.
Industrieweg 15
1850 Grimbergen
Tel 02 251 60 47
Fax 02 252 14 36 
info@leitz-service.be
www.leitz.org

VariPlan Plus – Dé plus om efficiënt te schaven

met VariPlan Plus

zonder VariPlan Plus
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Belgisch massief-passief concept aan de basis 
van de eerste CO2-neutrale straat in Nederland

Massief passief
Een Europese Richtlijn van 25 oktober 
2012 stelt dat tegen 2021 alle nieuw-
bouwwoningen bijna- of helemaal ener-
gieneutraal zullen moeten zijn. Het mag 
dan ook niet verwonderen dat de vzw 
Passiefhuis-Platform en de Nederlandse 
Stichting PassiefBouwen.nl vaststellen 
dat het aantal passieve nieuwbouwpro-
jecten jaar na jaar stijgt. “Begrijpelijk, 
want passief bouwen is de meest logi-
sche weg naar nul-energiewoningen”, 
legt ir. Chris Zijdeveld, oprichter en 
voorzitter van de Stichting PassiefBou-
wen.nl, uit. 

Een woning wordt als een passiefhuis 
beschouwd wanneer aan drie basisver-
eisten is voldaan: de netto energiebe-
hoefte voor ruimteverwarming is klei-
ner of gelijk aan 15 kWh/m² per jaar, het 
gebouw is voldoende luchtdicht, en de 
temperatuur stijgt niet meer dan 5% van 
het jaar boven de 25° C. 

Om hieraan te voldoen werd in Neder-
land tot voor kort vooral teruggegre-
pen naar houtskeletbouw. In België be-
wees het massief-passief concept dat 
Recticel Insulation in 2009 ontwikkel-
de, dat passiefhuizen ook prima kun-
nen worden gerealiseerd met baksteen 
en harde isolatieplaten in polyurethaan. 
In dit geval spreekt men van een 
‘massief-passiefhuis’.

In de prijzen
In België werd de eerste massief-pas-
siefwoning in 2009 opgetrokken in Bot-
telare. Sindsdien is het bouwen van een 

In het Zeeuwse dorp Grijpskerke werd 
eind vorig jaar de eerste CO2-neutrale 

straat van Nederland opgeleverd. 
Aan de ene kant van de straat – die 

het Bakkersland werd gedoopt – 
bevinden zich 20 starterswoningen 

die volgens de massief-passief 
bouwmethodiek werden gerealiseerd. 

Aan de andere kant van de straat 
werd het woonzorgcomplex 

Nimmerdor, een combinatie van 
appartementen, commerciële 

ruimtes en een dorpshuis, volgens 
diezelfde methodiek opgetrokken. 
Het project Nimmerdor sleepte de 
PassiefBouwen Award, uitgereikt 
door de Stichting PassiefBouwen.

nl, in de wacht. Ook een particuliere 
massief-passief woning  in Nederland 

viel bij die Awards in de prijzen.

Technische fiche Wozoco 
Nimmerdor Grijpskerke 
(winnaar PassiefBouwen Award 
2012 - Overige gebouwen)

Opdrachtgever: woningcorpo-
rate Woonburg, Middelburg
Projectontwikkelaar: PMB 
Marsaki, Goes
Architect: Architecten Alliantie, 
Goes
Adviseur PassiefBouwen: Treco-
dome, Roosendaal
Installatieadviesbureau: Dubour-
graaf, Goes
Inspectie: Nieman Raadgevende 
Ingenieurs, Eindhoven
Aannemer: Heijmans Zeeland, 
Grijpskerke
Isolatie spouw: Eurowall (2 x 
120 mm)
Isolatie buitengevel: Powerwall 
(2 x 120 mm)
Isolatie vloer: Eurofloor (120 
mm) 
Isolatie dak: Eurothane Silver 
met afschot (minimaal 2 x 120 
mm)
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passiefhuis toegankelijker dan ooit en 
winnen massief-passiefwoningen nog 
steeds aan populariteit. 

In Nederland stijgt jaar na jaar ook het 
aantal inzendingen en nominaties voor 
de drie categorieën PassiefBouwen 
Awards die de Stichting PassiefBouwen.

nl er jaarlijks uitreikt. Voor 2012 vielen 
vooral de massief-passieve bouwprojec-
ten in de prijzen. Een particuliere mas-
sief-passiefwoning in Witmarsum kreeg 
met name een vermelding in de Erede-
visie Passief Bouwen, terwijl het multi-
functionele woonzorgcentrum Nimmer-

dor in Grijpskerke de PassiefBouwen 
Award 2012 in de categorie Overige Ge-
bouwen in de wacht sleepte. 

Nimmerdor betekende ook het start-
schot voor de eerste volledig CO

2
-neu-

trale straat in Nederland: een groot-
schalig project dat vooruitloopt op de 
wettelijke verplichting om vanaf het jaar 
2020 uitsluitend nog (bijna-)nulenergie-
woningen te bouwen.

Traditioneel en 
toegankelijk
Het grote voordeel van het massief-pas-
siefbouwconcept is zijn traditioneel ka-
rakter inzake methodiek en visueel re-
sultaat. Ook maakt het massief-passief 
bouwconcept passiefbouw enorm toe-
gankelijk, zowel op budgettair vlak als 
op het vlak van werkwijze. Een architect 
kan dankzij de massief-passiefmethode 
bijna-energieneutraal bouwen zonder 
dat hij minder gebruikelijke bouwtech-
nieken hoeft aan te wenden, de plaat-
ser kan blijven werken met bakstenen 
en harde isolatieplaten in polyurethaan 
en de bouwheer hoeft geen esthetische 
toegevingen te doen: massief-passiefge-
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Technische fi che particu-
liere woning Witmarsum
(eervolle vermelding PassiefBou-
wen Award 2012 - onderscheiding 
op alle vlakken)

Opdrachtgever: Familie Kuipers-
Feenstra, Witmarsum
Architect: Plannon bv, Druten
Adviseur PassiefBouwen: Treco-
dome, Roosendaal
Inspectie: Nieman Raadgevende 
Ingenieurs, Zwolle, Invent Ad-
vies, Beilen
Aannemers: De Friese bedrij-
ven Aannemersbedrijf J. de Jong 
(Oosterwolde), Bouwbedrijf P. 
Allema (Niawier), Bouwbedrijf 
Bootsma (Tirns), Bouwbedrijf 
v.d. Bosch (Grou) en Bouwbe-
drijf Leenstra (Gaastmeer).
Isolatie vloer: geïsoleerde beton-
vloer op zand met daarop Euro-
fl oor vloerisolatie (2 x 60 mm)
Isolatie spouw: Eurowall (2 x 
100 mm)

bouwde woningen vallen nauwelijks van 
traditionele woningen te onderscheiden.

“Er ligt een gewoon pannendak op het 
huis en er staan stenen muren omheen”, 
legt de aannemer - en vader van de bouw-
heer - van de particuliere woning in Wit-
marsum uit. “Het lijkt wel of het er al jaren 
staat. En je kunt het overal in het Friese 
landschap bouwen. Het huis is zo traditi-
oneel gebouwd dat je aan de buitenkant 
niet ziet dat het een massief-passiefge-
bouwde woning is. We zijn onze eigen 
bouwtechnieken blijven hanteren - beton-
wandelementen, verdiepingshoge casco-
elementen voor het binnenspouwblad - en 
van daaruit zijn we massief-passief gaan 
denken. Tot op dat punt zelfs, dat we nu 
samen met de vier andere aannemersbe-
drijven die de particuliere woning in Wit-
marsum realiseerden een standaard mas-
sief-passiefwoning op de markt brengen 
die heel betaalbaar is in aankoop en toch 
onmiddellijk rendeert dankzij de sterk 
verminderde energierekening voor haar 
bewoners.”

Hetzelfde geldt voor het multifunctio-
neel woongebouw Nimmerdor. Dat is 
volgens juryvoorzitter ir. Chris Zijdeveld 
vooral in de prijzen gevallen doordat het 
complex - een combinatie van apparte-
menten, commerciële ruimten, starters-
woningen en een dorpshuis - een klas-
siek uiterlijk heeft gekregen. Dat het 
geen traditioneel gebouwde woning is, 

zie je niet. Het verschil zit in de doorge-
dreven luchtdichtheid en isolatie, en in 
de ventilatie met warmteterugwinning.” 

Een perfecte 
luchtdichtheid 
Een uitstekende luchtdichtheid is inder-
daad van primordiaal belang om gebou-
wen zo energiezuinig mogelijk te maken. 
Vandaar dat de uitvoering van derge-
lijke projecten uiterst nauwgezet dient 
te gebeuren door gecertifi ceerde vak-
mensen en dat er kwalitatief hoogwaar-
dige bouwmaterialen moeten worden 
gebruikt. 

Bij het massief-passief woonzorgcen-
trum Nimmerdor werd gebruik gemaakt 
van thermisch inerte keramische bak-
stenen en van isolatieplaten van Recti-
cel Insulation: Eurowall spouwisolatie (2 
x 120 mm), Powerwall buitengevelisola-
tie (2 x 120 mm), Eurofl oor isolatie (120 
mm) voor de vloer en Eurothane Silver 

isolatie met afschot (minimaal 2 x 120 
mm) voor het dak. 

Deze isolatieplaten met een uitstekende 
lambdawaarde bieden het voordeel dat 
ze zelfs ultradun voor uitstekende ther-
mische prestaties zorgen. Bovendien 
zorgt hun tand-en-groefkliksysteem er-
voor dat de harde isolatieplaten netjes 
in elkaar schuiven, waardoor de kans op 
energielekken bijna nihil is. Daarnaast 
werden de woningen in Grijpskerke 
voorzien van een goede balansventilatie 
en een warmteterugwinningsysteem.

De prijs van de koopwoningen in Grijps-
kerke bedroeg volgens de initiatief-
nemers gemiddeld 15.000 € meer dan 
die van een ‘normale’ woning, maar die 
meerprijs wordt snel terugverdiend 
doordat de energie- en onderhouds-
kosten tot een minimum zijn herleid. 
Het mag dan ook niet verwonderen dat 
alle 20 starterswoningen binnen de drie 
maanden tijd waren verkocht.

Maes Jonker nv

H514
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Softwareoplossingen voor 
bouwfi rma’s verhogen rendement 

KPD Services heeft meer dan 30 jaar 
ervaring in het ontwikkelen en imple-
menteren van gebruiksvriendelijke soft-
wareoplossingen voor alle aspecten van 

de bedrijfsadministratie en richt zich 
hoofdzakelijk naar Belgische onderne-
mingen actief in algemene bouw, wegen-
bouw en aanverwante sectoren. 

“We bieden deskundig ict- advies en 
softwareoplossingen met als voornaam-
ste doel de bedrijfsadministratie van 
onze klanten te verlichten en duurzame 
verbeteringen aan te brengen binnen die 
onderneming. Een allround ict-partner, 
zeg maar, opdat de fi rma in kwestie zich 
kan focussen op haar kernactiviteiten en 
op die manier een rendementsverhoging 
kan realiseren.”

Projectbeheer
Bouwoffi ce, het modulair opgebouwd 
softwarepakket van KPD Services dekt 
alle facetten van de administratie van 
een bouwbedrijf. Alle gegevens worden 
verwerkt binnen één en dezelfde toepas-
sing en geeft een duidelijk inzicht in het 
verloop en de rendabiliteit van bouwpro-
jecten, vanaf het inlezen van de meet-
staat tot en met de oplevering van het 
werk. “Een juiste kijk op de activiteiten 
stelt je in staat om een juiste beslissin-
gen te nemen,” zegt Goossens.

KPD Services nv uit Halen is 
marktleider op het vlak van 

ontwikkeling en implementatie van 
softwareoplossingen voor bedrijven 

die actief zijn in algemene bouw, 
wegenbouw en aanverwante sectoren. 

“Onze softwarepakketen stellen 
bouwondernemingen in staat om 
het rendement van hun projecten 
te verhogen”, aldus gedelegeerd 

bestuurder ir. Marc Goossens.

Accoya® wordt van hout uit duurzame bronnen 
gemaakt, is volledig gifvrij en heeft een revolutie 
op het gebied van houttechnologie ontketend.

Bezoek voor meer informatie

www.accoya.com
Hout-Bois van Steenberge N.V., dé 

specialist in naaldhout en plaat-
materiaal, is vanaf heden uw officiële 
distributeur voor Accoya® in België en 

het Groothertogdom Luxemburg

Steenweg op Aalst 27
B-9620 Zottegem

T +32 (0)9 360 00 24
www.vansteenberge.be

hout is de toekomst, hout is Accoya®
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Dankzij de directe koppeling tussen fi -
nanciële administratie enerzijds en het 
beheer van de projectgegevens ander-
zijds, dient elk gegeven slechts eenmaal 
ingevoerd te worden. Bouwoffi ce kwam 
tot stand door een intense samenwer-
king met specialisten uit de bouwsector 
en wordt inmiddels gebruikt door ruim 
350 bouwbedrijven in België. Via zus-
ter- en dochterondernemingen van onze 
klanten, zijn is KPD Services ook actief 
in Frankrijk en Nederland.

Wic-projectcenter
“In het verleden gebruikten werfl eiders 
gewoonlijk één of meerdere spread-
sheets voor het opvolgen van hun wer-
factiviteiten. Een bijzonder tijdrovend 
systeem, zo bleek. Vandaag gebruiken 
we hiervoor een softwarepakket met 
name KPD wic (werf informatie center). 
Iedere projectleider beheert zijn projec-
tactiviteiten in een centraal systeem. 
Want minder tijd voor administratie be-
tekent meer tijd voor werfbezoeken en 
opvolging”, aldus Marc Goossens.

Met KPD wic levert het Halense soft-
warebedrijf een kant-en-klare toolbox 

die het werk van projectleiders op de 
werf moet vereenvoudigen. In een oog-
opslag krijgt de werfl eider een overzicht 
van alle projectgegevens, zoals het ont-
vangen van documenten, de plannen-
lijst, templates, contracten met leveran-
ciers of onderaannemers, en nog meer 
nuttige documenten.

Naast haar kernactiviteiten levert KPD 
Services ook bijbehorende hardware en 
diensten, waaronder o.a. een permanen-
te helpdesk. 

KPD Bouwsoftware & 
Services n.v.

Stadsbeemd 1013
B-3545 Halen
Tel. 013 460 460
Fax 013 460 461
info@kpd.be
www.kpd.be

De dunste
spouwmuurisolatie

 Vochtongevoelig
 Tand en groef (Ultra Fit air lock)
 Harde en onvervormbare spouwplaat
 Rot niet, irriteert niet
 Voor EPB, lage energiewoning en passiefhuis isolatie

www.enertherm.eu
www.atab.com

IKO enertherm ALU TG = D 0,023 W/(m.K)
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“Duurzaamheid is essentieel, 
daar kun je niet mee gaan spelen!”

“De klimaatverandering is niet meer 
weg te denken. Een stijgende zeespie-
gel, de opwarming van de aarde, het 
opdrogen van fossiele brandstoffen en 
het schaarser worden van drinkbaar wa-
ter doen de roep naar meer duurzaam-
heid alleen maar luider klinken. Overhe-
den proberen die tendens een halt toe 

te roepen. Wereldwijd werd echt ge-
start met de Kyoto-doelstellingen, ge-
volgd door een aantal minder doeltref-
fende conferenties. Maar Europa is met 
de 20/20/20-doelstelling alvast een voor-
trekker. Tegelijkertijd – en misschien als 
tegenreactie – zie je ook heel wat inno-
vatieve technologieën ontstaan die kun-

Voor Ingenium nv is werken 
aan duurzaamheid even 
natuurlijk als ademen. Het 
onafhankelijke ingenieursbureau 
met vestigingen in Brugge en 
Leuven adviseert, bestudeert, 
ontwerpt en optimaliseert 
technische uitrustingen in 
gebouwen en bedrijven. Al 
dekt die vlag ondertussen niet 
meer de hele lading. Zowel de 
ideeën als de concrete praktijk in 
verband met wonen en werken 
zijn de afgelopen decennia 
immers enorm geëvolueerd.

Het KBC-kantoor in Gooik bewijst al ruim een jaar dat het meer energie produceert dan het 

consumeert. 
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nen helpen om het tij te keren. De mens 
heeft een enorme veerkracht om zich 
telkens opnieuw aan te passen,” vertelt 
ceo Nicolas Vyncke.

“Het is binnen dat kader van een veran-
derende wereld enerzijds en een sturen-
de overheid anderzijds dat wij opereren. 
Voor ons vormt die klimaatverandering 
geen bedreiging, maar net een enorme 
uitdaging. Essentieel is het concept van 

de Triple P: planet, profi t, people. ‘Pla-
net’ slaat natuurlijk op een duurzame 
toekomst voor onze planeet. Bij ‘profi t’ 
ruilen we het idee dat duurzame oplos-
singen een investeringskost zijn in voor 
het concept van de ‘total cost of ow-
nership’. Mensen ervan overtuigen om 
duurzaam te leven, zal maar lukken als 
ze het gevoel hebben dat ze er winst uit 
halen. Dat kan in euro’s worden uitge-
drukt, maar ook in meer comfort, erken-
ning, het gevoel aan je kleinkinderen een 
betere wereld achter te laten, en voor 
bedrijven bijvoorbeeld ook marketing-

waarde. De laatste ‘p’ gaat over respect 
voor mensen, één van de vier kernwaar-
den binnen ons bedrijf, waar we zowel 
voor onze eigen medewerkers als voor al 
onze stakeholders voluit voor gaan.”

“De rol van Ingenium in dat hele verhaal 
is om de wereld beter te maken door ge-
bouwen en volledige sites beter te ma-
ken. Duurzaamheid is daarbij een essen-
tiële randvoorwaarde geworden, net als 
stabiliteit of een goede akoestiek. Ont-
werpers staan vandaag voor de uitda-
ging om binnen al die randvoorwaarden 

KBC bouwt eerste 
energieneutraal 
bankkantoor in 
België
Het nieuw KBC-bankkantoor in Gooik 
moest een energiezuinig en duurzaam 
voorbeeldproject worden. Ingenium 
leverde uitgebreide ondersteuning bij 
het maken van duurzame keuzes. Met 
comfort- en energiesimulaties stond 
Ingenium ook in voor het ontwerp 
van de technische installaties. Daarbij 
werden energiezuinige technologieën 
die in grotere kantoorgebouwen hun 
nut al bewezen hebben – zoals beton-
kernactivering en boorgatenergieop-
slag in combinatie met een warmte-
pomp – vereenvoudigd en betaalbaar 
gemaakt voor een bankkantoor met 
een veel kleinere oppervlakte. 

De verlichting wordt volledig aange-
stuurd via aanwezigheidsdetectie en 
daglichtsturing. Een fotovoltaïsche 
installatie op het dak zorgt voor de 
productie van elektriciteit. Al deze in-
grepen koppelen energiezuinigheid – 
een E-peil van 1 – aan optimaal com-
fort voor de bezoekers en gebruikers 
van het gebouw.

Ook wat de inrichting betreft, werd 
gekozen voor ‘cradle to cradle’-prin-
cipes in wandbekleding, gipskar-
tonplaten en meubilair. Het project 
behaalde in september 2013 de pu-
blieksprijs van de 2020 Challenge, 
een wedstrijd voor innovatieve pro-
jecten van ingenieursbureaus.

Eén jaar na de ingebruikname op 12 
december 2012 bleek dat de ener-
giebehoefte voor verwarming, koe-
ling, ventilatie en verlichting voor 
meer dan 100% wordt geleverd door 
de eigen PV-installatie. De vlag ‘nul-
energiekantoor’ dekt dus volledig de 
lading!

Een voorbeeld van de Quadras Ener-
getica-aanpak van Ingenium zien we 
in het eerste CO

2
-neutraal fi liaal dat 

Lidl op 18 maart 2014 in Elsene open-
de. “Om de energievraag te reduceren, 
werd een optimaal isolatiepakket vol-
gens de passiefstandaard geadviseerd 
met onder meer drievoudige beglazing 
en een deel van het dak in de vorm van 
een groendak”, vertelt Pedro Pattijn.

“De verwarming van de winkel ge-
beurt met een uniek warmtepomp-
systeem waarbij de warmte van de 
koelkasten en diepvriescellen gerecu-
pereerd wordt om de winkelruimte te 
verwarmen via de vloerverwarming. 
Er komt geen gas aan te pas! In de zo-
mer wordt hetzelfde systeem gebruikt 
om de winkelruimte te koelen. Daar-
naast wordt een balansventilatiesys-
teem met hoogrendement warmtere-
cuperatie toegepast.”

“Voor de verlichting van de winkel 
wordt maximaal gebruik gemaakt van 
natuurlijk daglicht via intelligente 
daglichtkoepels. Daarnaast wordt zo-
wel binnen als buiten overal led-ver-
lichting gebruikt. De binnenverlich-
ting wordt automatisch geregeld via 
daglichtsturing. De elektriciteitsvraag 
– die minimaal is door alle recupera-
tie-ingrepen – wordt maximaal inge-
vuld door de 400 m² zonnepanelen op 
het dak. Met een uitgebreid beheer- en 
monitoringsysteem kan de energie- en 
comfortprestatie in uitbating van de 
volledige technische installatie nauw-
keurig worden opgevolgd.”

De Europese Commissie beloonde In-
genium eind 2009 met het GreenBuil-
ding Endorser label als erkenning voor 
de speciale inspanningen voor het ad-
viseren en ontwerpen van energie-effi -
ciënte en duurzame gebouwen.

Quadras Energetica in de praktijk
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toch een creatief en aangenaam gebouw 
in een mooie omgeving te creëren. Als 
ingenieurs kunnen wij daar een belang-
rijke bijdrage toe leveren.” “De uitdaging 
ligt daarbij vooral in het vinden van slim-
me maar eenvoudige oplossingen,” vult 
Pedro Pattijn, business unit manager 
Energy & Sustainability aan. “We willen 
ons met Ingenium vooral onderscheiden 
door een technische innovator te zijn: 
niet alleen continu nieuwe ideeën en op-
lossingen bedenken maar ze ook in de 
markt gaan toepassen. Dat zal regelma-
tig wel nieuwe onderzoeken vergen. Er 
moet dan ook veel meer worden ingezet 
op het stimuleren van pilootprojecten.”

“De uitdaging ligt in het vinden 
van slimme, maar eenvoudige 
oplossingen.” (PEDRO PATTIJN)

De evolutie naar duurzaamheid en een 
holistische aanpak is niet alleen voor ge-
bouwen maar ook op ruimere schaal te 
merken. “Op gebouwniveau vertaalt de 
triple P-aanpak zich in duurzaamheids-
labels. Het E-peil dat enkel energie-effi-
ciëntie regelt, kan vervangen worden 
door een D-peil dat duurzaamheid meet 

volgens de 9 criteria van BREEAM. Met 
Building Information Modeling (BIM) 
kunnen we nu de diverse parameters 
van een gebouw in kaart brengen om 
een totaalbeeld te krijgen”, vertelt Jan 
Desmet, business unit manager 
Build ings.

“Die globale of holistische aanpak is es-
sentieel. De bouwfysische en de tech-
nische ingrepen moeten perfect wor-
den afgestemd met de juiste keuze en 
dimensionering van de structuur en de 
technische installaties. Zoals bob Van 
Reeth het ooit stelde: een gebouw moet 

Simulaties steunen holistische aanpak voor 
gebouwen
Om het comfort, de energieprestatie, de technische karakteristieken en de duur-
zaamheid van een gebouw grondig te bestuderen en te optimaliseren beschikt 
Ingenium sinds 2010 over een simulatiestudio. Met gespecialiseerde software-
pakketten en zelf ontwikkelde berekeningsmethodes worden simulaties en haal-
baarheidsstudies gemaakt die het gebouw energie-efficiënter maken. In de Inge-
nium Simulation Studio worden twee domeinen onderscheiden: bouwfysische en 
technische simulaties. 

In het eerste geval worden conceptuele beslissingen zoals gebouwvorm, oriënta-
tie, opbouw van de gevel en glaspercentage geoptimaliseerd. Daarbij wordt het 
effect op het thermische comfort en de energiebehoeftes beoordeeld. Uiteraard 
spelen het toekomstige gebruik van het gebouw en de klimaat- en omgevingska-
rakteristieken hierbij een belangrijke rol.

De technische simulaties zijn gericht op de studie en het ontwerp van innova-
tieve concepten zoals verticale grondwarmtewisselaars, betonkernactivering, 
energieproductiesystemen en regenwaterrecuperatie. De simulaties kunnen 
zowel statisch als dynamisch zijn en geven een nauwkeurige indicatie van de 
energieprestatie.

Bouwfysische en technische simulaties maken de evaluatie van alternatieve op-
lossingen mogelijk en geven een bijkomende garantie op het eindresultaat. Bo-
vendien worden de resultaten duidelijk visueel voorgesteld, waardoor de bouw-
heer of opdrachtgever op een meer gefundeerde manier beslissingen kan nemen.

Ingenium paste deze werkwijze toe bij de uitwerking van het project van het toe-
komstige Antwerpse Havenhuis, een ontwerp van architecte Zaha Hadid.
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BIM verhoogt duurzaamheid
Ook de praktische aanpak van Ingenium ademt duurzaamheid. Building Informa-
tion Modeling (BIM) is een intelligent op 3D-modellen gebaseerd proces voor de 
planning, het ontwerp, de constructie en het management van gebouwen. 

“Werken met een BIM-model is veel meer dan 3D-tekenen. Wij geloven sterk in 
het levenscyclusverhaal van een gebouw. Met advies, ontwerp en commissioning 
schrijven wij als ingenieursbureau een deel van dat verhaal. Maar in een BIM-
model bouwen we dat samen met de architect en de andere bouwpartners op. 
Het biedt voordelen voor de inplanting van het gebouw, om technieken te ont-
werpen en te plannen en om de kostprijs nauwkeuriger te berekenen. Maar het 
stopt niet bij de realisatie van het gebouw zelf. Het BIM-model kan bijvoorbeeld 
ook versterkt worden met de eigenschappen van materialen die een rol spelen bij 
het gebruik en de uitbating van het gebouw”, vertelt Jan Desmet.

“Het is ook een vorm van sociale duurzaamheid, deze manier van samenwer-
ken, al merken we dat het in onze contreien nog in zijn kinderschoenen staat. 
Voor het nieuwe KULAB-gebouw op de site Ter Groene Poorte in Brugge zijn 
we nu voortrekker om het dossier samen in één model vorm te geven. Daardoor 
botsen we in een veel vroeger stadium op mogelijke problemen of uitdagingen 
die anders pas in de uitvoering aan de oppervlakte komen en het bouwproces 
vertragen.”

“Een stap die we nu aan het zetten zijn, is om vanuit BIM-modellen ook een ener-
giemodel te maken. Als alle parameters van het gebouw in het BIM-model aan-
wezig zijn, zou dat mogelijk moeten zijn. Maar er is nog een weg af te leggen vóór 
we het echt zullen kunnen gebruiken”, luidt het.

Met Building Information 

Modeling (BIM) is het 

mogelijk de diverse para-

meters van een gebouw in 

kaart te brengen om een 

totaal beeld te krijgen.

een intelligente ruïne kunnen worden, 
m.a.w. een duurzaam gebouw moet be-
schikken over een structuur die multi-
functioneel moet zijn. Een kantoorge-
bouw moet kunnen omgevormd worden 
naar een residentieel gebouw of naar 
een zorggebouw zonder belangrijke in-
grepen op het skelet van het gebouw”, 
vervolgt Pedro Pattijn.

“Met BIM en simulaties is dit vandaag per-
fect mogelijk. Maar ik zie twee tenden-
sen: naast de optimalisatie van individu-
ele gebouwen – met passiefgebouwen of 
bijna-nulenergiegebouwen als exponent 
– zie ik anderzijds ook het optimaliseren 

van energievoorzieningen op collectie-
ve schaal. Er zal altijd energie nodig zijn, 
maar die kun je ook op een volledige site 
uitwisselen en recupereren. Een verbran-
dingsoven kan bijvoorbeeld restwarmte 
afgeven aan andere gebouwen.”

“Wat dat laatste betreft, moeten we van 
Trias Energetica naar Quadras Energe-
tica omschakelen, met maximale aan-
dacht voor energierecuperatie. Zo kun 
je bijvoorbeeld de warmte van afvalwa-
ter en douchewater terugwinnen en te-
vens fecaliën recupereren om biogas te 
maken dat energie levert om opnieuw 
te douchen. Maar ook de nutriënten uit 

de fecaliën kunnen worden hergebruikt 
en met het gerecupereerde water kun je 
toiletten doorspoelen, waardoor regen-
water dan weer op een hoger niveau kan 
worden ingezet”, aldus Pattijn.

Nicolas Vyncke: “De zaken op grotere 
schaal bekijken creëert zeker mogelijkhe-
den. De warmteoverschotten in het ene 
gebouw kunnen bruikbaar zijn om het te-
korten in een ander gebouw op te vangen. 
Met Ingenium willen we van district hea-
ting & cooling een speerpunt maken. Het 
blijkt interessant te zijn om centraal een 
energiebron te plaatsen en vandaaruit die 
warmte of koude te verdelen naar alle ver-
bruikers. De grote meerwaarde is dat je 
daarvoor vandaag biomassa kan inzetten, 
terwijl dit vroeger met vervuilende fossie-
le brandstof gebeurde.”

“Duurzaamheid is een essentiële 
randvoorwaarde geworden, net als 
stabiliteit of een goeie akoestiek. 
Ontwerpers staan vandaag voor 
de uitdaging om binnen al die 

randvoorwaarden toch een creatief 
en aangenaam gebouw in een mooie 
omgeving te creëren.” (NICOLAS VYNCKE)

“Een andere evolutie is die in de richting 
van ‘smart grids’,” vult Jan Desmet aan. 
“Gebouwen zijn vandaag vooral energie-
consumenten, maar zullen in de toekomst 
steeds meer energieproducenten worden. 
We moeten mensen nog meer bewust ma-
ken van de technieken die vandaag al be-
schikbaar zijn. Nu al hebben velen zonne-
panelen op hun dak, staan hier en daar 

Ontdek de troeven van een gastank op 
www.gasvooriedereen.be.

Alle comfort van gas zonder  
aansluiting op het aardgasnetwerk!
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windmolens en wordt via onder meer 
warmtekrachtkoppeling ook elektriciteit 
geproduceerd.” 

“Dat kan weer op het net worden ge-
stuurd, maar het kan ook worden opge-
slagen in elektrische wagens, die eigen-
lijk rijdende batterijen zijn”, stelt Nicolas 
Vyncke. 

Toch hoeft innovatie op het vlak van 
duurzaamheid niet enkel op technische 
installaties te slaan. Nicolas Vyncke: 
“Eén van de volgende revoluties die zal 
gebeuren, is de zoektocht naar duurza-
me materialen. Ik moet glimlachen als 
men bakstenen aanprijst als ‘gebakken 
in een oven gestookt met biomassa’ of 
‘geproduceerd in een CO2

-neutrale fa-
briek’, terwijl ze daarna nog van Polen 
naar hier moeten worden getranspor-
teerd. De toekomst is aan de duurzame 
wijken. Koramic heeft recent een pro-
ject opgezet waarbij enkel materialen 
worden gebruikt die in een straal van 
50 kilometer rond de bouw worden ge-
produceerd. VIBE, het Vlaams Instituut 
voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, 
heeft trouwens een uitgebreide data-
base met een duurzaamheidclassificatie 
voor bouwmaterialen.”

“Ook in de processen zal vernieuwing 
komen. Op het Wereld Economisch Fo-
rum in Davos was één van dé items de 
opkomst van de circulaire economie: al-
les wat de economie voortbrengt, van 
producten over diensten tot zelfs voed-
sel, wordt zodanig ontworpen dat het 

ooit weer hergebruikt kan worden. Ook 
voor de bouwsector is dit relevant. In de 
toekomst zullen we komen tot een duur-
zaam gebouw zowel qua concept, op het 
vlak van materialen als wat de opbouw 
bij het begin en de afbraak op het einde 
van de levenscyclus betreft. Bovendien 
kun je alles wat in 3D ontworpen is per-
fect prefabriceren, wat de bouwtermij-
nen aanzienlijk zal verkorten.”

“Maar laat ons eerlijk zijn: de grote uit-
daging ligt niet in de nieuwbouw, maar 
in de renovatiemarkt. Als we aan de Eu-
ropese norm willen voldoen en tegen 
2050 alle gebouwen passief willen ma-
ken, moet van nu tot 2050 elk jaar 3% 
van ons gebouwenpark passief worden 
gemaakt, berekende het WTCB. Dat is 
een onvoorstelbaar tempo. Maar toch 
zien we steeds meer initiatieven in deze 
richting. Brussel legt nu al op dat vanaf 
volgend jaar elk nieuw gebouw een pas-
siefgebouw moet zijn. Subsidies kunnen 
daarbij helpen om bepaalde mechanis-
men te helpen versnellen, maar mogen 
nooit een baxter worden waar je per-
manent aan gaat liggen. Elke technolo-
gie, elk concept moet op termijn beter 
blijken dan de klassieke oplossingen, en 
daardoor ook zonder subsidies ingang 
vinden.”

“Verandering roept echter áltijd weer-
stand op. Wij zeggen dat die verande-
ring absoluut noodzakelijk is, willen we 
op één of andere manier niet de fouten 
uit het verleden opnieuw maken en de 
opwarming van de aarde tegenhouden. 

Maar de mensen zijn verdeeld: voor som-
migen kan het niet radicaal genoeg zijn, 
de grote middenmoot reageert traag en 
de non-believers vinden het allemaal on-
zin. Het is mijn overtuiging dat je radi-
cale ideeën nódig hebt, want de slinger 
moet altijd eerst ver doorslaan om dan 
een klein beetje terug te keren en echte 
verandering mee te brengen. Een grote 
tanker keer je niet zomaar.”

“Gebouwen zijn vandaag vooral 
energieconsumenten, maar zullen 

in de toekomst steeds meer 
energieproducenten worden. 

We moeten mensen nog meer bewust 
maken van de technieken die vandaag 

al beschikbaar zijn.” (JAN DESMET)

“We leven hoe dan ook in een ongelofe-
lijk tijdperk. Als iemand mij vijf jaar gele-
den had gezegd dat we een nulenergie-
gebouw zouden ontwerpen, had ik die 
nooit geloofd. Maar het KBC-kantoor in 
Gooik bewijst al ruim een jaar dat het 
meer energie produceert dan het consu-
meert (energiepositief gebouw)”, be-
sluit Nicolas Vyncke.
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Duurzaam bouwen met advies op maat

Verbouwen was voor het jonge koppel 
onbekend terrein. “In het begin wisten 
we echt van niets, daarom besloten we 
een bouwteamcursus te volgen bij Dia-
loog”, bekent Sylvie. Daar kwamen ze 
meer te weten over wat duurzaam bou-
wen allemaal inhield. Heel wat, bleek on-
middellijk, en daarom besloten ze voor 
hun eigen verbouwproject advies op 
maat te vragen. Ze wendden zich tot het 
provinciaal steunpunt duurzaam bou-
wen, waar Dialoog ook bij betrokken is, 
en maakten een  afspraak. Het contact 
met de adviseur was een openbaring.

“We hebben samen één voor één al de 
onderdelen van het huis overlopen 
(vloer, schrijnwerk, dak...) en besproken 
hoe we een optimale energiebesparende 
investering konden doen. De adviseur 
leerde ons dat het best belangrijk was 
om het totaalbeeld in het achterhoofd 
te houden. Zo maakte hij ons duidelijk 
dat we bij de vervanging van het dak, re-
kening moesten houden met de opbouw 
van de dakoversteek zodat er later mak-
kelijk muurisolatie bijgeplaatst kon wor-
den. Ook de nieuwe ramen plaatsten we 
daarom naar voren”, vertelt Sylvie.

Maar het gesprek ging verder dan dat. 
“De adviseur bood ons concepttekenin-
gen aan en gaf aan waaraan we aandacht 
moesten besteden bij de gesprekken 
met onze aannemers en waar we juiste 
info konden vinden.” 

Het meest gelukkig was Sylvie over de 
nazorg: “In drie uur kan je heel wat be-

spreken, maar toch is de nazorg van zeer 
groot belang! Zo’n verbouwing duurt 
toch altijd een tweetal jaren zeker als je 
het zelf doet, en dan durf je al eens iets 
te vergeten.” 

Daarom raden ze het advies aan ieder-
een aan: “Ik ben een supergrote fan en 
maak reclame bij iedereen die verbouwt 
of bouwt. Mensen denken dikwijls dat 
het niet nodig is voor hen omdat ze een 
architect hebben, maar een tweede opi-
nie is altijd mooi meegenomen.”

Waarom bouwadvies?
Niet enkel Sylvie en Filip weten bouw-
advies te smaken. 92 % van de mensen 
die een bouwadvies gevolgd hebben, zou 
het onmiddellijk aanraden aan familie 
en vrienden. Deze adviezen leveren ook 
een rechtstreekse bijdrage aan de re-
ductie van de CO

2
-uitstoot in Vlaande-

ren. Particuliere bouwheren die het ad-
vies in de praktijk uitvoerden, zorgden 
in één jaar tijd voor een reductie van de 
CO

2
-uitstoot met minstens 8.000 ton. 

Die hoeveelheid uitstoot kan je verge-
lijken met pakweg 35.000.000 gereden 
autokilometers.

Opvallend is dat de meeste mensen 
bouwadvies vragen om ecologische re-
denen en omdat ze een beter comfort 
wensen. Financiële motieven zijn van 
minder belang. “Wie advies vraagt, wil 
het vooral goed doen en geen fouten ma-
ken; vandaar dat ze onze adviezen zo ap-
preciëren. In een moeilijk proces als het 

Renoveren of bouwen, daar begin je 
niet elk jaar aan. Vandaar dat je het 
maar beter goed kunt doen, zeker 
als je het grondig wil aanpakken 
en later geen spijt wil hebben van 
overhaaste beslissingen. Dat dachten 
Sylvie Vanderhoydonck en Filip Thues 
uit Schaffen ook. Ze klopten aan bij 
het Steunpunt Duurzaam Bouwen in 
hun provincie om bouwadvies. Een 
beslissing waar ze nu erg blij mee zijn.

Dialoog vzw
Remylaan 13
3018 Wijgmaal
016 23 26 49
info@dialoog.be 

De steunpunten
Provincie Vlaams-Brabant 
(in samenwerking met Dialoog 
vzw)
Info: www.dubovlaamsbrabant.be
Contact: steunpuntdubo@vlaams-
brabant.be of 016 26 72 78.

Provincie Antwerpen, Kamp C
Info: www.kampC.be
Contact: info@kampc.provant.be of 
014 27 96 50

Provincie West-Vlaanderen
(in samenwerking met Zonne-
winDT vzw)
Info: www.west-vlaanderen.be/
duurzaambouwen
Contact: dubo@west-vlaanderen.be 
of 050 40 31 73

Provincie Oost-Vlaanderen 
(in samenwerking met 
MilieuAdviesWinkel)
Info: www.oost-vlaanderen.be/dubo
Contact: dubo@oost-vlaanderen.be 
of 09 267 78 38

Provincie Limburg, Dubolimburg
Info: www.dubolimburg.be
Contact: info@dubolimburg.be of 
011 51 70 57
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bouwproces hebben mensen graag een 
klankbord”, luidt de conclusie bij de ad-
viseurs van de vijf steunpunten. 

De bouwadviezen kunnen nochtans ook 
een forse winst opleveren. Het uitvoeren 
van alle afgeleverde adviezen zorgt ge-
middeld voor een besparing van 2,8 mil-
joen € op de totale energiefactuur van de 
jaarlijks 2.000 geadviseerde gezinnen.

Wat is Bouwadvies?
In elke provincie is er een steunpunt 
waar je terecht kunt voor duurzaam 
bouwadvies. Daar bekijken ze je (ver)
bouwproject in detail en geven hun be-
vindingen mee. Zij zeggen wat de aan-
dachtpunten zijn en geven je aanwijzin-
gen om het beter te doen. Dat advies kan 
gaan over energiebesparende maatrege-
len, materialen, mobiliteit, levenslang 
wonen, kortom over alle aspecten die 
een bouwproject een meer duurzaam 
karakter geven. Graag doen ze dat in sa-
menwerking met je architect, maar dat 
is zeker geen vereiste. Ook zonder plan-
nen ben je meer dan welkom. Het is zelfs 
beter om zo vroeg mogelijk in het (ver)
bouwproces een afspraak te maken. 
Want hoe vlugger je kiest voor duurzaam 
bouwen, hoe beter het eindresultaat.

Hoe gebeurt een 
advies en hoeveel kost 
het?
Een advies kan verschillende vormen 
aannemen en is afhankelijk van de situ-
atie en de vragen. Soms kan een advi-
seur zelfs ter plekke komen. De kostprijs 
wordt bepaald door de provincie of ge-
meente waar men woont. Door tussen-
komst van de provincie en sommige ge-
meenten wordt de kostprijs gedrukt en 

in sommige regio’s is een advies zelfs 
gratis. Op voorhand is wel duidelijk wel-
ke prijs men zal betalen.

De steunpunten: meer dan 
bouwadvies alleen 
De steunpunten doen meer dan bouw-
advies geven. Zij voorzien ook infoses-
sies en workshops, geven gerichte vor-
mingen of organiseren tentoonstellingen 
om duurzaam bouwen en wonen te pro-
moten. De steunpunten richten zich ook 
niet alleen tot de particuliere bouwer. 
Ook lokale besturen, professionelen uit 
de bouwsector, onderwijsinstellingen, 
sociale woonactoren, of andere organi-
saties kunnen bij een steunpunt terecht 
voor informatie en advies.

Om het advies beter bekend te maken 
en bouwers en verbouwers goed voor te 
bereiden, werd een brochure met han-
dige tips gepubliceerd met als titel ‘Slim 
bouwen, Levenslang comfort. Gids voor 
duurzaam wonen en bouwen’.

Te bestellen of te downloaden op: http://
www.vlaanderen.be/nl/publicaties.
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Het hele gebied, zo’n elf hectare groot, 
wordt ontwikkeld tot ecologische wijk 
door projectontwikkelaar Ertzberg. Als 
ontwerpers trokken ze daarvoor enkele 
klinkende namen aan, waaronder Xaveer 
De Geyter en Stéphane Beel. Zijn Balk 
kreeg eind 2012 als eerste gebouw op 
het Europese vasteland een BREEAM-
certifi caat ‘uitstekend’. Recticel Insula-

tion stapte mee in het project en is trots 
dat een steentje kon worden bijgedragen 
aan deze uitzonderlijke realisatie.

Uitzonderlijk 
ecologisch
De hele wijk is opmerkelijk vanwege het 
radicaal ecologische concept. Zo ver-

De Leuvense Vaartkom ondergaat 
sinds enkele jaren een totale 

transformatie. Wat nog maar kort 
geleden een grotendeels verlaten 

industriële zone was, is bezig te 
veranderen in een stralend nieuw 

stadsdeel. Na appartementen 
met zicht op het water, een 

cultuurcentrum en een hub voor 
creatieve bedrijven verrijst nu de 

nieuwe wijk Tweewaters, zo genoemd 
vanwege de ligging tussen de 

Vaartkom en een arm van de Dijle. 

Recticel Insulation
Tramstraat 6
8560 Wevelgem
Tel. +32(0)56 43 89 43
Fax +32(0)56 43 89 29
www.recticelinsulation.be 
recticelinsulation@recticel.com

Recticel Insulation draagt steentje bij aan 
BREEAM-certifi caat voor Balk van Beel

Een nachtvisualisatie van de Balk van Beel, 

met op de achtergrond de silo’s zoals ze er 

na de verbouwingen in de toekomst zullen 

uitzien.

Recticel Insulation isoleerde 

de platte daken van de Balk 

van Beel met Powerdeck F 

isolatie.
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telde Jo Vandebergh, ceo van Ertzberg, 
aan Media Planet: “We verliezen de strijd 
tegen de klimaatverandering, dus moet 
het radicaal anders. Bij Tweewaters 
draait het om én ruimtegebruik én ar-
chitectuur én energie én materiaal én af-

val én mobiliteit én... Dit alles kan alleen 
bereikt worden met een sterke verbeel-
dingskracht en verregaande innovatie.” 
Het concept was zelfs zo revolutionair 
dat banken niet bereid waren te finan-
cieren, ondanks een solide en goed uit-

gewerkt dossier. Dus waagde Ertzberg 
de sprong en financierde het alles zelf.

De beloning blijft niet uit: de apparte-
menten en commerciële ruimtes vliegen 
de deur uit. En als kers op de taart kreeg 
de Balk van Beel met een score van 87,8% 
de beoordeling ‘outstanding’, ‘uitstekend’ 
dus, van de Britse organisatie BREEAM. 
“We hadden BREEAM nochtans niet ge-
bruikt om het ontwerp van de Balk te 
sturen. We waren dus verbaasd dat we zo 
hoog scoorden”, aldus Vandebergh. Voor  
een BREEAM-certificatie wordt een pro-
ject beoordeeld op een groot aantal cri-
teria in negen categorieën zoals energie, 
materiaalgebruik, afvalbeheer en gezond-
heid. De score ‘outstanding’ wordt zelden 
toegekend – het is zelfs de eerste keer 
dat dit gebeurt op het Europese vaste-
land. Begin 2013 mocht Ertzberg hier-
voor in Londen de BREEAM Internatio-
nal Award in ontvangst nemen.

Duurzame dakisolatie
Om dit exploot waar te maken, ging 
Ertzberg in zee met betrouwbare part-
ners die niet alleen hoogwaardige pro-
ducten leveren, maar ook duurzaamheid 
en milieubehoud hoog in het vaandel 
dragen. Voor de dakisolatie werd dan 
ook een beroep gedaan op Recticel In-
sulation. Het West-Vlaamse bedrijf be-
dekte de platte daken van de Balk met 
Powerdeck F, een isolatieplaat met een 
kern in TAUfoam by Recticel (een hard 
pir-schuim met een bijzondere celstruc-
tuur), tweezijdig bekleed met een mi-
neraal gecoat glasvlies. Met een zeer 
gunstige isolatiewaarde hebben de TAU-
foam by Recticel-producten slechts een 

Enkele werffoto’s van De Balk in aanbouw.
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Making heavy work easy www.torfs-nv.be

Avenue des Artisans 45a

7822 Ghislenghien

Tel.: 068/285.888

sales@torfs.info

www.compact-machinery.be

Brechtsebaan 36  

2900 Schoten

Tel.: 03/641.75.80  

sales@torfs.info 

www.torfs-nv.be

Exclusief invoerder voor België
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beperkte dikte nodig om een voldoende 
warmteweerstand te bereiken. Boven-
dien zijn ze Keymark-gecertifi ceerd. 

“Duurzaamheid maakt ook deel uit van 
de fi losofi e van ons bedrijf”, vertelt Her-
man Raes, commercieel directeur bij 
Recticel Insulation. “Daarom doen we 
onderzoek naar manieren om alle fasen 
in de levenscyclus van onze producten 
duurzamer te maken. Zo hebben we bij-
voorbeeld een testproject met transport 
van onze producten over het water in 
plaats van over de weg.”

De BREEAM-uitdaging
Het performante isolatiepakket draagt 
bij tot de goede score in de BREEAM-ca-
tegorie ‘energie en CO

2
-uitstoot’. Daar-

naast is op de bouwwerf speciale aan-
dacht geschonken aan het afvalbeheer: 
tijdens de werken werden de afvalstro-
men gescheiden gehouden en afgevoerd 
om ze opnieuw een nuttige bestemming 
te geven. Hiervoor werkte Recticel een 
oplossing uit samen met afvalverwer-
kingsbedrijf van Gansewinkel. De aan-
nemer, Willemen, zorgde ervoor dat de 
restanten op de bouw selectief verza-
meld werden in containers. Die werden 
vervolgens opgehaald door van Ganse-
winkel en naar een verwerkingssite ver-
voerd. Daar werden de snijresten van de 
isolatieplaten tot korrels vermalen, zo-
dat ze kunnen dienen als energiebron 
voor een biostoomcentrale, waar ze wor-
den omgezet in elektriciteit.

“Onze isolatieschuimen hebben immers 
een zeer hoge calorische waarde, net 
zoals hun grondstof, aardolie”, vervolgt 
Raes. “Daarom moeten ze ook verwerkt 
worden tot korrels, zodat ze gedoseerd 
in de reactor kunnen geïnjecteerd wor-
den.” Belangrijk is daarbij wel om het 
afval zo ‘zuiver’ mogelijk te houden: hoe 
minder het vervuild is met andere stof-
fen, hoe meer mogelijkheden er zijn om 
er opnieuw hoogwaardige materialen 
van te maken. Zo kan soms zelfs aan up-
cycling gedaan worden, bv. door petfl es-
sen te verwerken tot fl eece.

Herman Raes besluit: “Dit soort doorge-
dreven selectie wordt nog niet dagda-
gelijks gedaan in de bouwsector. Maar 
Recticel is steeds op zoek naar manie-
ren om duurzamer te produceren en te 
verwerken, dus stapten we graag mee in 
dit verhaal. Voor ons is het project heel 
vlot verlopen en we zijn erg blij met het 
goede resultaat: dit is een bewijs dat 
ecologischer bouwen kàn. Een goede 
coördinatie tussen fabrikant, aannemer, 
afvoerder enz. is nodig, maar het resul-
taat mag er dan ook zijn!”

Erkende aannemers en installateurs bereikt 
u voortaan ook met veel impact  

in de nieuwe rubrieken

 

 

Contacteer ons 
voor de  

verschijningsdata
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“3D-printer kan een grote meerwaarde bieden aan de bouwsector”

Goedhart Repro transformeert 
ontwerpen tot tastbare 3D-prints

Goedhart Repro is ruim 25 jaar actief op 
het gebied van documentreproducties 
en -digitalisaties. Call Print, een printbe-
drijf uit Londen en partner van Goedhart 
Repro, introduceerde Goedhart Repro in  
het 3D-avontuur. Intussen is 3D-printen 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel 
van de bedrijfsbezigheden. 

“We bieden reproductie- en plotservi-
ces en -faciliteiten aan voor architecten, 
ingenieurs en bouwbedrijven”, vertelt 
commercieel manager Geerten Vester 
van Goedhart Repro. “3D-printen was 
een logische volgende stap voor ons be-
drijf. Ons werkgebied raakte immers al 
de randen van het 3D-printen door de 
gelijkaardige processen van scannen en 
repliceren.” 

Het Antwerpse bedrijf met takken in 
Gent, Leuven, Geel en Nederlands-Lim-
burg zet doelbewust in op innovatie. 
“3D-printen bevat een zekere complexi-
teit”, legt Vester uit. “Het is belangrijk 
dat we een sterke technische kennis, 
goede vaardigheden maar ook creativi-
teit aan de dag leggen om een project 
tot een goed einde te kunnen brengen.” 

Tastbare producten
3D-printen is bij het grote publiek be-
kend omwille van vaak eenvoudig ont-

worpen prullaria zoals een halsketting 
of het omstreden ontwerp van een plas-
tic pistool. Maar er is meer te beleven 
in de snijwereld van het digitale en fy-
sieke. Goedhart Repro specialiseert zich 
in bouwkundige en architecturale toe-
passingen. Het bedrijf houdt zich voor-
namelijk bezig met het printen van ma-
quettes voor ontwerpers en ingenieurs. 

De bouwsector maakt dankbaar ge-
bruik van deze recent populair gewor-
den technologie. Projectontwikkelaars 
gebruiken de maquettes om hun project 
tastbaarder te maken voor klanten, ter-
wijl architecten en ingenieurs er hands-
on mee kunnen werken. “De prints bie-
den een nieuwe vorm van presenteren”, 
vertelt Vester. “De klanten kunnen er in-
gewikkelde problemen of constructies 
mee uitleggen of het project eenvoudig-
weg voorstellen aan potentiële klanten. 
Het is een nieuwe aanpak die veel suc-
ces oogst. Iedereen die er kennis mee 
maakt, is enorm enthousiast over de 
mogelijkheden en de vele details die ze 
kunnen zien.”

Zorgvuldig proces
Het printen van miniatuurgebouwen is 
niet zo eenvoudig als het printen van 
de originele plannen op papier. Vooral-

De industrie sprong in de jaren ‘80  
van vorige eeuw al op de kar van het 

3D-printen. En dat loont. 3D-printen is 
sinds de beginjaren sterk geëvolueerd 

en verbeterd. Sinds kort maken 
bouwbedrijven ook gebruik van 

3D-modellen. Goedhart Repro speelt 
hierin een belangrijke voortrekkersrol. 

Origineel begonnen met de digitale 
reproductie van documenten houdt 

het Antwerpse bedrijf zich nu 
volop bezig met het printen van 

3D-structuren voor de bouwsector. 

Een geprint interieur.

De dakconstructie van een stadion.

Goedhart Repro is een professio-
nele reprografische onderneming 
die zich richt op het zakelijke seg-
ment. Sterk in grootformaatop-
lossingen sluit de dienstverlening 
naadloos aan op de behoeften van 
aannemers, architecten en ingeni-
eurs. Het bedrijf heeft in België ves-
tigingen in Geel, Antwerpen, Gent 
en Leuven. In Nederland wordt 
gewerkt vanuit Maastricht, Sit-
tard, Herten, Eindhoven, Venlo en 
Helmond.
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eer een fysiek object uit de printer ver-
schijnt, verzetten de werknemers van 
Goedhart Repro heel wat werk. 

Klanten leveren de digitale ontwerpen 
aan in een .STL-bestand. Tekenpro-
gramma’s zoals AutoCAD en SketchUp 
kunnen een project exporteren naar 
deze extensie. Het programma levert 
dan een bestand af waarin enkel de con-
touren van het originele ontwerp zicht-
baar zijn. Goedhart Repro gaat daarmee 
aan de slag om een stevige en levensech-
te print te maken.

Een Z650 van 3D Systems, een printer 
die in 390.000 kleuren kan printen met 
een maximale resolutie van 600 dpi x 
540 dpi, vormt het hart van het ontwik-
kelingsproces. De machine kan objecten 
tot 25,4 x 38,1 x 20,3 cm uitspuwen, en 

dat met een verticale printsnelheid van 
28 mm per uur. De minimale grootte van 
de details is 0,2 mm, genoeg om zelfs 
kleine inhammen in een ontwerp weer 
te geven. “Van niets beginnen tot een 
tastbaar object afleveren is een proces 
van twee tot vijf dagen”, vertelt Vester. 
“Maar allereerst gaan we uitgebreid pra-
ten met de klant.”

Uitvoerige dialoog
“Tijdens het intakegesprek zet Goedhart 
Repro de krijtlijnen van het project uit”, 
legt Vester uit. Antwoorden op vragen 
als ‘Wat heeft de klant zelf in gedach-
ten?’,  ‘Welke functie zal het object uit-
voeren?’, ‘Is er veel detaillering nodig?’, 
‘Wat is de gewenste schaal van het pro-
ject?’ of ‘Is er kleur  gewenst en in welke 
mate?’ bepalen het proces dat het be-

drijf moet doorlopen en de kosten die 
het moet aanrekenen om een kwalitatief 
goed eindproduct af te leveren. 

 “Door een goed beeld te hebben van het 
project en de wensen van de klant is het 
overigens mogelijk om efficiënt te wer-
ken zonder altijd terugkoppeling te moe-
ten vragen aan de klant. Dit bespaart tijd 
en dus ook geld.” De gespreksfase vormt 
de eerste stap en loopt pas af wanneer 
Goedhart Repro een perfect beeld heeft 
van wat de klant verwacht. 

Na het gesprek kunnen de werknemers 
van Goedhart Repro aan de slag met 
het .STL-bestand. Ze passen het indien 
nodig aan. Meestal moet de schaal ver-
anderd worden, maar de operatoren 

Kostprijs 
De gemiddelde kosten van een 3D-
print variëren van 400 tot 2.000 €. 
Kleine elementen zijn echter al be-
schikbaar vanaf 50 €. Aan de ande-
re kant zijn er geen grenzen. Grote 
prints, zoals de tafelvullende mo-
dellen van een metrostation, zijn 
opgebouwd uit vele componenten. 
Daarvan wordt de kostprijs natuur-
lijk hoger. “Een investeringskost die 
zichzelf terugverdient als je weet 
dat de prints vaak gebruikt worden 
tijdens alle fases van het bouwpro-
ces en zo een echte meerwaarde 
bieden voor elke betrokkene” ver-
klaart Vester.

Voor dit stedenbouwkundig master-

plan van Stramien werd een Google 

Earth-beeld geïmporteerd. Het 

model werd geprint in twee delen; 

het gedeelte met het groene dak is 

afneembaar.

Een stabiliteitsmodel van Arcadis Belgi-

um nv voor het project FNG in Mechelen, 

Stéphane Beel Architects bvba.

Isoleert u al 
luchtdicht?

Vario Xtra, 

Xtra eenvoudig, 

Xtra veilig
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kunnen ook extra details aanbrengen. 
“3D-printen vraagt heel wat inventiviteit 
en flexibiliteit”, vertelt Vester. “Denk 
maar aan de kleine dragende structuren 
in een ontwerp. Vaak zijn deze niet sterk 
genoeg om het 3D-model te dragen. Dan 
passen we de dikte en dus ook de stevig-
heid van die onderdelen aan.” 

Door de schaalaanpassing van het ori-
ginele ontwerp is het mogelijk dat som-
mige details verloren gaan. Wanneer dit 
gebeurt, moeten onze operators als in-
genieurs op zoek gaan naar een werk-
baar compromis tussen eindformaat en 
detailgraad. “Iedere print is anders en 
soms is het maken van kleine testjes de 
beste oplossing om te kijken hoe het re-
sultaat eruit ziet”, legt Vester uit.

Laag per laag
Na de optimalisatie van het digitale ont-
werp is het tijd om het project te printen. 
Dat gebeurt met een techniek die Color 
Jet Printing heet. De printer plaatst een 
zeer dunne laag – 0,1 mm – keramisch 
poeder. De printkoppen brengen een 
bindende stof op het poeder aan die ook 
kleur bevat. Afhankelijk van de hoogte 
van de print kan dit proces tot wel 24 
uur duren. 

Goedhart Repro produceert de meeste 
ontwerpen in één keer. Maar soms zijn 
de geesteskinderen van de architecten 
zo ingewikkeld dat het project op een 
grotere schaal geprint moet worden. 
“We kunnen een ontwerp altijd in meer 
stukken printen,” legt Vester uit. “We 
moeten dan wel het digitale ontwerp 
aanpassen.” Door slimme snedes te ma-
ken die nauwelijks zichtbaar zijn, kan de 
fabrikant de binnenkant van het model 
tonen. “Een leuke optie voor ingenieurs 
die de vaak technische aspecten van een 
project moeten bijlichten”, weet Vester. 

De mogelijkheid om variabele delen in 
te bouwen vormt ook een aantrekkelij-
ke optie, vooral voor projectontwikke-
laars. Zij kunnen met een 3D-print een 
duidelijkere uitleg geven aan mogelijke 
klanten. “Vooral de prints in full-colour 
trekken mensen aan”, vertelt Vester. 
“Architecten werken doorgaans liever 
met onze monochrome versies, maar 
Jan met de pet ziet graag hoe het pro-
ject in het écht eruit zal zien.” Project-
ontwikkelaars kunnen de variabele vlak-
ken opvullen met verschillende prints, 
waardoor er bijvoorbeeld een maquette 
ontstaat die het werkelijke bouwproces 
volgt.

Het UGent LAB Zwijnaarde en drie details 

(THV Arcadis Belgium nv – evr Architecten – 

Bureau Bouwtechniek).

Een straat met geprinte uitneembare elementen.
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Afwerking
Omdat het object na het printen bedolven 
ligt onder een hoop keramisch poeder is 
het nodig om het meeste te verwijderen 
met een stofzuiger. Een werknemer blaast 
dan de restjes weg in een afgesloten ruim-
te met gecomprimeerde lucht. Daarna ge-
bruikt hij of zij penselen en borsteltjes om 
de ontwerpen heel voorzichtig af te stof-
fen. Het geprinte materiaal is op dit mo-
ment nog niet uitgehard.

Ná het kuisen van het geprinte ontwerp 
gebruikt de werknemer een soort van 
superlijm waarmee  hij of zij het model 
impregneert. Het model vormt na het 
drogen van de lijm een stabiel geheel en 
krijgt een intensere kleur. 

Dat voorzichtigheid tijdens het afwer-
kingproces erg belangrijk is, bewijst Ves-
ter met een anekdote: “Tijdens het prin-
ten van een ontwerp voor een architect 
kregen we in de gaten dat de steunpila-
ren van het geprinte object waarschijn-
lijk zouden breken als we het als één ge-
heel uit de stofhoop zouden halen. We 
hebben dan stuk voor stuk, pilaar voor 
pilaar, het object afgestoft en uitgehard.” 

Na afl oop verpakt Goedhart Repro het 
model en brengt het met een eigen koe-

riersdienst naar de klant. Deze stelt het 
dan tentoon, geeft het aan de ingenieurs 
of gebruikt het om klanten te overtuigen 
om te investeren. “De mogelijkheden 
zijn eindeloos, het is aan de klanten om 
te bedenken wat ze met een print kun-
nen doen”, zegt Vester. “Maar het is aan 
ons om de kwaliteit te garanderen.”

 “Wij zijn zeer tevreden over onze samen-
werking met  Goedhart.  Zij  stelden zich 
van in het begin op als een meedenken-
de partner die zich sterk inleeft in onze 
processen, met als  resultaat een opti-
maal traject  voor  zowel  klein-  als  groot-
formaatprinting. Ze  zijn innoverend in 
aanpak en aanbod. Het mooiste bewijs 
daarvan is het 3D-printen.  Een 3D-mo-
del-print  die  door  de klant kan worden 
aangeraakt, gedraaid en  bekeken,  vormt  
een  ideale  aanvulling op de virtuele 3D-
modellen die we tot nu toe  gebruikten.  
Aan  het  productieproces van zo’n 3D-
model-print gaat altijd overleg vooraf  om  
de wensen  en  mogelijkheden te  bespre-
ken  en  vast  te  leggen.  Dankzij de  vlotte  
samenwerking  met  Goedhart kunnen we 
de interne werkuren voor het voorberei-
den van een 3D-print tot een minimum 
beperken”, getuigt een tevreden Kenneth 
Van Steenwinkel, BIM manager van Arca-
dis Belgium.

Auteur van deze bijdrage: Jannes 
Zwaenepoel
Goedhart Repro Geel
Lammerdries 12
2440 Geel
geel@goedhartrepro.com
www.goedhartrepro.com 
+32 (0) 14 237 114
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Zonweringoplossingen 
voor de moderne bouw

De betekenis van zonwering 
Zonwering speelt een belangrijke rol bij 
het verbeteren van de energie-efficiëntie 
en de daglichtbeheersing van bestaande 
gebouwen en bij het optimaliseren van 
energiezuinige ontwerpen van nieuwe 
gebouwen. Er wordt nog steeds te wei-
nig gebruik gemaakt van deze technolo-
gie, hoewel ze van grote invloed is op de 
vermindering van het energieverbruik 
van de bebouwde omgeving en ze boven-
dien het thermische en visuele comfort 
van de gebruikers verbetert. 

Buitenzonwering en rolluiken zijn het 
sterkst op het vlak van het thermische 
comfort aangezien ze ervoor zorgen dat 
ze tot meer dan 90% van de invallende 
zonnewarmte reeds vóór het venster 
van buitenaf kunnen weren. Binnenzon-
wering vandaag is meer dan decoratie 
en zet vooral het visuele comfort voor-
op, hierbij inspelend op de wisselen-
de daglichtinval en het voorkomen van 
verblinding.

‘Oververhitting’: een nieuw 
sluimerend gevaar in ener-
gie-performante gebouwen
De moderne mens brengt zowat 85% van 
zijn dagelijkse leven door in een gebouw. 

Daarom willen we er met zijn allen ook 
een aangenaam woon- en werkcomfort 
in creëren. De tegen 2020 aankomende 
reglementaire eis om onze gebouwen 
bijna-energieneutraal te maken, zorgt 
zowel in nieuwbouw als renovatie voor 
een toenemende toepassing van isolatie 
en meer luchtdichte afwerking. 

Keerzijde is dat hiermee een soort ther-
moseffect ontstaat. Samen met een 
stijging van de temperatuur door de 
klimaatverandering zal het risico van 
‘oververhitting’ ook binnenshuis alsmaar 
toenemen. De invloed van de zon op het 
gebouw speelt dus een grote rol. 

De invloed van de zon
De straling van de zon en de stand van 
de zon is bepalend voor de keuze van 
zonwering. De zon produceert een enor-
me hoeveelheid energie (66 miljoen W/
m²) die via straling naar de aarde wordt 
geleid. Slechts een fractie van deze ener-
gie bereikt effectief de atmosfeer (onge-
veer 1300 W/m²). Na reflectie en absorp-
tie van een gedeelte van de zonstraling 
bereikt zowat 1000 W/m² het aardopper-
vlak. De zonstraling is ook afhankelijk 
van de stand van de zon aan de hemel. 
Deze stand verschilt over het hele jaar 
en over de 24 uur van een dag. 

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 
bijna 40% van het totale primaire 
energieverbruik in Europa; geen 
wonder dat ze in het middelpunt van 
de aandacht staan om ze energie-
efficiënter te maken. Zonwering 
behoort samen met isolatie tot 
stap één van de zogenaamde ‘trias 
energetica’ van de gebouwenschil - 
gebruik zo weinig mogelijk energie. 
Zonwering wordt dan ook terecht 
een passieve maatregel genoemd 
die ervoor zorgt dat de nood aan 
actieve koeling wordt uitgeschakeld 
in woningen of minstens drastisch 
wordt teruggebracht in niet-
residentiële gebouwen.

Bron: ESCORP studie 2005 http://www.es-so.com/science/research
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Bij een zonweringsysteem is de drie-
delige indeling van de zonstraling 
van belang: 

De directe straling die niet door de 
atmosfeer wordt geabsorbeerd of 
gereflecteerd.
De diffuse straling, het deel van 
de zonnestraling dat door de at-
mosfeer wordt geabsorbeerd en in 
alle richtingen wordt uitgestraald 
(verstrooid). 
De gereflecteerde straling, de reflec-
tie van de directe en diffuse straling 
op het aardoppervlak.

Ook belangrijk voor de keuze van het 
zonweringsysteem is de invloed van de 
zonstraling op de geveloriëntatie:

Zo krijgen de op het noorden georiën-
teerde gevels het laagste niveau zon-
nestralingssterkte: in de zomer bereikt 
slechts een kleine hoeveelheid zonne-
straling de gevel aan het begin van de 
ochtend en laat in de avond. Gevels op 
het oosten en westen vertonen een sym-
metrisch patroon: het oppervlak op het 
oosten krijgt het grootste deel van de 
straling vóór de middag, terwijl het op-
pervlak op het westen dit in de namid-
dag krijgt. 

Na de middag voor de gevel op het oos-
ten bestaat de straling voornamelijk uit 
het diffuse gedeelte (minder sterk dan 
directe straling) en vóór de middag voor 
de gevel op het westen. De op het zuiden 
georiënteerde gevels krijgen vrijwel de 
hele dag door directe zonnestraling. De 
zuidgevel is dan ook evident de oriëntatie 
die het meest in aanmerking komt. In de 
zomersituatie beschermt de neergelaten 
buitenzonwering tegen oververhitting ter-
wijl in de winter diezelfde opgelaten zon-

wering de zonnewinsten maximaliseert. 
Vanwege de lage geografische breedte 
van de zon blijkt de stralingssterkte hoger 
te zijn in de winter dan in de zomer. Een 
neergelaten binnenzonwering dient hier 
aangewend om verblinding te voorkomen. 
Oost- en westgevels zijn vooral in de tus-
senseizoenen belangrijk. De zomersitua-
tie schuift ook meer op naar een vroegere 
periode van het jaar.  

Korte golfstraling versus lange golf-
straling: de zonstraling op zich bestaat 
uit korte golven. Maar eens deze door-
heen het venster komt, hecht ze zich 
vast aan meubilair, vloeren, muren, etc.  
Een materiaal dat zo door zonnestra-
ling wordt bestraald, zal opwarmen en 
lange golflengtestraling afgeven aan het 
omringende gebied. Dit noemt men het 
zogenaamde broeikaseffect waardoor de 
binnenruimte opgewarmd wordt door 
afgifte van de materialen. Buiten-en bin-
nenzonwering verhinderen dat de scha-
de door de zonlichtinval meubels, vloe-
ren, etc. aantast. 

Invloed van zonstraling op glas en 
zonwering (doek of lamellen): als in-
vallende straling een oppervlak belicht 
(bijv. glas, doek of lamellen) splitst de 
straling zich in drie delen: reflectie, 
transmissie, absorptie.

Figuur: gedrag van straling in contact met 

een materiaal 

Transmissie, reflectie en absorptie zijn 
specifieke materiaalkenmerken. Bij een 

zonweringsdoek zullen deze waarden 
voornamelijk afhangen van het soort ma-
teriaal, de openheid van de stof en de 
kleur. 

De thermische en visuele ei-
genschappen van zonwering 
en rolluiken: u, g en v
De warmtedoorgangscoeffi ciënt 
of nog de u-waarde zorgt voor 
extra-isolatie 

Het glas en profiel heeft een Uw-waarde: 
hoe lager de U-waarde hoe beter het 
venster isoleert. De extra thermische 
weerstand van het zonweringsysteem of 
rolluik hangt af van de luchtdoorlaat-
baarheid van het materiaal zelf (hoe 
kleiner de openingsfactor hoe meer 
luchtdicht) en de extra luchtlaag tus-
sen het systeem ten opzichte van het 
raam, uitgedrukt in Δ R (in m².K/W). 
Hoe hoger de Δ R hoe beter de extra 
thermische weerstand is. 

Voorbeelden van de verbe-
terwaarde van zonwering en 
rolluiken(Uws) tov vensters 
(glas en profiel - Uw): afhan-
kelijk van het type venster 
0,08 m².K/W, zeer doorlatend 
buitenzonnescherm
0,15 m².K/W, standaard rolluik van 
aluminium
0,25 m².K/W, luchtdicht rolluik.

De gtot-waarde of de zonnetoetre-
dingsfactor van venster en zonwe-
ring samen: zorgt voor het weren 
van de zonnewarmte.

De gtot is de hoeveelheid zonne-energie 
dat door zonwering/rolluik samen met 
het glas wordt tegengehouden. De waar-
de varieert van 0 tot 1. Hoe lager de 
 gtot-waarde hoe beter de zonne-ener-
gie wordt geweerd. De Fc-waarde is de 
verhouding van het glas plus de zonwe-
ring samen en de zonwering alleen: dus 
wat is de bijkomende schaduwfactor van 
zonwering/rolluiken?. 
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Voor buitenzonwering zijn g-waarden 
van 0,15 en lager gebruikelijk; voor bin-
nenzonwering g-waarden van 0,30 en 
hoger. Via de productgegevensdata-
bank, goedgekeurd door de drie gewes-
ten www.epbd.be kunnen de energe-
tische waarden(transmissie e, reflectie 
e beide zijden en de thermische weer-

stand Rsh) van de zonwering/rolluiken-
systemen worden bekomen. 

 Hieraan is een rekentool van het WTCB 
gekoppeld waaruit de gtot- en de Fc-
waarden worden bepaald die dan in 
de EPB-software worden ingebracht. 
Het verdient de voorkeur om de wer-
kelijke waarden in de EPB-software in 
te brengen aangezien ze veel perfor-
mantere resultaten geven (minimaal 
met 2 E-peilpunten maar maximaal tot 
8 E-peil punten voor zeer performante 
systemen). Automatisering speelt ook 
een rol om de functie van zonwering te 
versterken. 

De lichtdoorlatendheid v: staat voor 
het deel van het daglicht dat in een ka-
mer wordt doorgelaten. De factor vari-

eert van 0 (geen lichtdoorlaatbaarheid 
naar 1) alle zichtbare straling wordt 
doorgelaten.

Bij doekzonwering spelen de kleur en 
de openingsfactor dus een belangrijke 
rol. Zo zullen voor de bijdrage aan het 
thermisch comfort donkere doeken met 
een kleinere openingsfactor bij voorkeur 
voor buitenzonwering worden gebruikt 
terwijl als hiervoor op binnenzonwe-
ring een beroep wordt gedaan, lichtere 
tot witte doeken het best zijn aangezien 
deze de zonnewarmte terugkaatsen. 
Voor buitenzonwering kan zo afhankelijk 
van het doek 64% tot meer dan 80% van 
de zonnewarmte worden geweerd. 

Voor binnenzonwering varieert dit sterk 
van 6% tot liefst 50% voor sterk reflecte-
rende doeken. Hoe groter de openings-
factor in het doek hoe meer contact met 
de buitenomgeving; hoe kleiner tot zelfs 
gesloten hoe meer verduisterend ef-
fect. In bovenstaand voorbeeld zal voor 
het visuele comfort het doek met de pa-
relwitte kleur en de grootste openings-
factor het meeste licht doorlaten. Voor 

meer info zie ook de Verozo-referentie-
gids (hierna). Bij lamellen speelt eerder 
de afwerkende coating een rol. 

De functies van zonwering
De beperking van de zonnewinsten 
doorheen de vensters is één van de be-
langrijkste aspecten van het thermische 
zomercomfort. Een (buiten)zonwering 
zorgt immers voor een aanzienlijke be-
perking van de zonnewinsten en bijge-
volg ook van de temperatuurstijgingen 
in de ruimte. Bovendien vermindert ze 
de zonstraling die rechtstreeks invalt op 
de gebruikers in de buurt van de glas-
opening, waardoor hun thermische com-
fort toeneemt. In ruimten met een kli-
maatregelingssysteem kan de zonwering 
niet alleen de energiehoeveelheid ver-
minderen die nodig is voor de afkoeling, 
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maar ook het geïnstalleerde vermogen 
van de installaties sterk beperken.

De zonwering waarborgt eveneens het 
visuele comfort door de daglichttoevoer 
zodanig te beheersen dat men over de 
geschikte hoeveelheid licht beschikt 
voor de uit te voeren taak. Naast de con-
trole van het verlichtingsniveau laat de 
zonnewering tevens toe het risico op 
verblinding te beperken. 

De zonwering vermijdt immers hinder-
lijke weerkaatsingen op beeldschermen 
(computer, televisie, …) en controleert 
de luminantie van de glasopening, zoda-
nig dat de luminantiecontrasten tussen 
de verschillende zones van het gezichts-
veld beperkt blijven (bv. vermijden van 
‘zonnevlekken’ op het werkvlak).

Afhankelijk van het type zon-
wering zijn er nog andere 
functies:

een visueel contact creëren met 
de buitenomgeving, zelfs wan-
neer ze volledig neergelaten zijn (bv. 
jaloezieën);
de nachtelijke intimiteit verze-
keren. Dit betekent dat ze in staat 
zijn de gebruikers van een ruimte ‘s 
nachts en onder normale binnenver-
lichtingsvoorwaarden af te schermen 
van de blikken van buitenstaanders 
(bv. binnenzonwering textiel-
doek met een lage openingsfactor; 
rolluiken);

een zekere opaciteitscontrole toe-
laten. Indien ze volledig neergela-
ten en gesloten zijn, kunnen be-
paalde zonweringen ervoor zorgen 
dat er helemaal geen daglicht meer 
kan waargenomen worden. Dit kan 
bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor 
bepaalde taken zoals laboratorium-
proeven, fotografie of voor het bekij-
ken van projectieschermen, … (bv. 
volledig opake textieldoek);
veiligheidsaspect: dit geldt vooral 
bij rolluiken aangezien ze de totale 
binnenruimte voor eventuele indrin-
gers afschermen.

Bijdrage zonwering aan 
de vermindering van de 
CO2-uitstoot 
Als illustratie een test van lamellenzon-
wering (buitenjaloezieën). In Duitsland 
werden recent door de Universiteit van 
Würzburg-Schweinfurt de resultaten 
voorgesteld: berekening volgens de in-
ternationale Greenhouse Gas Protocol 
wees uit dat een buitenjaloezie zowat 
8.500 kg CO

2
 bespaart over zijn leven-

cyclus van 20 jaar terwijl ze slechts 150 
kg CO

2
 verbruikt van productie tot ver-

wijdering. Voor de berekening werd een 
typisch gemotoriseerde buitenjaloezie 
gebruikt van 80 mm lamel en op een for-
maat van 1.20 m x 2.00 m.

Zonweringtoepassingen
‘Zonwering’ is een begrip dat staat voor 
een waaier aan toepassingen die er-
voor zorgen dat het thermisch en visu-
eel comfort van een woning/gebouw in 
evenwicht blijft. 

Verozo, de Belgische beroepsvereniging 
van Rolluiken- en Zonweringproducen-
ten, heeft de verschillende toepassingen 

in een gids samengebracht, onderver-
deeld in de rubrieken binnenzonwering, 
rolluiken, buitenzonwering van dyna-
misch tot structureel. Van elke toepas-
sing wordt een omschrijving gegeven 
met de eigenschappen, hun voordelen 
en toepassingen. Achteraan in de gids 
staat tevens informatie over doekzonwe-
ring en automatisatie. Zie www.verozo.
be.

Eind 2014 wordt tevens een nieuwe 
handleiding uitgebracht over de ther-
mische en visuele eigenschappen van 
zonweringen; bijkomend zal een excell-
tool ter beschikking worden gesteld 
als ondersteuning om de juiste keuze 
van zonweringoplossing in te schatten 
(Prosolis-studie). 

Meer hierover vindt u op de Verozo web-
site waar u eveneens terecht kan voor 
premies bij de gewesten of voor ande-
re meer diepgaande informatie. De le-
den-zonweringspecialisten antwoorden 
graag uw concrete praktische vragen. 

Verozo is de Belgische beroeps-
vereniging van buitenzonwering, 
binnenzonwering en rolluiken en 
biedt informatie over de soorten 
zonwering oplossingen, hun eigen-
schappen en toepassingen. Je kan 
er ook terecht voor informatie over 
regelgeving, studies en activiteiten. 

Architecten, ingenieurs en ande-
re bouwprofessionelen hebben be-
hoefte aan informatie die hen kun-
nen helpen bij energie-efficiënt 
bouwen. De zonweringsector wil 
hen bijstaan door alle mogelijke re-
levante documentatie aan te reiken 
zodat zonwering en rolluiken op een 
doeltreffende manier als energiebe-
sparende technologie in een duur-
zaam gebouw wordt geïntegreerd.

Ann Van Eycken
Secretaris-generaal
Verozo
Vilvoordelaan 192
1930 Zaventem 
 +32 (0) 2 719 91 06
info@verozo.be
www.verozo.be
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Levenscyclusanalyse bepaalt milieu-
impact van bouwproducten

Een levenscyclusanalyse onderscheidt 
vier fasen in de levenscyclus van een 
product: de productie in de fabriek, de 
constructie op de bouwplaats, het ge-
bruik en de levenseindefase. De basis-
principes voor het uitvoeren van een 
LCA staan in detail beschreven in de 
ISO-normen 14040 en 14044. 

Specifiek voor de milieu-evaluatie van 
bouwproducten en gebouwen werden 
de voorbije jaren de geharmoniseerde 
Europese normen NBN EN 15804 en 
NBN EN 15978 gepubliceerd. De ISO-
norm 14040 schrijft voor een LCA vier 
stappen voor: doelbepaling en reik-
wijdte, inventarisatie, impactanalyse en 
interpretatie. 

Doelbepaling en 
reikwijdte
De doelbepaling omvat de vraagstelling 
en de reden voor de analyse, een om-
schrijving van het doelpubliek en het 
gebruik van de LCA-resultaten. Hierbij 
zijn zowel een individuele analyse van 
de milieu-impact van één enkel product, 
element of gebouw als een onderlinge 
vergelijking van de milieu-impact van 
verschillende vergelijkbare alternatie-
ven mogelijk. 

De reikwijdte bestaat uit een transpa-
rante beschrijving van het productsys-
teem, inclusief de beschouwde levens-
cyclusfasen, en legt de systeemgrenzen 

vast. Bij een analyse op gebouwniveau is 
krachtens de norm NBN EN 15978 een 
LCA van wieg tot graf (cradle-to-grave) 
verplicht, waarbij alle levenscyclusfasen 
worden meegenomen. Een belangrijke 
stap daarbij is het bepalen van de functi-
onele eenheid. 

De functionele eenheid definieert de 
functie(s) en de eigenschappen van het 
systeem en doet op die manier dienst als 
referentie-eenheid voor het bepalen van 
de milieu-impact. Binnen de bouwsec-
tor kan de functionele eenheid op drie 
niveaus vastgelegd worden: het pro-
ductniveau (bv. 1 kg baksteen of 1 m³ 
beton), het elementniveau (bv. 1 m² bui-
tenwand) en het gebouwniveau (bv. een 
eengezinswoning).

De functionele eenheid bevat gegevens 
over de specifieke vereisten (bv. op het 
vlak van thermische of akoestische isola-
tie of draagvermogen) en functie(s) die 
aan het systeem opgelegd worden. Daar-
bij speelt ook de voorziene levensduur 
van het product, element of gebouw en 
van zijn samenstellende componenten 
een belangrijke rol. In de LCA-praktijk 
wordt voor (woon)gebouwen vaak 60 
jaar als referentielevensduur genomen. 

Tot slot wordt tijdens de eerste stap van 
een LCA-studie de methodiek duidelijk 
gedefinieerd. Het WTCB maakt voor zijn 
algemene LCA-studies meestal gebruik 
van de Zwitserse Ecoinvent LCI-data-
bank. Die bevat generieke inventarisatie-
gegevens van meer dan 4.000 processen, 
waaronder heel wat bouwmaterialen en 
bouwproducten. De gegevens zijn vooral 
representatief voor Zwitserland, Duits-
land of West-Europa, maar ook een aan-
tal specifieke Belgische processen (bv. 
elektriciteitsmix) zijn in de databank 
opgenomen. 

Omdat de onderliggende processen 
zeer transparant en flexibel aan te pas-
sen zijn, is het mogelijk om de generieke 
data te harmoniseren naar de Belgische 
context. Bovendien komen de LCI-data 
voor de verschillende levenscyclusfasen 
(o.a. productie, transport en afvalver-
werking) afzonderlijk voor in de data-
bank, zodat de processen gecombineerd 
kunnen worden volgens scenario’s die 
representatief zijn voor de Belgische si-
tuatie. Daarnaast kunnen onzekerheids- 

Vanuit het perspectief van duurzaam 
bouwen houdt men bij de keuze van 

producten behalve met de technische, 
esthetische, economische en wettelijke 

aspecten ook rekening met de 
milieuaspecten. Een instrument dat 
steeds vaker gebruikt wordt om de 
milieu-impact van bouwproducten, 

gebouwelementen en zelfs volledige 
gebouwen te bepalen, is de 

levenscyclusanalyse of kortweg LCA.

Overzicht van de verschillende 

fasen in de levenscyclus van een 

bouwproduct, gebouwelement of 

gebouw.
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en gevoeligheidsanalyses op de data uit-
gevoerd worden. 

Ook de gekozen impactanalysemethodes 
worden tijdens deze stap toegelicht. Het 
WTCB past in zijn LCA-studies zowel de 
in de Europese norm beschreven metho-
des als de milieu-impactanalysemethode 
ReCiPe toe. De ReCiPe-methode om-
vat alle milieu-impactindicatoren die in 
de Europese geharmoniseerde normen 
voor de milieuevaluatie van bouwpro-
ducten en gebouwen opgenomen zijn, 
alsook een aantal bijkomende, veel ge-
bruikte indicatoren. 

Inventarisatie
Tijdens de inventarisatiefase worden alle 
vereiste gegevens verzameld. In een eer-
ste stadium wordt het productsysteem 
opgedeeld in een reeks fasen en (deel)
processen. Voor elk proces worden ver-
volgens – zowel kwalitatief als kwantita-
tief – de overeenkomende inputstromen 
(verbruik van primaire grondstoffen, 
energie, hulpbronnen en land) en out-
putstromen (emissies naar bodem, lucht 
en water, productie van afval, gewijzigd 
landschap en bijproducten) geïnventa-
riseerd. Zo wordt bijvoorbeeld voor het 
transport van een specifiek materiaal 
van de fabriek naar de bouwplaats be-
paald met welk vervoermiddel, over wel-
ke afstand en met welke beladingsgraad 
dat gebeurt.

Een moeilijk punt is de allocatie of ver-
deling van de milieulasten over de ver-
schillende producten die het resultaat 
zijn van één proces, bv. bij hergebruikte 
of gerecycleerde materialen en produc-
ten. In dat geval moeten zowel de milieu-
baten (bv. besparing van energie of pri-
maire grondstoffen) als de milieulasten 

(bv. energieverbruik voor het inzame-
len en verwerken van de afvalstoffen) 
van het recyclage- of hergebruikproces 
verdeeld worden over het recycleerbare 
product en het product op basis van ge-
recycleerd materiaal. De Europese ge-
harmoniseerde normen leggen daarvoor 
specifieke regels op.

Impactanalyse
Op basis van de inventarisatie wordt 
vervolgens de impactanalyse uitgevoerd 
om de potentiële bijdrage van het pro-
duct aan verschillende milieu-impact-
categorieën te kwantificeren. Deze mi-
lieu-impactcategorieën komen overeen 
met milieuproblemen of -thema’s die in 
de huidige maatschappij als belangrijk 
beschouwd worden. Ze zijn meestal het 
gevolg van emissies van bepaalde stof-
fen naar bodem, lucht en water (bv. kli-
maatverandering is het gevolg van emis-
sies van broeikasgassen), alsook van de 
ontginning van grondstoffen (bv. fos-
siele brandstoffen, mineralen en water) 
en het gebruik van land (bv. voor land-
bouw). In een LCA-studie worden deze 

milieu-impactcategorieën weergegeven 
in de vorm van milieu-impactindicato-
ren. De keuze van de indicatoren is on-
der meer afhankelijk van de doelstelling 
van de LCA.

De Europese geharmoniseerde normen 
NBN EN 15804 en NBN EN 15978 be-
vatten een voorstel van milieu-impactca-
tegorieën en hun bijhorende indicatoren 
die binnen een LCA op bouwproduct- of 
gebouwniveau meegenomen kunnen/
moeten worden. 

Tijdens de karakterisering worden de 
inventarisatiegegevens vertaald naar de 
verschillende milieu-impactindicatoren. 
In de praktijk gebeurt die omzetting op 
basis van karakteriseringsfactoren die 
gelinkt zijn aan de gekozen methode. De 
milieu-impactindicator ‘Klimaatveran-
dering’ wordt bijvoorbeeld gemeten in 
kg CO

2
-equivalenten. Alle broeikasgas-

sen die bijdragen tot de klimaatverande-
ring (CO

2
, methaan, N

2
O, CFK’s, freons, 

…), worden onder deze noemer uitge-
drukt. Zo komt het effect van de emis-
sie van 1 kg methaan (CH

4
) overeen met 

een emissie van 25 kg CO
2
. Een combi-

natie van de resultaten voor de verschil-
lende individuele milieu-impactindicato-
ren leidt uiteindelijk tot het milieuprofiel 
van het product. 

Om de moeilijke interpretatie van de in-
dividuele milieu-impactindicatoren (cf. 
CO

2
-equivalenten, SO

2
-equivalenten, …) 

te vereenvoudigen en om eenduidige vast-
stellingen aangaande de relatieve presta-
tie van het ene alternatief tegenover het 
andere te vergemakkelijken, voorzien de 
ISO-normen 14040 en 14044 nog drie fa-
cultatieve stappen: normalisatie, groepe-
ring en weging. Deze stappen zijn echter 
niet opgenomen in de Europese geharmo-
niseerde normen voor de milieu-evaluatie 
op bouwproduct- (NBN EN 15804) en ge-
bouwniveau (NBN EN 15978). 

Bij normalisatie worden de resultaten 
voor de verschillende milieu-impactindi-

Overzicht van de vier stappen binnen een LCA (volgens ISO 14040).

Vraag nu de uiterst voordelige advertentietarieven aan via info@infobuild.be of bel 02 894 29 90.

Adverteer hierin en bereik 
13.000 bouwheren die  

gegarandeerd met bouw of 
renovatie bezig zijn.
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catoren uitgedrukt ten opzichte van een 
gemeenschappelijke referentie (bv. de 
totale Belgische, Europese of wereldwij-
de impact), wat eenzelfde eenheid voor 
alle indicatoren oplevert.

Groepering geeft een ruimer overzicht 
van de milieu-impact. Daarbij worden 
de impactcategorieën onderverdeeld in 
verschillende groepen op een nominale 
basis (bv. lokaal/globaal) of volgens een 
vooropgestelde hiërarchie (bv. hoge/me-
dium/lage prioriteit). 

Het doel van weging is de globale milieu- 
impact van het productsysteem uit te 
drukken als een eengetalscore. Hierbij 
worden de genormaliseerde resultaten 
van de verschillende milieu-impactindi-
catoren vermenigvuldigd met weegfac-
toren die gebaseerd zijn op waardeoor-
delen van individuen of organisaties. 

Deze gewogen indicatoren kunnen uit-
eindelijk samengeteld worden tot een 
globale milieu-impactscore. Toch moet 
dit resultaat met de nodige omzichtig-
heid geïnterpreteerd worden omdat bij 
het groeperen en wegen een bepaalde 
graad van subjectiviteit meespeelt en 
omdat een alternatief dat globaal gezien 
het beste scoort, niet noodzakelijk de 
beste score behaalt op alle individuele 
milieu-impactindicatoren.

Interpretatie
Ten slotte kan men aan de hand van 
de resultaten uit de vorige stappen de 

LCA-vraagstelling beantwoorden. Aan-
gezien dit antwoord vaak tot nieuwe 
vragen leidt, moeten de resultaten in 
het eindrapport besproken en geïnter-
preteerd worden. Dit gebeurt in princi-
pe in drie stappen: identificatie van sig-
nificante punten, verificatie op het vlak 
van volledigheid, gevoeligheid en cohe-
rentie, en besluiten, aanbevelingen en 
verslaggeving. 

Gezien de complexiteit van een LCA-
studie moeten LCA-resultaten steeds 
binnen de context van de uitgevoerde 
studie beschouwd worden en moet men 
bij de interpretatie ervan de hypothesen 
en randvoorwaarden (samenstelling, 
vervanging, methodes, data, systeem-
grenzen, …) altijd mee in overweging 
nemen.

Bron: Infofiche 64 ‘Levenscyclusana-

lyse of LCA’ (oktober 2013), opgesteld 

in het kader van de Technologische 

Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen 

en duurzame ontwikkeling in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ door 

drie projectleiders bij het labo Duur-

zame Ontwikkeling van het WTCB: 

dr. wet. An Janssen, dr. ir.-arch. Lisa 

Wastiels en ir. Laetitia Delem. Er mag 

alleen verwezen worden naar de info-

fiche zelf, te vinden op www.wtcb.be, 

doorklikken naar WTCB-publicaties 

en Normen en vervolgens Infofiches.

Het Wetenschappelijk en Tech-
nisch Centrum voor het Bouwbe-
drijf (WTCB) is een particuliere on-
derzoeksinstelling die in 1960 werd 
opgericht. De statutaire leden van 
het WTCB zijn de 90.000 Belgische 
bouwondernemingen (algemene 
aannemers, schrijnwerkers, glazen-
makers, loodgieters, dakdekkers, 
vloerders, stukadoors, schilders, 
enz...), merendeels kmo’s. 

Het WTCB heeft de volgende drie 
hoofdopdrachten: het verrichten 
van wetenschappelijk en technisch 
onderzoek ten behoeve van zijn le-
den; het verlenen van technische 
voorlichting, bijstand en advies aan 
zijn leden en het bijdragen tot de 
algemene innovatie en ontwikke-
ling in de bouwsector, met name 
door middel van contractonderzoek 
op aanvraag van de industrie en de 
overheid.

Om deze opdrachten te vervullen, 
steunt het WTCB op de kennis en 
de ervaring van hooggeschoolde en 
gemotiveerde medewerkers uit een 
brede waaier van onderwijsdisci-
plines, die werkzaam zijn in multi-
disciplinaire teams, samengesteld 
naargelang van de bestudeerde on-
derwerpen. Met zijn ongeveer 240 
hoofdzakelijk universitair geschool-
de medewerkers is het WTCB één 
van de grootste collectieve onder-
zoekscentra van België.

WTCB
Lozenberg 7 
B-1932 St-Stevens-Woluwe 
(Zaventem)
Tel : +32 (0)2 7164211
Fax : +32 (0)2 7253212
info@bbri.be (algemene vragen)
publ@bbri.be (vragen  i.v.m. 
WTCB-publicaties)

Overzicht van de processen en activiteiten beschouwd binnen de verschillende levenscyclusfa-

sen van een bouwproduct (volgens de norm NBN EN 15804). Elk van deze activiteiten maakt 

gebruik van een bepaalde input (IN) en geeft aanleiding tot een bepaalde output (UIT).

Login via www.bouwkroniek.be  
en zoek de gewenste artikels op.

Hulp nodig? 
Bel Eric op 

02 894 29 00 of mail naar 
bouwkroniek@

bouwkroniek.be

Kijk in het archief van de 
hoofdartikels op de website.
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Mineral Wool Association

Minerale isolatiematerialen presteren  
minstens even goed als natuurlijke

Een vergelijkende studie,’ LCA-tim – Life 
Cycle Assessment of ten insulating materi-
als1’ uitgevoerd door de VITO, de KU Leu-
ven en het VIBE in opdracht van de fede-
rale overheidsdienst Leefmilieu heeft dit 
aangetoond. De Mineral Wool Association 
roept de overheden op om deze conclusies 
mee te nemen in hun subsidie- en commu-
nicatiebeleid rond isoleren. De totale isola-
tie-inspanningen verhogen of extra steun 
bieden aan minder kapitaalkrachtige doel-
groepen is dan ook de boodschap. 

Producten beoordelen 
in al hun levensfases
Levenscyclusanalyse (LCA, cradle-to-
grave, van wieg tot graf) is de meest vol-
ledige en meest wetenschappelijke be-
nadering om de milieu-impact van een 
product of dienst in kaart te brengen. 
Deze methode die gestandaardiseerd 
werd door het ISO analyseert een pro-
duct op zijn milieu-impact en dat over 
heel zijn cyclus: van grondstofwinning 

over productie, transport, gebruiksfase 
tot eindelevensfase (storten, verbran-
den, recyclage, hergebruik…). 

Omdat een levenscyclusanalyse de eni-
ge methode is om een objectief, duide-
lijk en volledig beeld te krijgen van de 
milieu-impact opteren producenten van 
bouwmaterialen in stijgende mate voor 
deze methode. Niettemin stelt de MWA 
vast dat bij de beoordeling en overheids-
ondersteuning van verschillende isola-
tiematerialen onvoldoende of geen reke-
ning wordt gehouden met de volledige 
levenscyclus van deze materialen en de 
mogelijke toepassingen. 

Zo worden hernieuwbare isolatiemate-
rialen nog steeds als milieuvriendelijker 
beschouwd dan minerale of synthe tische 
en kunnen deze eerste bij sommige 
overheden op meer ondersteuning re-
kenen. Hierbij wordt hoofdzakelijk re-
kening gehouden met het hernieuwbare 
karakter van de grondstoffen van deze 
isolatietoepassingen. 

Omwille van het hernieuwbare karakter 
van ‘natuurlijke’ isolatiematerialen zoals 

hennep, papiervlokken, vlas, hout en 
schapenwol zijn velen geneigd deze 

isolatiematerialen als ‘duurzamer’ 
te bestempelen dan minerale 

isolatiematerialen zoals glas- en rotswol. 
Ook sommige ‘duurzaamheids’- of 

biologische labels versterken deze indruk. 
Neemt men echter de totale productie- en 

distributiecyclus in beschouwing, dan 
kan men enkel concluderen dat deze 

minerale-wolproducten qua milieu-
impact minstens even goed scoren 
als hun ‘natuurlijke’ alternatieven. 

De Mineral Wool Association Bene-
lux (MWA) is het verbond van Bel-
gische en Nederlandse producen-
ten van glaswol en steenwol, met 
als verzamelnaam “minerale wol”. 
De leden zijn Isover, Knauf Insula-
tion, Rockwool B.V. en URSA Be-
nelux.  MWA promoot thermisch, 
akoestisch, brandveilig en duur-
zaam isoleren met minerale wol. De 
associatie steunt deze doelstelling 
door een actieve deelname aan tal-
loze overlegorganen met overheden 
en studieprojecten op het terrein 
van de bouw, door investeringen 
in onderzoek, nieuwe technologi-
sche verbeteringen, publicaties in 
vakbladen en presentaties op collo-
quia. MWA is lid van de CIR (Con-
seil d’Isolation – Isolatieraad) in 
België. Op Europees niveau is MWA 
aangesloten bij Eurima: de Europe-
se federatie van producenten van 
minerale wol

Mineral Wool Association Benelux 
(MWA) 
Postbus 6
1930 Zaventem 1
+31 70 368 69 75 (secretariaat 
Benelux)
contact@mineralwoolassociation.be 
www.mineralewol.be
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Een vergelijkende analyse tussen her-
nieuwbare en niet-hernieuwbare isola-
tiematerialen waarbij verschillende mi-
lieu-impactcategorieën in beschouwing 
worden genomen, schetst echter een an-
der beeld. Dat bewijst een recente stu-
die, uitgevoerd in opdracht van de fod 
Leefmilieu. 

Levenscyclus van 
hernieuwbare en 
niet-hernieuwbare 
isolatiematerialen
In de uitgebreide LCA-studie (LCA-tim 
– Life Cycle Assessment of ten insulating 
materials)21 uitgevoerd door de VITO, de 
KU Leuven en het VIBE werden 10 iso-
latiematerialen (glaswol, steenwol, eps, 
xps, pur, cellulose, hennepwol, vlaswol, 
houtwol en schapenwol) voor muuriso-
latie met elkaar vergeleken. Er waren 
twee duidelijke conclusies:

Niet alle isolatiematerialen kunnen in 
elke toepassing worden gebruikt. Som-
mige materialen kunnen toegepast wor-
den in zowel de traditionele spouw-
muuropbouw als in een geventileerde 
gevelopbouw of een houtskeletconstruc-
tie. Andere materialen (de bio-sourced 
isolatiematerialen) hebben door hun 
technische eigenschappen beperkte toe-
passingsmogelijkheden (bv. enkel hout-
skeletconstructie). Op die manier wordt 
aangetoond dat men geen producten 
louter op milieu-impact mag vergelij-
ken, maar dat men ook rekening moet 
houden met de verschillende isolatiebe-
hoeften, de bouwtechnische mogelijkhe-
den en het beoogde toepassingsniveau. 
Qua milieu-impact zijn er geen grote 
verschillen tussen de onderzochte isola-
tiematerialen. Wel zijn er variaties bin-
nen de verschillende onderzochte im-
pactcategorieën. Uit deze studie valt te 
concluderen dat bio-sourced isolatie-
materialen geen lagere milieu-impact 

1 en 2 “Het opstellen van regels, het uitvoeren 

van levenscyclusanalyses inclusief dataver-

zameling en het geven van beleidsaanbevelin-

gen m.b.t. vijf niet-hernieuwbare (glaswol, 

rotswol, pur, eps, xps) en vijf hernieuwbare 

(schapenwol, papiervlokken, vlasisolatie, 

houtvezelisolatie, hennepisolatie) thermische 

isolatiematerialen voor spouwmuren”

(Bestek met nummer: DG5/PP/DDL/11032) - 

http://we.tl/7x5YNLsOdI

Opdrachtgever: fod Volksgezondheid, Veilig-

heid van de voedselketen en Leefmilieu

Uitgevoerd door KUL – afdeling ASRO (Prof. 

Dr. Ir. Arch. Frank De Troyer), VITO (Ir. Ca-

rolin Spirinckx) en VIBE (Peter Thoelen).

hebben dan minerale wanneer men het 
totaalbeeld over verschillende impact-
categorieën bekijkt. Dit heeft o.m. te 
maken met additieven die noodzakelijk 
zijn om de schimmel- en brandwerende 
eigenschappen van de natuurlijke ma-
terialen te verbeteren enerzijds en met 
de impact van transport en end of life 
(EOL) anderzijds. Met andere woorden: 
milieuvoordelen binnen één categorie 
veroorzaken soms een reboundeffect in 
een andere categorie. 

Totale milieu-impact
Binnen de beleidsevaluatie van de ver-
schillende producten wordt tot op he-
den weinig rekening gehouden met de 
totaalimpact van de toegepaste isola-
tiematerialen. Er bestaan in België op 
verschillende niveaus extra premies 
voor het gebruik van ‘duurzame’ mate-
rialen. Dit wordt soms gedefinieerd als 
hergroeibaar, van plantaardige of dier-
lijke oorsprong of op basis van één of 
ander ‘groen’ label. Deze aanpak is ont-
staan vanuit de idee dat materialen van 
plantaardige of dierlijke oorsprong een 
kleinere milieu-impact hebben dan deze 
van minerale of synthetische oorsprong. 
Uit de LCA-tim-studie blijkt nu dat hier 
geen wetenschappelijk gefundeerde 
grondslag voor te vinden is. 

De Mineral Wool Association (MWA) 
pleit er dan ook voor om deze ongelijk-
heid op subsidieniveau tussen de isola-
tiematerialen ongedaan te maken. De 
extra premie zou beter gebruikt kunnen 
worden om de isolatiepremie te verho-
gen en zo een extra stimulans te geven 
aan het bijkomend isoleren van bestaan-
de woningen. 

Een andere mogelijkheid is om met dit 
bedrag een extra duwtje in de rug te ge-
ven aan mensen met een lager inkomen 
om hen hiermee te motiveren de stap 
te zetten naar bijkomend isoleren en zo 
de energie-armoede mee aan te pakken. 
Beter 1 keer goed isoleren dan jaar op 
jaar een stookoliepremie uitkeren.

Kringloopgedachte
‘LCA is dead, long live the circular eco-
nomy?’  Deze wat provocatieve uit-
spraak was te lezen tijdens Sustainabili-
ty Fair, een onderdeel van de beurs rond 
duurzaam bouwen Ecobuild begin maart 
in Londen. MWA volgt deze stelling niet 
helemaal. LCA’s zijn voor MWA de te ver-
kiezen aanpak om aan productieoptima-
lisatie te doen en kunnen op gebouw-
niveau een correct beeld geven van de 
impact van de gekozen bouwmaterialen 
en constructiemethodes. 

De weg naar de circulaire economie zit 
echter ook in de genen van de minerale-
wolproducenten. Minerale wol wordt im-
mers vooral gemaakt van afvalglas, zand 
en gesteente. Productieafval wordt al 
jaren verwerkt in nieuwe productie, als 
vlokken of als grondstof voor de oven. 
Onlangs zijn diverse producenten be-
gonnen met het terugnemen van afval 
(snijresten en sloopafval) uit de bouw-
markt om deze te verwerken tot nieuwe 
grondstof of in een nieuwe toepassing. 

Dit heeft niet alleen een impact op de 
LCA van de producten (zodat de im-
pact meetbaar wordt), maar bovendien 
werken we zo actief mee binnen de filo-
sofie dat wat nu gebouwd en toegepast 
wordt binnen tientallen jaren ook ge-
woon opnieuw gebruikt of gerecycleerd 
kan worden in nieuwe toepassingen of 
als nieuwe grondstof32.  Door effectief 
de kringloop te sluiten, wordt minerale 
wol de meest duurzame keuze. De MWA 
steunt op deze wijze via haar leden de 
circulaire en duurzame economie. 

Conclusies
Minerale wol blijft het product bij uitstek 
om de energie-efficiëntie van het gebou-
wenpark te verhogen en kent veel toe-
passingsgebieden. Behalve dat de toe-
passing van het product zelf klimaat- en 
milieudoelstellingen helpt realiseren, 
doen de producenten ervan zware inves-
teringen op het vlak van hergebruik en 
recyclage. De milieuprestaties binnen de 
verschillende fases van de levenscyclus 
verbeteren dan ook elk jaar aanzienlijk. 

Studies die de volledige levenscyclus 
analyseren, bevestigen bovendien dat 
dit isolatiemateriaal minstens even goed 
scoort als natuurlijke alternatieven. Dis-
criminaties binnen het subsidiebeleid 
dienen dan ook weggewerkt te worden 
en de vrijgekomen middelen moeten 
aangewend worden om het isolatiepre-
miebeleid te versterken of om bepaalde 
doelgroepen extra te steunen, dit laatste 
ook vanuit de vaststelling dat minerale 
wol meer toepassingsgebieden kent dan 
natuurlijke en dus onmisbaar is in een 
integraal isolatiebeleid. In de aanloop 
naar de verkiezingen van 25 mei roepen 
wij de toekomstige beleidsmakers op om 
deze bekommernissen mee te nemen in 
hun subsidiebeleid. 

3 Dit in tegenstelling tot sommige andere 

isolatiematerialen waarbij de enige EOL-

mogelijkheid erin bestaat om afval uit 

snijverlies of sloop te storten of te verbranden 

(wat sommigen graag ‘energetische recyclage’ 

noemen).
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INDEX VAN NIEUWE AANBESTEDINGEN

11 sept. — PUURS. Nieuwbouw van 5 woningen, 3 ap-
partementen en 15 garages + 1 fietsenberging, Schut-
tershofstraat. (cat. D, kl. 5) 

11 sept. — GOSSELIES. Afbraak en heropbouw van 2 
woningen. (cat. D, kl. 3) 

12 sept. — POPERINGE. Nieuwbouw Schoolgebouw: 
buitenschrijnwerk in aluminium. (o/cat. D20, kl. 1) 

15 sept. — HAVELANGE. Verbouwen van een eenge-
zinswoning en een invoegwoning en een doorgangswo-
ning. (cat. D, o/cat. D1 (lot 1)) 

16 sept. — HERZELE. Bouwen van 23 woongelegenhe-
den, Evendael. (cat. D, kl. 6) 

18 sept. — LUIK. Diverse werken bouwkunde aan zui-
veringsstations. (cat. D of E, kl. 1) 

19 sept. — MIDDELKERKE. Verbouwing/uitbreiding 
voormalig Woon-Zorgcentrum tot Lokaal Dienstencen-
trum  Perceel : Ruwbouwwerken en afwerking + technie-
ken. (cat. D, kl. 4) 

24 sept. — ATH. Oprichten van een klassengebouw en 
conciergerie, FWB DR Hainaut. (cat. D, kl. 5; o/cat. D17, 
kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) 

 — EEKLO. 
Bouwen van een meergezinswoning met 4 wooneenhe-
den: datumwijziging. 

30 sept. — HUY. Concept, bouw en prefinanciering 
van een nieuw gebouw voor oude mensen. (cat. D, kl. 8) 

 — BRUGGE. Voorsyudie: Algemene aanne-
ming nieuwbouw KULAB. 

Vloer- en muurbekleding
2 sept. — OUDERGEM. CHIREC Site DELTA: chapes. (o/
cat. D29, kl. 7 of cat. D, kl. 7) 

Dak- en torenwerken
 — MONT-SUR-MARCHIENNE. Herstellen wo-

ningen. 

 — FONTAINE-L'EVÊQUE. Verbeteren van de 
energetische performantie. (o/cat. D12, kl. 3) 

 — LUIK. Vervangen van 2 daken. (o/cat. D8, 
D12, kl. 1) 

 — GENT. Dakrenovatie KIHO Gent. (o/cat. D1, 
kl. 4; o/cat. D8, kl. 4; o/cat. D12, kl. 4) 

8 sept. — HUY. Renovatie van daken en goten, Atelier 
Rock. (cat. D, o/cat. D1, D12, D22,  kl. 1) 

 — HOOGLEDE. Bouw kanti-
ne met kleedkamers - uitbreiding jeugdlokalen: wijziging 
rek. nr. (cat. D, kl. 2) 

2 sept. — OUDERGEM. CHIREC Site DELTA: chapes. (o/
cat. D29, kl. 7 of cat. D, kl. 7) 

2 sept. — OUDERGEM. CHIREC Site DELTA: wanden, 
bestrijkingen, cementering, plafonds en valse plafonds. 
(cat. D, kl. 8 of o/cat. D4, kl. 8) 

2 sept. — OUDERGEM. CHIREC Site DELTA: metalen en 
soepele, valse plafonds. (cat. D, kl. 6 of o/cat. D4, kl. 6) 

3 sept. — OUPEYE. Bouwen van een voetbalcomplex. 
(cat. D, kl. 5) 

3 sept. — ROESELARE. Uitbreiding en 
renovatie Stedelijke Basisschool Octopus: Lot 1: ruwbouw 
en afwerking: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 5) 

4 sept. — EEKLO. Bouw van een tunnel onder de N49 te 
Eeklo-Balgerhoeke. (cat. E, kl. 8) 

4 sept. — SUGNY. Vervangen raamwerk in blokken 
702, 703, 705, 706 & 7 van FEDASIL. (cat. D of D5, kl. 2) 

4 sept. — ARENDONK. Verbouwing van een woning, De 
Lusthoven 36 te 2370 Arendonk. (cat. D, kl. 2) p.68 

4 sept. — BRUSSEL. Klein Kasteeltje « Fedasil » - Afwer-
king van wanden, plafonds en brandbeveiliging in blok D. 
(o/cat. D4, D11, D13, kl. 1) 

4 sept. — KORTRIJK. Realisatie van een nieuw zwem-
badcomplex door middel van een DBFMO-opdracht. (cat. 
D, kl. 8) 

5 sept. — UKKEL. SLOOP EN WEDEROPBOUW VAN EEN 
DRAAGMUUR VAN DE AARDE EN DE TRAP - Begraaf-
plaats. (cat. D, kl. 1 of 2) 

5 sept. — SINT-JANS-MOLENBEEK. 
Vervanging van het buitenschrijnwerk van de binnenin-
richting van de gemeentebouw: wijzigingsbericht. (cat. D, 
kl. 2) 

5 sept. — HEIST-OP-DEN-BERG. Bouwen van 26 bouw-
eenheden. (cat. D, kl. 6) 

8 sept. — AALST. Vernieuwen stuwsluiscomplex, Den-
der. (cat. B, kl. 7; cat. D, kl. 5; cat. A) 

8 sept. — ANDERLECHT. Sportplein C. Barca. Bouwen 
van een onthaalpaviljoen. (cat. D, kl. 2) 

8 sept. — KLEINE-BROGEL. Peer Pastorij : Wegen-, rio-
lerings- en omgevingswerken + restauratiewerken pasto-
rijmuur. (cat. C, kl. 3 en o/cat. D23 of D24, kl. 3) p.97 

8 sept. — VILVOORDE. Verbeteren van de verkeersvei-
ligheid D211 Halle en D212 Vilvoorde. (cat. C en/of cat. 
D, kl. 3) 

8 sept. — AARSCHOT. Verbeteren van de verkeersveilig-
heid – District 213 Leuven en District 214 Aarschot. (cat. 
C en/of cat. D, kl. 3) 

8 sept. — HUY. Renovatie van daken en goten, Atelier 
Rock. (cat. D, o/cat. D1, D12, D22,  kl. 1) 

8 sept. — LUIK. Renovatie en upgrade van de marke-
ringsinstallaties van de piste 05R op de vlieghaven. (cat. 
C, kl. 7; o/cat. P2, kl. 5; cat. D, kl. 2) 

8 sept. — HÉLÉCINE. Verbouwen van een turnzaal naar 
een refter. 

9 sept. — LEUVEN. Verbouwing en uitbreiding hoofdze-
tel CM Leuven. 

9 sept. — LEUVEN. Verbouwing en uitbreiding hoofd-
zetel CM Leuven: afgebroken. (o/cat. D1, kl. 4) p.53 

Algemene bouwwerken
 — ELSENE. Re-

noveren en aanpassen kantoor: datumwijziging. (o/cat. 
D11, D13, P1, kl. 1) 

 — HASSELT. Onderhoud en 
herstellen van kunstwerken: wijzigingsbericht. (cat. E, kl. 
4) 

 — WÉPION. Collectorwerken: 
wijzigingsbericht. (o/cat. E of E1, kl. 8) 

 — ZEDELGEM. 
Ontwerpen en bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
te Zedelgem (Aartrijke): datumwijziging. 

 — GIERLE. Nieuwbouw van 
5 groepswoningen voor Het GielsBos: ruwbouw en af-
werkingen: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 7) p.67 

 — JETTE. Bouwen van een 
sportcomplex - WERKEN: wijziging in erkenning. (cat. D, 
kl. 8 (perceel 1); o/cat. D5, kl. 5 (perceel 2); D16, kl. 4 
(perceel 4); P1, kl. 3 (perceel 3); N1, kl. 1 (perceel 5); G3, 
kl. 2 (perceel 6 & 7)) 

 — OOSTENDE. Isolatie van 40 woningen, Henri 
Van Blaerestraat, Maurice Lagraviérestraat, Noordhof-
straat en Noord-Edestraat. (o/cat. D4, kl. 1) 

 — ANTWERPEN. Verbouwing van een bestaan-
de dubbelhuis tot drie appartementen en twee commer-
ciële ruimtes. (o/cat. D of D24, kl. 4) 

 — ANDERLECHT. Renovatie van een duplex. 
(cat. D, kl. 1) 

 — BERINGEN. Vernieuwen van keukens in 38 
appartementen en woningen. (cat. D, kl. 3) 

 — MONT-SUR-MARCHIENNE. Herstellen wo-
ningen. 

 — COUVIN. Productie, fabri-
cage en installatie van scenografische elementen: aanvul-
lende informatie. (o/cat. D24, kl. 3; cat. D, kl. 3) p.112 

 — SCHAARBEEK. Verbouwing van een een-
gezinswoning tot 2 woningen. (cat. D, kl. 2) 

 — SCHAARBEEK. Renovatie van een eengezins-
woning. (cat. D, kl. 2) 

 — ANDERLECHT. Renovatie van een eengezins-
woning. (cat. D, kl. 2) 

 — DOUR. Bouwen van een sport- en ontspan-
ningsruimte "Le Belvédère" - fase 4 : inrichten van een 
toerismebureau. (cat. D, kl. 3) 

 — HASSELT. Oprichting van jeugdlokalen Ban-
neux. (cat. D, kl. 4) 

 — SINT-NIKLAAS. Onderhoudswerken Syntra 
Campus St. Niklaas. (kl. 3) 

 — BRUGGE. Woon- en ZorgCentrum TER POT-
TERIE - Vervangingsnieuwbouw. (o/cat. D4, D5, kl. 5) 

 — HYON. Stabilisatie en restauratie van de brug 
over de waterloop Trouille. (cat. D, kl. 5 en cat. D en cat. 
B, E en G, kl. 4) 

 — CHARLEROI. Bouwen van een tussenver-
dieping in het centre de formation de Dinant. (cat. D) 

 — GENT. Dakrenovatie KIHO Gent. (o/cat. D1, 
kl. 4; o/cat. D8, kl. 4; o/cat. D12, kl. 4) 

 — THUIN. Herinrichten van de garage van de 
Dienst Uitrusting. (cat. D, kl. 3) 
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 — BERTOGNE. Verbeteren van het verwar-
mingssysteem in verschillende gemeentegebouwen. (o/
cat. D17, kl. 1) 

1 sept. — CHARLEROI. Verbeteringswerken aan de ver-
warmingsinstallaties, ventilatie en klimatisatie, Maison 
de l'Industrie Technologique. (o/cat. D17, kl. 2) p.103 

1 sept. — BRUGGE. VIVES Brugge: CENTRALE VER-
WARMING/VENTILATIE/KOELING. (o/cat. D17 of D18, kl. 
2) 

3 sept. — ROESELARE. Uitbreiding en 
renovatie Stedelijke Basisschool Octopus: HVAC en Sani-
tair: wijzigingsbericht. (o/cat. D16 en D17 en D18, kl. 3) 

5 sept. — CHARLEROI. Preventief onderhoud en her-
stelling HVAC-installaties. 

5 sept. — OOSTENDE. Onderhoud van de ketels op gas 
van het patrimonium van de Oostendse Haard. (o/cat. 
D16, D17, kl. 1 en kl. 2 en kl. 3) 

9 sept. — KORTRIJK. Stadhuis: technisch beheerscon-
tract HVAC stedelijk datacenter + HVAC. (o/cat. D16, kl. 
1; o/cat. D17, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1) 

24 sept. — ATH. Oprichten van een klassengebouw en 
conciergerie, FWB DR Hainaut. (cat. D, kl. 5; o/cat. D17, 
kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) 

Sanitaire werken
 — MECHELEN. Vervangen van verwarmingsin-

stallatie in de Centrale Werkplaats NMBS. (o/cat. D16, kl. 
2) 

 — GENT. Raamcontract voor aanpassings- en 
herstellingswerken aan sanitaire installaties. 

 — ZEDELGEM. BOUWEN VAN OEFENCEN-
TRUM EN OEFENPLAAT VOOR BRANDBESTRIJDING: sa-
nitair, verwarming en ventilatie. (o/cat. D16+17+18, kl. 
1) 

 — MONT-SUR-MARCHIENNE. Renovatie ver-
warming/sanitair. 

3 sept. — ROESELARE. Uitbreiding en 
renovatie Stedelijke Basisschool Octopus: HVAC en Sani-
tair: wijzigingsbericht. (o/cat. D16 en D17 en D18, kl. 3) 

5 sept. — OOSTENDE. Onderhoud van de ketels op gas 
van het patrimonium van de Oostendse Haard. (o/cat. 
D16, D17, kl. 1 en kl. 2 en kl. 3) 

9 sept. — KORTRIJK. Stadhuis: technisch beheerscon-
tract HVAC stedelijk datacenter + HVAC. (o/cat. D16, kl. 
1; o/cat. D17, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1) 

IJzer- en metaalwerken
 — TESSENDERLO. Vervangen van het buiten-

schrijnwerk vleugel E en deel vleugel C. (o/cat. D20, kl. 
1) 

12 sept. — POPERINGE. Nieuwbouw Schoolgebouw: 
buitenschrijnwerk in aluminium. (o/cat. D20, kl. 1) 

24 sept. — ATH. Oprichten van een klassengebouw en 
conciergerie, FWB DR Hainaut. (cat. D, kl. 5; o/cat. D17, 
kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) 

Afbraakwerken
 — BRUGGE. Afbraakwerken op complex KHBO 

Brugge. (o/cat. G5, kl. 4) 

11 sept. — GOSSELIES. Afbraak en heropbouw van 2 
woningen. (cat. D, kl. 3) 

3 sept. — ROESELARE. Uitbreiding 
en renovatie Stedelijke Basisschool Octopus: elektriciteit: 
wijzigingsbericht. (cat. P, kl. 1) 

8 sept. — IZEGEM. Renovatiewerken blok D verpleegaf-
delingen D6,D5,D4 perceel elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 4) 

8 sept. — LUIK. Renovatie en upgrade van de marke-
ringsinstallaties van de piste 05R op de vlieghaven. (cat. 
C, kl. 7; o/cat. P2, kl. 5; cat. D, kl. 2) 

12 sept. — ANTWERPEN. Bouw 
woon- en zorgcentrum en serviceflats Hollebeek te Ant-
werpen - lot 4 oproep/telefonie/security: De gunningspro-
cedure is afgebroken. (o/cat. P1, kl. 3) 

16 sept. — BOUSSU. Onderhoud van de alarmsystemen 
en video bewaking + beheer teletoezicht. 

24 sept. — ATH. Oprichten van een klassengebouw en 
conciergerie, FWB DR Hainaut. (cat. D, kl. 5; o/cat. D17, 
kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) 

24 sept. — JETTE. Jette AR: vernieuwen alarminstalla-
ties - brandalarm. (o/cat. P1, kl. 1) 

26 sept. — HALLE. Levering, implementatie en onder-
houd van VOIP-telefonie, netwerkapparatuur en netwerk-
bekabeling. 

 — SOIGNIES. Renoveren en conform aanpassen 
van de elektrische installaties in 103 woningen. (o/cat. 
P1, kl. 3) 

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting
 — WÉPION. Collectorwerken: 

wijzigingsbericht. (o/cat. E of E1, kl. 8) 

 — GRIMBERGEN. Moderni-
sering van de liftinstallaties, Zeekanaal Brussel-Schelde: 
bestektekst wordt toegevoegd. (o/cat. N1, kl. 3) p.54 

 — SINT-JOOST-TEN-NODE. Audiovisueel ma-
teriaal in vergaderzalen van het gebouw City Atrium. 

 — PEPINGEN. Leveren en plaatsen van een 
weegbrug en aanpassen toegangsysteem op het contai-
nerpark. 

1 sept. — BRUSSEL. Plaatsing van een nieuwe buiten-
lift. (o/cat. N1, kl. 1) 

3 sept. — GOSSELIES. Onderhoud van liften. (o/cat. N1) 

5 sept. — NAMEN. Keuringen van heftoestellen en de 
waterbouwkundige installaties van het SPW en SOFISCO. 

5 sept. — OEKENE. Technische installatie van een lift. 
(cat. N, kl. 1) 

17 sept. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Onderhoud en to-
tale waarborg van liften in het gebouw Espace 27 Sep-
tembre. 

Centrale verwarming
 — ZEDELGEM. BOUWEN VAN OEFENCEN-

TRUM EN OEFENPLAAT VOOR BRANDBESTRIJDING: sa-
nitair, verwarming en ventilatie. (o/cat. D16+17+18, kl. 
1) 

 — WACHTEBEKE. Aanpassing CV - ventilatie - 
20 assistentiewoningen. 

 — MONT-SUR-MARCHIENNE. Renovatie ver-
warming/sanitair. 

 — BRUSSEL. Onderhoud van de afstandsbedie-
nings-installaties. 

Schrijn- en 
meubelwerken

 — BRUSSEL. Levering van vestiairekasten. 

 — BEVEREN. Nieuwbouw CAR 't Vlot : Perceel 
Los Meubilair : 4A1 Projectmeubilair. 

 — MONT-SUR-MARCHIENNE. Herstellen wo-
ningen. 

 — HAALTERT. Vernieuwen buitenschrijnwerk 
van dakkapellen van 51 woningen. (o/cat. D5, kl. 2) 

 — BRUGGE. Woon- en ZorgCentrum TER POT-
TERIE - Vervangingsnieuwbouw. (o/cat. D4, D5, kl. 5) 

2 sept. — ARENDONK. Herstellen van binnendeuren, 
Open Opvangcentrum. 

3 sept. — CHENEE. Montage en installatie van kantoor-
meubilair en een cafetaria voor een logistiek platform van 
het CHU. 

4 sept. — SUGNY. Vervangen raamwerk in blokken 
702, 703, 705, 706 & 7 van FEDASIL. (cat. D of D5, kl. 2) 

5 sept. — SERAING. Leveren van nachttafels en rolta-
fels. 

8 sept. — CHARLEROI. Onderhoud en herstellen van de 
deuren op de Forem sites. 

 — BERGEN. 
Chapelle du couvent des Ursulines - lot 4A: reservemeu-
bilair: wijzigingsbericht + datumwijziging. 

Schilder- en glaswerken
 — ELSENE. Re-

noveren en aanpassen kantoor: datumwijziging. (o/cat. 
D11, D13, P1, kl. 1) 

4 sept. — BRUSSEL. Klein Kasteeltje « Fedasil » - Afwer-
king van wanden, plafonds en brandbeveiliging in blok D. 
(o/cat. D4, D11, D13, kl. 1) 

Elektriciteitswerken
 — ELSENE. Re-

noveren en aanpassen kantoor: datumwijziging. (o/cat. 
D11, D13, P1, kl. 1) 

 — LUIK. Leveren van energiekabels (MS en LS). 

 — BERGEN. Plaatsen en afbreken eindejaars-
verlichting. 

 — BRUSSEL. Leasing van oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen. 

 — BERGEN. Théâtre royal de Mons: branddetec-
tiecht. (o/cat. P1, kl. 2) 

 — ZEDELGEM. BOUWEN VAN OEFENCEN-
TRUM EN OEFENPLAAT VOOR BRANDBESTRIJDING: 
elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 1) 

 — MONT-SUR-MARCHIENNE. Herstellen wo-
ningen. 

 — FORGES. Leveren straatverlichting, Ateliers 
communaux. 

 — CHARLEROI. Bouwen van een tussenver-
dieping in het centre de formation de Dinant. (cat. D) 

2 sept. — OOSTENDE. AZ Damiaan uitbreiding en ver-
bouwing fase 5 en 6. (o/cat. P2, kl. 5) 



5118 juli 2014

 

5118 juli 2014

INDEX VAN NIEUWE AANBESTEDINGEN

Waterbouwwerken
 — EREMBODEGEM. Sedimentvang Ophasselt-

beek: ruiming en oeverherstel. 

 — HYON. Stabilisatie en restauratie van de brug 
over de waterloop Trouille. (cat. D, kl. 5 en cat. D en cat. 
B, E en G, kl. 4) 

1 sept. — CHARLEROI. Verbeteringswerken aan de ver-
warmingsinstallaties, ventilatie en klimatisatie, Maison 
de l'Industrie Technologique. (o/cat. D17, kl. 2) p.103 

8 sept. — AALST. Vernieuwen stuwsluiscomplex, Den-
der. (cat. B, kl. 7; cat. D, kl. 5; cat. A) 

11 sept. — CHARLEROI. Duikopdrachten, ophalen en 
verwijderen van gezonken voertuigen, controle en her-
stellingen van kunstwerken + rechtzetting. 

Brug- en tunnelwerken
 — HASSELT. Onderhoud en 

herstellen van kunstwerken: wijzigingsbericht. (cat. E, kl. 
4) 

4 sept. — EEKLO. Bouw van een tunnel onder de N49 te 
Eeklo-Balgerhoeke. (cat. E, kl. 8) 

 — GENT. The Loop - Fase 5 - tramkruising H. 
Crombezlaan. 

Weg- en rioolwerken
 — BERGEN. Leveren en plaat-

sen van toeristische signalisatie: aanvullende informatie. 

 — SINT-NIKLAAS. N70-N16 
- Koningin Astridlaan - Parklaan - Prins Boudewijnlaan: 
aanvullende informatie. (cat. C, kl. 7) 

 — WÉPION. Collectorwerken: 
wijzigingsbericht. (o/cat. E of E1, kl. 8) 

 — MERKSEM. Riolerings- en 
bestratingswerken Kluizeveldenstraat, Houthulststraat en 
Bordink: Bijkomend document toegevoegd. (cat. C, kl. 3) 

 — GENT. Markeringen op de 
gewestwegen in het district Gent (D411): aanvullende in-
formatie. (cat. C, kl. 3) 

 — OUD-HEVERLEE. Aanleg verkeersremmende 
maatregelen in Dassenstraat, Weertsedreef, Bergenstraat, 
Ophemstraat. (cat. C, kl. 1) 

 — VILVOORDE. Paden en beplantingen Open-
ruimtenetwerk: wijzigingsbericht. (o/cat. G3, kl. 2; cat. C, 
kl. 2) 

 — MIGNAULT. Ruimen riolering rue de Mig-
nault. (cat. C, kl. 1) 

12 sept. — ZWIJNAARDE. LEVERING VAN EEN SON-
DEERRUPS 200KN. 

Verschillende
 — MECHELEN. Aankoop van glaswol en mineraal 

wol. 

 — SINT-NIKLAAS. Leveren 
van plastiek zakken ten behoeve van AZ Nikolaas vzw + 
aanvulling. 

2 sept. — HASSELT. Grondgebied Hasselt - Onderhoud 
van speelpleinen. 

4 sept. — HASSELT. Transport tuinafval recyclageparken. 

Beplantingswerken
 — MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. -

Onderhoud groene ruimten: aanvullende informa-
tie. 

 — VILVOORDE. Paden en beplantingen Open-
ruimtenetwerk: wijzigingsbericht. (o/cat. G3, kl. 2; cat. C, 
kl. 2) 

 — TURNHOUT. Bouwen van een woonzorgcen-
trum en kinderdagverblijf, buitenaanleg. (o/cat. C1, G3, 
kl. 4) 

2 sept. — HASSELT. Grondgebied Hasselt - Onderhoud 
van speelpleinen. 

4 sept. — HASSELT. Transport tuinafval recyclageparken. 

4 sept. — HACCOURT. Onderhoud van de groene ruim-
ten. 

Grondwerken
 — MECHELEN. Veldwerk (boringen, plaatsen 

peilputten, etc) en staalnames (grondwater-, grondstaal-
name, etc), inclusief rapportering. 

 — HASSELT. Aanleg polyvalent kunstgrasveld, 
Sportcomplex Kiewit. (o/cat. G4, kl. 4) 

 — HYON. Stabilisatie en restauratie van de brug 
over de waterloop Trouille. (cat. D, kl. 5 en cat. D en cat. 
B, E en G, kl. 4) 

1 sept. — BERGEN. Saneren van de site UCB. p.105 

3 sept. — BERGEN. Saneren van de site « Les Bas Prés 
». 

10 sept. — BRUSSEL. Leveren van polymeren voor de 
slijkbehandeling. 

12 sept. — ANTWERPEN. Bouw 
woon- en zorgcentrum en serviceflats Hollebeek te Ant-
werpen - lot 3 Beo-veld: De gunningsprocedure is afge-
broken. (o/cat. G1, kl. 3) 

Spoorwegwerken
2 sept. — GENT. Leveren spoorapparaten Lippensplein/
Kouter. 

 — BRUSSEL. Erkenningsregeling spoorwer-
ken. (o/cat. H, H1, kl. 1 tot 8) 

Gas- en waterleidingen
 — HEVERLEE. Opdracht: hoogzuiver High Purity 

waterproductie - Imec cleanroom project. 

 — YVOIR. Onderhoudswerken wegen 2014 en 
vernieuwen waterdistributieleidingen. (cat. C, kl. 3; o/cat. 
C2 en C5) 

Bouwmaterialen
1 sept. — AARTSELAAR. Het leveren van geconcentreer-
de koolstofbron. 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

 — WINGENE. Leveren van 
gordijnen: aanvullende informatie. 

 — JAMBES. Huur en onder-
houd plat linnen en werkkledij: aanvullende informatie. 

 — BRUSSEL. Leveren van werkkledij, kledij voor 
het onthaal en de chauffeurs en schoenen voor perso-
neelsleden van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

 — ANTWERPEN. Drukreducerende en algemene 
matrassen, hoezen, zitkussens, hoofdkussens en positio-
neringskussens, Zorgbedrijf Antwerpen. 

 — MELSBROEK. Huur en onderhoud van zie-
kenhuislinnen en arbeidskleding. 

25 sept. — ELSENE. Aankoop van kle-
dij voor monitoren geweldbeheersing: wijzigingsbericht. 

 — ELSENE. Handschoenen voor handhaving 
openbare orde. 

Materieel - machines
 — RUMST. Drukreservoirs voor gesatureerd wa-

ter. 

 — EVERGEM. Huur op lange 
termijn van een politievoertuig type combi: wijzigingsbe-
richt. 

 — BRUSSEL. Levering van vervangstukken en 
producten voor het onderhoud en de herstelling van het 
voertuigenpark. 

 — AALTER. Leasing van een politievoertuig combi 
met striping. 

 — HERSTAL. Leveren van buizen voor stijve en 
flexibele gevels. 

 — DESTELDONK. Levering recipiënten en trans-
portmateriaal BBEPP. 

 — ANTWERPEN. Leveren van machines voor 
verschillende regio's in de provincie Antwerpen. p.71 

 — TURNHOUT. LEASING VAN 
POLITIEVOERTUIGEN MET VOLLEDIG ONDERHOUD: aan-
vullende informatie. 

 — SCHILDE. Project 22.825/2 - RWZI Schilde, 
leveren en monteren van membranen: wijzigingsbericht. 

 — JAMBES. Leveren van openbare vuilbakken, 
Service Propreté. 

 — SOIGNIES. Leasing politievoertuig. p.104 

4 sept. — HASSELT. Verhuren van 15 stationaire persin-
stallaties met gesloten container. 

4 sept. — HASSELT. Verhuur van containers en het trans-
port van cementgebonden asbesthoudende afvalstoffen 
op recyclageparken. 

4 sept. — HERK-DE-STAD. Verhuur van containers en 
het transport van deze containers op recyclageparken. 

 — EVERE. De 
levering en de montage van verscheidene banden: aan-
vullende informatie. 

Biezeweg 15 b - 9230 Wetteren 
Tel. 09 230 71 54 - Fax 09 230 26 65

www.bilterijst.be - info@bilterijst.be

BILTERIJST NV 
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Zagen - Schaven - Bewerken
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 — DUFFEL. Wegen- en rioleringswerken Kruis-
straat: studie en ontwerp. 

 — QUEVY-LE-PETIT. Project Naqia - Erkenning 
Ruisseau du Pire. 

 — GENT. Studieopdracht voor 
passiefbouw uitbreiding kleuterschool De Tovertuin: extra 
plannen. 

 — KORTRIJK. Aanstellen van 
een projectregisseur: aanvulling. 

 — PEER. Aanstelling van een multidisciplinair 
ontwerpteam. 

 — BRUSSEL. Open Oproep voor diverse op-
drachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur. 

 — SINT-GILLIS. Architecturale en 
landschappelijke herkwalificatie van de site van de voor-
malige "ECAM": datumwijziging. 

 — LILLE. Studieopdracht aanleg fietspaden en 
riolering langs N153. 

 — ROESELARE. Aanstellen van ontwerper voor: 
renovatie toren kerk Sint Martinus. 

2 sept. — MORKHOVEN. Studieopdracht RWZI Morkho-
ven - slibverwerking. 

2 sept. — VOEREN. Studieopdracht RWZI Voeren - fase 
1. 

2 sept. — GULLEGEM. Ontwerper, afkoppelingsdeskun-
dige en veiligheidscoördinator voor de herinrichting van 
het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele. 

5 sept. — NAMEN. Keuringen van heftoestellen en de 
waterbouwkundige installaties van het SPW en SOFISCO. 

8 sept. — LUIK. Coördinatie veiligheid en gezondheid 
op tijdelijk werven en mobiele werven. 

8 sept. — MALONNE. Projectontwer-
per voor de restauratiewerken aan de Eglise de Saint-
Berthuin: wijzigingsbericht. 

9 sept. — LUIK. Expertises en stabiliteitsstudies betref-
fende kunstwerken alsook openbare gebouwen en privé-
gebieden. 

10 sept. — STRÉPY-BRACQUEGNIES. Studie voor de 
uitbreiding van het dienstgebouw voor de lift. p.107 

16 sept. — ZWIJNAARDE. Ldc: studieopdracht nieuw-
bouw: architectuur - stabiliteit - technieken - epb - veilig-
heidscoördinatie. 

26 sept. — WANGENIES. Architectuuropdrachten en 
bestekken, Ancrage communal. 

Afval
 — WOMMELGEM. Levering en plaatsing van 

een identificatie-, weeg- en registratiesysteem voor difta-
rinzameling. 

 — MECHELEN. Ophalen en verwerken van klein 
gevaarlijk afval. 

 — TENNEVILLE. Vervoer van afvalfracties, groot 
afval en organisch afval van de exploitatiesites van de 
AIVE en Intradel. 

 — SINT-NIKLAAS. Leveren 
van plastiek zakken ten behoeve van AZ Nikolaas vzw + 
aanvulling. 

4 sept. — HASSELT. Verhuren van 15 stationaire persin-
stallaties met gesloten container. 

4 sept. — HERK-DE-STAD. Verhuur van containers en 
het transport van deze containers op recyclageparken. 

8 sept. — GEEL. Ophalen van PMD op containerparken. 

9 sept. — VERVIERS. Inzamelen van groot afval en trië-
ring. 

4 sept. — NIJLEN. Onderhoud wegen 2014 deel A asfalt 
en betonwegen. (cat. C, kl. 2) 

4 sept. — NIJLEN. Onderhoud wegen 2014 deel B klin-
kerwerken. (cat. C, kl. 2) 

4 sept. — HAM. Achter de kerk Fase 2. (cat. C, kl. 5) 

5 sept. — SAINT-MARD. Buitengewoon onderhoud. 
(cat. C, kl. 1) 

5 sept. — VIRTON. Aanpassen trage weg in beton onder 
de RN811 + grondwerken. (cat. C, kl. 4) 

8 sept. — KLEINE-BROGEL. Peer Pastorij : Wegen-, rio-
lerings- en omgevingswerken + restauratiewerken pasto-
rijmuur. (cat. C, kl. 3 en o/cat. D23 of D24, kl. 3) p.97 

8 sept. — RUISBROEK (ANTW.). Wegenis- en riole-
ringswerken in de Vaborsite te Ruisbroek. (cat. C, kl. 3) 

8 sept. — VILVOORDE. Verbeteren van de verkeersvei-
ligheid D211 Halle en D212 Vilvoorde. (cat. C en/of cat. 
D, kl. 3) 

8 sept. — AARSCHOT. Verbeteren van de verkeersveilig-
heid – District 213 Leuven en District 214 Aarschot. (cat. 
C en/of cat. D, kl. 3) 

8 sept. — LUIK. Renovatie en upgrade van de marke-
ringsinstallaties van de piste 05R op de vlieghaven. (cat. 
C, kl. 7; o/cat. P2, kl. 5; cat. D, kl. 2) 

9 sept. — ERONDEGEM. Renovatie van voetpaden, op-
ritten, terrassen en wegenis in Bloemenwijk. (cat. C, kl. 2) 

9 sept. — TRIVIÈRES. Onderhoudswerken omgeving. 
(cat. C, kl. 3) 

9 sept. — CHARLEROI. Endoscopische studie en rui-
mingswerken, luchthaven. (o/cat. C1, kl. 1) 

9 sept. — WOUMEN. Afkoppelen oppervlaktewater af-
deling Woumen. (cat. C, kl. 4) 

10 sept. — GENK. Albertkanaal - Betonverharding 
Driessen nv te Genk. (cat. C, kl. 2) 

 — SINT-NIKLAAS. Voorstudie: wegenis- en 
rioleringswerken N70 vanaf Ster tem Kwakkelhoekstraat. 

Studieopdrachten
 — OOSTENDE. Aanstellen van een multidiscipli-

nair ontwerpteam. 

 — BRUSSEL. Archeologisch onderzoek van het 
terrein. 

 — ANTWERPEN. Uitvoeren van archeologisch on-
derzoek. 

 — GRACE-HOLLOGNE. Archi-
tectuurdienst voor de energetische renovatie van 104 
woongelegenheden: aanvullende informatie. 

 — ZEDELGEM. 
Ontwerpen en bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
te Zedelgem (Aartrijke): datumwijziging. 

 — JODOIGNE. Projectontwerper voor het uit-
voeren van de investeringsplannen. 

 — BEAURAING. Aanstellen van een architect 
voor het opmaken van een dossier van verbouwingswer-
ken: aanvullende informatie. 

 — MODAVE. Projectontwerper voor de school 
Vierset.. 

 — DOUR. Project Naqia - Erkenning Grand Se-
quis. 

 — SINT-NIKLAAS. Wegmar-
keringen op de gewest- en autosnelwegen in het district 
D414: aanvullende informatie. (cat. C, kl. 4) 

 — CHEVETOGNE. Domaine de Chevetogne: we-
genonderhoud tussen het kasteel en de manège. (cat. C, 
kl. 1) 

 — BEVEREN. E34-R2: aanpassen in- en uitvoeg-
strook complex Beveren (richting Antwerpen). (cat. C, kl. 
4) 

 — BRUSSEL. Asfalteringen van de regionale 
wegen in de Zuidelijke Zone. (o/cat. C5, kl. 6) p.66 

 — FLOREFFE. N988-N971 herstellen wegbekle-
ding district. (o/cat. C5, kl. 4) 

 — SCHAARBEEK. Asfalteringen van de regio-
nale wegen. (o/cat. C5, kl. 6) 

 — BEVEREN. Nieuwbouw CAR 't Vlot: Signali-
satie. 

 — AARTSELAAR. Aansluiting Monnikenhof-
straat, Antwerpsebaan en Molenakker. (cat. C, kl. 4) 

 — ASSE. Aansluiting Edingsesteenweg. (o/cat. 
C1 en/of E1, kl. 2) 

 — GRIVEGNEE. Aanpassen ontmoetingsplaats 
op de "dalle" de la Lande aux Aubépines. (cat. C, kl. 1) 

 — DIKSMUIDE. Bouwen van een nieuw woon-
zorgcentrum na wegbreken van bestaande gebouwen - 
LOT SIGNALISATIE fase 1. 

 — GENT. Herstellen van asfalt- en betonverhar-
dingen op diverse gewestwegen in het district. (o/cat. C5, 
kl. 5) 

 — YVOIR. Onderhoudswerken wegen 2014 en 
vernieuwen waterdistributieleidingen. (cat. C, kl. 3; o/cat. 
C2 en C5) 

 — GINGELOM. Onderhoud wegen in beton en 
verbetering toeristisch fietsroutenetwerk. (cat. C, kl. 1) 

 — MALLE. Verbeteren van de verkeersveilig-
heid. 

 — KORTRIJK. Weg-, riolerings- en Omgevings-
werken voor de woonzone Kortrijk. (cat. C, kl. 5) p.92 

 — LESSINES. Herstellen mozaïeken bestrating. 
(cat. C, kl. 1) 

 — LODELINSART. Herinrichting van het kruis-
punt Pont Drion - A54 (toegang CHU), N569. (o/cat. C, 
C5, kl. 4) 

 — STAVELOT. Verbeteringswerken aan verschil-
lende standplaatsen in concessie voor de verkoop van 
voeding en allerlei artikelen. (cat. C, kl. 4) 

 — TURNHOUT. Bouwen van een woonzorgcen-
trum en kinderdagverblijf, buitenaanleg. (o/cat. C1, G3, 
kl. 4) 

 — BÜTGENBACH. Onderhoudswerken van de 
gemeentewegen. (cat. C, kl. 2) 

2 sept. — CHATELET. Place Franco Belge, place de 
l'hotel de ville, rue de l'Yser: wegenonderhoudswerken. 
(cat. C, kl. 3) 

2 sept. — ATH. Leveren van parkingmeters. 

2 sept. — ANTWERPEN. N179 : structureel onderhoud 
KWS. 

3 sept. — BEERNEM. Aanleg van een fietspad,l fietsrou-
tenetwerk Miseriebocht-Vaart Zuid - Overleiestraat - Lat-
tenklieversstraat. (cat. C, kl. 4) 
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Vlaams-Brabant

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Algemene bouwwerken

Aanbestedingen
28 juli. — LEUVEN. Gipskartonwerken en Verlaagde 
plafonds voor Rega-Instituut: wijziging erkenning. (o/cat. 
D11 of D4, kl. 5) 

 — DIEST. Omgevingswerken: buitenvloeren (klin-
kers) - aanleg tuin - afsluiting terrein - luifels. (cat. D, kl. 
1) 

 — HEVERLEE. Wandbepleistering en binnen-
plaatafwerking. (o/cat. D4, D11, kl. 1) 

 — HEVERLEE. Binnenschrijnwerk en plafonds. (o/
cat. D4, D15, D25) 

11 aug. — HULDENBERG. Uitbreiding kleedkamers aan 
voetbal Huldenberg. 

11 aug. — KUMTICH. UITBREIDING VRIJE BASIS-
SCHOOL. 

13 aug. — TERVUREN. Bouw van een bijgebouw, het 
verbouwen van één kelderzone en het ontwerp van de 
omgevingswerken aan het bestaande sportcomplex De 
Steenberg. (o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D29, kl. 1; o/cat. D5, 
kl. 1) 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

18 aug. — ASSE. Campus Asse - gevelrenovatie en wa-
terdichting kelder: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 5)  

18 aug. — HEVERLEE. Ruwbouw Indoor Atletiekhal. (o/
cat. D of D1, kl. 4) 

20 aug. — OVERIJSE. Sloop en uitbreiding sanitair ba-
sisschool. (cat. D, kl. 2) 

22 aug. — DROGENBOS. Vernieuwen van het dak van 
een industrieel gebouw - schuine dakdelen: wijziging 
in erkenning. (cat. D of o/cat. D8 of D12 of D22, kl. 2)  

25 aug. — ZAVENTEM. Plaatsen van nieuwe 800lux 
veldverlichting - Sportaccommodatie Quinkenstraat Za-
ventem. (cat. D, kl. 3; cat. E, kl. 3; o/cat. P1, kl. 3)  nr.28-

 — LEUVEN. Lolanden fase 1. (cat. D, kl. 8)  

27 aug. — HALLE. Vernieuwen dakbedekking CC 't 
Vondel. (o/cat. D1, kl. 2) 

28 aug. — OPWIJK. Verbouwingswerken aan het ge-
meentelijk administratief centrum (GAC II). (cat. D, kl. 3)  

29 aug. — AARSCHOT. INRICHTING VAN EEN CASCO 
HANDELSRUIMTE TOT KANTOOR – LOT BINNENINRICH-
TING. (cat. D, kl. 2) 

5 sept. — BETEKOM. Dakrenovatie sportzaal. (cat. D, kl. 
2) 

8 sept. — VILVOORDE. Verbeteren van de verkeers-
veiligheid D211 Halle en D212 Vilvoorde. (cat. C en/of 
cat. D, kl. 3) 

8 sept. — AARSCHOT. Verbeteren van de verkeers-
veiligheid – District 213 Leuven en District 214 Aarschot. 
(cat. C en/of cat. D, kl. 3) 

9 sept. — Te 10 u., Sociaal Centrum Leuven vzw, 
Koning Leopold I straat 54 te 3000 Leuven, -

-
-

 (200 dagen). 
Raming zonder btw 1900000.00 EUR. Bestek nr. So-
ciaal Centrum Leuven-2014-10006-F02_0 te beko-
men bij Brasseur-Trekels bvba, Luc Brasseur, O.L.V.-
Broedersstraat 8, 3300 Tienen. — Erk. o/cat. D1, kl. 4.  
  RECHTZETTING 1. — VI.1) Deze aankondiging betreft  
Onvolledige procedure   
VI.2) Informatie over onvolledige gunningsprocedure  
De gunningsprocedure is afgebroken. De opdracht wordt 
wellicht opnieuw aangekondigd.

9 sept. — Te 10 u., Sociaal Centrum Leuven vzw, 
Koning Leopold I straat 54 te 3000 Leuven, -

-

 Bestek nr. Sociaal Cen-
trum Leuven-2014-10006-F02_0 te bekomen bij Bras-
seur-Trekels bvba, Luc Brasseur, O.L.V.-Broedersstraat 8, 
3300 Tienen.

8 juli. — STEENOKKERZEEL. 
-

ALPAS NV, Steenkaaistraat (BAA) 19, 9200 Den-
dermonde, 565.227,96 euro; Postelmans-Frederix 
NV, 3580 Beringen, 609.247,26 euro; PIT Antwer-
pen NV, 2950 Kapellen (Antwerpen), 633.227,84 
euro; Inrebo BVBA, 3012 Wilsele, 645.269,77 euro; 
De Ruyck Bouwwerken BVBA, 9400 Appelterre-Ei-
chem, 654.467,23 euro; Heylen L. NV, 2250 Olen, 
661.056,94 euro; DSV NV, 815.368,58 euro.

8 juli. — LEUVEN. 

THV DENYS - BUILDING, 4.135.640,00 euro; Renotec 
NV, 4.213.361,00 euro; Monument Vandekerckhove 
NV, 4.579.038,00 euro.

9 juli. — OPWIJK. 

DSV NV, Ter Heidelaan 69, 3200 Aarschot, 371.879,14 
euro; Sogiaf NV, 2550 Kontich, 381.150,00 euro; Trou-
bleyn NV, 9230 Wetteren, 381.459,54 euro; Buyse 
BVBA, 9160 Lokeren, 415.814,99 euro.

14 april 2014. — ITTERBEEK. Vernieuwen gevel 
woonzorgcentrum - enig lot ruwbouw, buitenschrijn-
werk, gevelpleisterwerk te 1701 Itterbeek. — PIC 
NV, Leeweg 24, 9270 Laarne: 119.654,25 euro. (excl. 
BTW).

Vloer- en muurbekleding

Aanbestedingen
 — DIEST. Vloer- en wandbetegeling. (o/cat. D10, 

kl. 1) 

 — HEVERLEE. Binnenschrijnwerk en plafonds. (o/
cat. D4, D15, D25) 

En omdat niet iedereen op hetzelfde 

moment met vakantie is, plaatst u best 

uw aankondiging meerdere weken.

Meer weten ?  Bel onze dienst aankondigingen op 02 894 29 50 of 
 mail naar aankondigingen@bouwkroniek.be

Hoe zorgt u er voor dat u in 
deze kalme periode toch 
voldoende off ertes krijgt 
voor uw aanbestedingen ?

Bouwvakantie!!

Plaats tijdig een aankondiging in 

Bouwkroniek en herhaal ze.

Zo trekt u deze zomer de aandacht 

én krijgt u voldoende off ertes.

En wij zorgen voor de nodige 
inlass ingen op maat.

OPGELET
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GEENARD ELEKTRO NV, 460.952,00 euro; Van Cau-
ter, 509.222,00 euro; EHM BVBA, 546.659,00 euro; 
Corbeels Electro NV, 551.949,00 euro; VMA West, 
564.383,00 euro; Monument Vandekerckhove NV, 
747.142,00 euro; Tevean NV, 797.293,00 euro.

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Aanbestedingen
5 aug. — LEUVEN. Levering van meetsystemen, regis-
treertoestellen, datatransmissie op afstand en dataver-
werking. 

11 aug. — PELLENBERG. Nieuwbouw therapietoren 
Pellenberg - perceel liften, UZ Leuven. (o/cat. N1, kl. 4)  

15 aug. — Te 16 u., Afdeling Zeekanaal, Oostdijk 
110 te 2830 Willebroek, 

-
 (deelopdracht 1 "Le-

veringen en werken" bedraagt 90 werkdagen - deel-
opdracht 2 "Onderhoud na waarborg" bedraagt 10 
kalenderjaren en vangt aan na het beëindigen van de 
waarborgtermijn van deelopdracht 1). Referentienummer 
AZK-BB 1886-F02_0 te bekomen tot 14/08/2014, 17 
uur bij Afdeling Zeekanaal, Glenn Van Weereld, e-mail: 
glenn.vanweereld@wenz.be. — Erk. o/cat. N1, kl. 3.  
  RECHTZETTING 1. — VI.3 Nadere inlichtingen Toe te 
voegen tekst  Ter informatie wordt bestektekst toege-
voegd aan aankondiging.

19 aug. — Te 11 u., Haviland intercommunale IGSV, 
Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik-asse, leveren en 

-
 

Bijz. bestgek nr. 10600/ CP PEP / Toegang. Inlichtingen 
bij Haviland intercommunale IGSV, Stephan Verwee (Di-
recteur), tel. 02 334 17 40.

Centrale verwarming

Aanbestedingen
1 aug. — LEUVEN. WK Warmte en koeling Onderwijs 
& Navorsing 2. (o/cat. D17 of D18, kl. 4) 

11 aug. — KUMTICH. Technieken bij de uitbreiding Vrije 
Basisschool: wijzigingsbericht. (o/cat. D16, D17, D18, kl. 
1) 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

14 aug. — LEUVEN. Technisch beheer en onderhoud 
van de technische installaties van het nieuwe gebouw 
van het Rijksarchief. 

28 aug. — HEVERLEE. Technisch onderhoud geïnte-
greerde gebouwinstallaties. 

29 aug. — AARSCHOT. INRICHTING VAN EEN CASCO 
HANDELSRUIMTE TOT KANTOOR – LOT HVAC. (cat. D, o/
cat. D17, D18, kl. 1) 

17 sept. — HUIZINGEN. Technisch beheer en totale 
waarborg van het zwembad. 

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
 — DIEST. Schilder- en behangwerken. (o/cat. 

D13, kl. 1) 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

13 aug. — TERVUREN. Bouw van een bijgebouw, het 
verbouwen van één kelderzone en het ontwerp van de 
omgevingswerken aan het bestaande sportcomplex De 
Steenberg. (o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D29, kl. 1; o/cat. D5, 
kl. 1) 

22 aug. — HALLE. Leveren van verf- en aanverwante 
producten. 

Elektriciteitswerken

ZAVENTEM  
Wim Debruyn  
secretaris@zaventem.be

-
 Raming 161.157,00 euro (excl. btw) of 

194.999,97 euro (incl. 21% btw).

Aanbestedingen
8 aug. — ZAVENTEM. Leveren, aanbrengen, versieren, 
wegnemen en opslag van kerstverlichting. 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

22 aug. — LEUVEN. Elektriciteitswerken voor complex 
Onderwijs & Navorsing Ghb. (o/cat. P1, kl. 2)  nr.27-

25 aug. — ZAVENTEM. Plaatsen van nieuwe 800lux 
veldverlichting - Sportaccommodatie Quinkenstraat Za-
ventem. (cat. D, kl. 3; cat. E, kl. 3; o/cat. P1, kl. 3)  nr.28-

29 aug. — AARSCHOT. INRICHTING VAN EEN CASCO 
HANDELSRUIMTE TOT KANTOOR – LOT ELEKTRICITEIT. 
(o/cat. P1, kl. 1) 

 — Te 10 u., OCMW HALLE, August De-
maeghtlaan 30 te 1500 Halle, -

-

-
 Bestek nr. 

FAC/ICT/2014/06 te bekomen tot 01/09/2014 bij OCMW 
HALLE, David Hosse, tel. 02 363 68 13, fax 02 361 23 
60, bestek aanvragen via e-mail: david.hosse@ocmw-
halle.be.

8 juli. — LEUVEN. 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

13 aug. — TERVUREN. Bouw van een bijgebouw, het 
verbouwen van één kelderzone en het ontwerp van de 
omgevingswerken aan het bestaande sportcomplex De 
Steenberg. (o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D29, kl. 1; o/cat. D5, 
kl. 1) 

20 aug. — MACHELEN (BT.). Aanpassingswerken en 
aanbrengen harsbekleding op vloeren en wanden v/d 
stallokalen gebouw I/F. (o/cat. D29, kl. 3)  nr.27-p.95 

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
 — OVERIJSE. Diverse dakwerken. (o/cat. D1, kl. 

3) 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

18 aug. — DROGENBOS. Onderhoudswerken en her-
stellingswerken aan het openbaar domein van de ge-
meente. (cat. C, kl. 2; o/cat. C1, kl. 2; o/cat. C5, kl. 2; o/
cat. D12, kl. 2; cat. G, kl. 2) 

22 aug. — DROGENBOS. Vernieuwen van het dak van 
een industrieel gebouw - schuine dakdelen: wijziging 
in erkenning. (cat. D of o/cat. D8 of D12 of D22, kl. 2)  

Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
 — DIEST. Los meubilair. 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

13 aug. — TERVUREN. Bouw van een bijgebouw, het 
verbouwen van één kelderzone en het ontwerp van de 
omgevingswerken aan het bestaande sportcomplex De 
Steenberg. (o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D29, kl. 1; o/cat. D5, 
kl. 1) 

14 aug. — KORTENAKEN. Afbreken, herbouwen, uit-
breiden en verbouwen van schoolgebouwen van een 
basisschool: binnenschrijnwerk. (o/cat. D5, kl. 1)  nr.24-

14 aug. — HEVERLEE. Renovatie houten buitenschrijn-
werk in gebouw 478-01, Pius-X-College. (o/cat. D5, kl. 
1) 

18 aug. — KAPELLE-OP-DEN-BOS. Uitbreiding leraars-
lokaal. (o/cat. D5, kl. 1) 

18 aug. — HEVERLEE. Specifieke laboratoriumuitrustin-
gen voor Corelab 1A. 

18 aug. — HEVERLEE. Specifieke laboratoriumuitrustin-
gen voor Corelab 1A. 
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19 aug. — LEUVEN. Leveren van een grote werktuig-
drager uitgerust met een onkruidbestrijdingsmachine.  

19 aug. — LEUVEN. Leveren van een vrachtwagenchas-
sis met cabine. 

27 aug. — ZELLIK. Leveren  van 3 ophaalwagens voor 
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.  nr.28-

29 aug. — HEVERLEE. Raamovereenkomst diensten 
ivm asbesthoudende materialen. 

Verschillende

Aanbestedingen
18 aug. — WILSELE. Periodieke inzameling restafval.  

29 aug. — LEUVEN. Schoonmaakonderhoud van diver-
se gebouwen van de KU Leuven. 

15 sept. — HOEILAART. Leveren van Kraftpapieren zak-
ken. 

24 sept. — ZELLIK. Leveren van PMD-zakken. 

Verkopingen

Aanbestedingen
1 aug. — PEUTIE. Verkoop van 24 percelen voertuigen.  

Beplantingswerken

Aanbestedingen
12 aug. — VILVOORDE. Project "Lavendelveld"  omge-
vingswerken. (o/cat. G3, kl. 2) 

18 aug. — VILVOORDE. Paden en beplantingen 
Openruimtenetwerk: wijzigingsbericht. (o/cat. G3, kl. 2; 
cat. C, kl. 2) 

20 aug. — LEUVEN. Buitenaanleg Ter Wende.  nr.28-

Grondwerken

ALSEMBERG  
Hilde Devisch  
hilde.devisch@beersel.be

-

 Ten laste TMVW- 
Beersel: 823.594,00 euro (excl. btw) en ten laste ge-
meente Beersel: 10.097,74 euro (excl. btw).

-
-

-
-

 (48 maanden). Bestek nr. 2014-01 kosteloos te 
bekomen tot 28/07/2014. Bestek Verzendkosten EUR  
25,00. Inlichtingen bij Logistiek Ondersteuningsteam, 
Mevrouw Sonja Verduyckt, tel. 02 597 87 36, fax 02 597 
80 01, e-mail: sonja.verduyckt@mscenter.be.

Materieel - machines

ALSEMBERG  
Hilde Devisch  
hilde.devisch@beersel.be

-

-
 Raming 99.173,55 euro 

(excl. btw) of  120.000,00 euro (incl. 21% btw).

ZAVENTEM  
Wim Debruyn  
secretaris@zaventem.be

 Raming 255.144,96 euro 
(incl. btw).

Aanbestedingen
23 juli. — HEVERLEE. Afvalcontainers. 

24 juli. — TIENEN. AANKOOP VAN EEN WERKTUIG-
DRAGER MET TOEBEHOREN. 

28 juli i.p.v. 23 juli. — VLEZENBEEK. Leveren van een 
tractor: wijzigingsbericht. 

12 aug. — HALLE. Aankoop van een traktor met klepel-
maaier + grasverzamelwagen. 

14 aug. — KORTENAKEN. Afbreken, herbouwen, uit-
breiden en verbouwen van schoolgebouwen van een ba-
sisschool: vaste inrichting: sporttoestellen. (o/cat. D5, kl. 
1) 

19 aug. — LEUVEN. Leveren van een vrachtwagen met 
kipper en autolaadkraan. 

19 aug. — LEUVEN. Leveren van een bovenbouw voor 
het laden van huisvuil. 

19 aug. — LEUVEN. Leveren van 2 elektrische straataf-
valzuigers. 

19 aug. — LEUVEN. Leveren van een kleine straatveeg-
machine. 

8 juli. — LEUVEN. 

MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV, 562.133,00 
euro; Rayen Projects NV, 581.366,00 euro.

8 juli. — LEUVEN. -

MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV, 956.920,00 
euro; Rayen Projects NV, 984.350,00 euro.

Sanitaire werken

Aanbestedingen
11 aug. — KUMTICH. Technieken bij de uitbreiding Vrije 
Basisschool: wijzigingsbericht. (o/cat. D16, D17, D18, kl. 
1) 

13 aug. — TERVUREN. Sportcomplex De Steenberg - 
deel ruwbouw/architectuur. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D4, 
kl. 1; o/cat. D5, kl. 1; o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D10, kl. 1; 
o/cat. D14, kl. 1; o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/
cat. D18, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1)  nr.24-

25 aug. — VILVOORDE. Levering sanitaire artikelen.  

29 aug. — AARSCHOT. INRICHTING VAN EEN CASCO 
HANDELSRUIMTE TOT KANTOOR – LOT SANITAIR. (cat. 
D, o/cat. D16, kl. 1) 

8 juli. — LEUVEN. 

8 juli. — LEUVEN. 

-
ven. 

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
 — DIEST. Veiligheidstrap, Balustraden.  nr.27-

19 aug. — LEUVEN. Vervangen ven buitenschrijnwerk 
+ kleine aanpassingen aan aansluitende vloeren, Sint-
Pieterscollege. (o/cat. D20, kl. 1) 

5 sept. — BETEKOM. Vervangen buitenschrijnwerk. (o/
cat. D20, kl. 1) 

Speciale installaties

Aanbestedingen
25 juli. — ASSE. Ontwikkeling van de Asphaltco-site: 
slangenwasmachine. 

18 aug. — HEVERLEE. Opdracht: Chillers/Koelmachines 
- Imec cleanroom project. 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
28 aug. — Te 10 u., Nationaal Multiple Sclerose 

Centrum VZW, Vanheylenstraat 16 te 1820 Melsbroek, 
-

L.andscaping

G.rondverbetering

H.ydroseeding-Bezaaingswerken.

L.G.H Bbva

L.G.H Bvba 
Brusselsesteenweg 383 1980 ZEMST  
Inlichtingen: Joris@meysmans.be

R725
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(60 dagen). Bestek nr. VLB/2014/LIR31000/01 kos-
teloos te bekomen tot 14/08/2014, 10:30. Het di-
gitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkre-
gen worden via het platform e-notification (https://
enot.publicprocurement.be/). Inlichtingen bij VLM Re-
gio Oost (Vlaams-Brabant), Mevrouw Eva De Rudder, 
tel. 016 66 52 48, fax 016 66 52 99, e-mail: eva.de-
rudder@vlm.be. — Erk. o/cat. G3, kl. 2; cat. C, kl. 2.  
  RECHTZETTING 1. — De vereiste erkenning is G3 klas-
se 2 of C klasse 2.

18 aug. — HALLE. Structureel onderhoudsprogramma 
2014. (cat. C, kl. 4) 

19 aug. — LEUVEN. Onderhouds- en herstellingswer-
ken aan asfaltverhardingen. (cat. C, kl. 5)  nr.27-p.101 

19 aug. — LEUVEN. Aanleg fietspad Doleegstraat in 
KWS. (cat. C, kl. 3) 

20 aug. — WEZEMBEEK-OPPEM. Wegen- en riole-
ringswerken Crocussenlaan. (cat. C, kl. 3)  nr.28-p.43 

20 aug. — LEUVEN. Buitenaanleg Ter Wende.  nr.28-

21 aug. — KEERBERGEN. Kempenlaan. (cat. C, kl. 3)  

21 aug. — KEERBERGEN. Weg- en rioleringswerken 
Achiel Cleynhenslaan. (o/cat. C1, kl. 6) 

22 aug. — AFFLIGEM. Aanleggen fietspad langsheen 
de Nieuwe Kassei tussen Langestraat en Brusselbaan 
N9. (cat. C, kl. 4) 

22 aug. — ZOUTLEEUW. Wegenonderhoudswerken 
2014. (cat. C, kl. 1) 

22 aug. — ZOUTLEEUW. Structureel onderhoud aan ge-
meentewegen. (cat. C, kl. 1) 

22 aug. — Te 11 u., Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 
Aartselaar, 

 (50 wd.). Bestek nr. AQFINFRA-
21760lot1-F02_0 prijs 154.31 EUR. Prijs incl. BTW en 
verzendingskosten (104,06€ dossier; 20€ verzending; 
30,25€ CD-rom).  De aanbestedingsdocumenten zijn te 
verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaandelijke 
overschrijving op rek. BE38 3200 6870 5372 van Arca-
dis Belgium NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent met 
vermelding van proj.nr. 21.760/1 + BTW-nr.  (tel. 09 242 
44 44, fax 09 242 44 45, e-mail: s.verhoeyen@arcadis-
belgium.be) en ter inzage via de website van Aquafin 
nv, www.aquafin.be. — Erk. o/cat. C1 en/of E1, kl. 2.  
  L.W. — De offertes mogen enkel elektronisch inge-
diend worden.

22 aug. — TERVUREN. Affrezen van asfalt en het 
aanbrengen van een nieuwe toplaag. (o/cat. C5, kl. 2)  

2 sept. — GALMAARDEN. Omgevingsaanleg rond het 
nieuw administratief centrum. (cat. C, kl. 2)  nr.28-p.44 

2 sept. — HOEILAART. Aanleg voetpaden, vernieuwen 
wegenis van de E. Sohiestraat tussen de Bergstraat en de 
Quirinilaan. (cat. C, kl. 1) 

4 sept. — TERVUREN. Verbeteringswerken diverse stra-
ten. (cat. C, kl. 5) 

8 sept. — Te 10 u., Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-
Brabant, Diestsepoort 6 bus 81 te 3000 Leuven, ingre-

-
 (12 maanden). Bestek nr. AWV 

De aanvraag tot deelname dient verstuurd te worden in 
tweevoud, 1 digitale versie en 1 papieren versie. Bij con-
tradicties tussen de digitale en papieren versie, primeert 
de papieren versie.

2 sept. — GALMAARDEN. Omgevingsaanleg rond het 
nieuw administratief centrum. (cat. C, kl. 2)  nr.28-p.44 

Weg- en rioolwerken

GRIMBERGEN  
Hans Habils  
gemeentebestuur@grimbergen.be

-
-

 Raming 
148.791,28 euro (incl. 21% btw).

Aanbestedingen
23 juli. — HAACHT. Onderhouds- en herstellingswer-
ken aan fiets- en voetpaden. (cat. C, kl. 1) 

23 juli. — DROGENBOS. Ruiming met water onder 
hoge druk van de straatkolken. 

28 juli i.p.v. 23 juli. — VLEZENBEEK. Herstel en ver-
nieuwing van boswegen in Heverleebos en Meerdaal-
woud: datumwijziging. (cat. C, kl. 3) 

4 aug. — HEVERLEE. Wegeniswerken - Imec cleanroom 
project. 

5 aug. — GOOIK. Pastoriestraat: aanleg van nieuwe 
wegenis en aanhorigheden - groenaanleg. (cat. C, kl. 4)  

7 aug. — BIERBEEK. HERAANLEG DIVERSE WEGEN. 
(cat. C, kl. 2) 

18 aug. — DROGENBOS. Onderhoudswerken en her-
stellingswerken aan het openbaar domein van de ge-
meente. (cat. C, kl. 2; o/cat. C1, kl. 2; o/cat. C5, kl. 2; o/
cat. D12, kl. 2; cat. G, kl. 2) 

18 aug. — OUD-HEVERLEE. 

 Aanbestedende Dienst

Gemeente Oud-Heverlee
T.a.v. Heleen Lambrechts

Gemeentestraat 2, 
3054 Oud-Heverlee

Tel. 016/388861
E-mail: 

heleen.lambrechts@oud-heverlee.be

Nadere inlichtingen:Studiekantoor KOCKAERTS BVBA, 
Gebroeders Van Tiltstraat 35, 3220, Holsbeek, Tel: 
016/445773, info@studiekantoorkockaerts.be

Voorwerp van de opdracht
Aanleg verkeersremmende maatregelen in 4 

straten
Overeenkomst overheidsopdrachten:Ja
Ger. waarde excl. BTW: EUR 114500
Uitvoeringstermijn 30 werkdagen
Cat. C, Kl.1
Procedure : OPENBAAR
Aankoopprijs aanbestedingsdoc.= 70 EUR
Overschrijving naar BE24 4310 6159 2138 met Ref: 

4246 vermelding BTW nr. en email adres aannemer.
Taal: Nederlands
Gestandhoudingstermijn 180 dagen
Openbare aanbesteding op 18/08/2014, om 10:00, 
Gemeentehuis te Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2 , 

Raadszaal.
9151-1

18 aug. — Te 10.45 u., VLM Regio Oost (Vlaams-
Brabant), Dirk Boutsgebouw (Vlaams Administratief 
Centrum) - Diestsepoort 6 bus 74 te 3000 Leuven, 

Aanbestedingen
25 juli. — TIENEN. Saneren  begraafplaatsen. (cat. G, kl. 
1) 

18 aug. — DROGENBOS. Onderhoudswerken en her-
stellingswerken aan het openbaar domein van de ge-
meente. (cat. C, kl. 2; o/cat. C1, kl. 2; o/cat. C5, kl. 2; o/
cat. D12, kl. 2; cat. G, kl. 2) 

18 aug. — HALLE. Heraanleg speelplein Joepie.  nr.28-

8 sept i.p.v. 27 mei. — LEUVEN. Mincklerstraat: uit-
voering ambtshalve bodemsaneringswerken op voorma-
lige gassite: datumwijziging. 

Gas- en waterleidingen

Aanbestedingen
18 aug. — IMEC VZW, Kapeldreef 75 te 3001 Leu-

ven, -

-
-

-

-

-
-

met andere aannemers en dient de detailstudie 

-
den. (110 dagen) Raming zonder btw 85000000.00 
EUR. Bestek nr. IMEC VZW-P00090/6070 C-F02 prijs 
0.01 EUR te bekomen tot 01/08/2014. Een exemplaar 
van een extra in te vullen informatie blad dient aange-
vraagd te worden via een email naar het emailadres ver-
meld in bijlage A.  (e-mail: imec.tender@mwgroup.net).  
  L.W. — IMEC vzw is de entiteit die de opdracht aanbe-
steedt en M+W Group High Tech Projects UK Limited zal 
de opdracht contracteren. Deze aankondiging verwijst 
naar een vorige aankondiging P00090/6070. Deze aan-
kondiging bevat wijzigingen in paragraaf II.2.1, III.2.3 
en in deze paragraaf (VI.3) tov vorige aankondiging. 
Reeds ingediende kandidatuurstellingen onder de vorige 
aankondiging zullen gesloten bewaard blijven.Voor die 
dossiers mogen er wijzigingen ingediend worden door 
de kandidaten tot en met de datum vermeld in IV.3.4.  
Een exemplaar van een extra in te vullen informa-
tie blad dient aangevraagd te worden via een email 
naar het emailadres vermeld in bijlage A. 1) De voer-
taal tijdens de uitvoering van de opdracht is Engels  
2) De opdrachtdocumenten zullen gedeeltelijk enkel in 
het Engels zijn opgesteld (plannen, technische specifica-
ties, samenvattende meetstaat). De kandidaten en de in-
schrijvers worden verzocht de documenten in het kader 
van deze procedure in te dienen in het Engels, en indien 
ze opgemaakt zijn in het Nederlands, deze te laten ver-
gezellen van een eensluidende vertaling in het Engels. 3) 
De kandidaat dient er rekening mee te houden dat hij op 
het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst dient 
te voldoen aan de erkenningsreglementering van de 
aannemers voor werken (geraamd: klasse 7, categorie V). 
Indien hij over een gepaste erkenning beschikt, vermeldt 
hij de erkenningsgegevens in zijn aanvraag tot deelna-
me. 4) Bij contradicties tussen Engelse en Nederlandse 
versie van de aankondiging, primeert de Nederlandse 
versie. 5) Aan de geselecteerden zal gevraagd worden 
om een confidentialiteitsovereenkomst te tekenen en dit 
voordat de opdrachtdocumenten worden toegestuurd. 6) 
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Afval

Aanbestedingen
23 juli. — HEVERLEE. Afvalcontainers. 

18 aug. — WILSELE. Periodieke inzameling restafval.  

20 aug. — WILSELE. Afvoer snoeihout containerparken.  

27 aug. — ZELLIK. Leveren  van 3 ophaalwagens voor 
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.  nr.28-

4 sept. — HEVERLEE. Ophalen en verwerken van ge-
vaarlijk afval. 

11 sept. — WILSELE. Aankoop van glasbollen. 

15 sept. — HOEILAART. Leveren van Kraftpapieren zak-
ken. 

24 sept. — ZELLIK. Leveren van PMD-zakken. 

9 juli. — SCHERPENHEUVEL. -
-

SITA WASTE SERVICES NV, Lilsedijk 19, 2340 Beerse, 
196.005,48 euro; Van Gansewinkel NV, 2400 Mol, 
205.095,00 euro.

9 juli. — SCHERPENHEUVEL. -
-

Sita Waste Services NV, 2340 Beerse, 145.185,48 
euro.

31 maart 2014. — LEUVEN. Leveren en ophalen van 
afvalcontainers 2014-2015-2016 in het F.A.C., Fede-
raal Adminstratief Centrum te LEUVEN. — SITA WAS-
TE SERVICES NV, Lilsedijk 19, 2340 Beerse: 43.350,91 
euro.

DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN NV, Goor-
mansdijk 15, 2480 Dessel, 213.633,20 euro; Hoog-
martens NV, 3660 Opglabbeek, 215.181,72 euro; 
Kerkhofs Mathieu Wegenbouw NV, 3670 Meeuwen-
Gruitrode, 233.317,02 euro; Grizaco NV, 3500 Hasselt, 
240.622,42 euro; Norré - Behaegel BVBA, 8434 Wes-
tende, 242.753,98 euro; Aswebo NV, 9031 Drongen, 
250.409,14 euro; Wegebo NV, 1082 Sint-Agatha-Ber-
chem, 251.680,06 euro; Belasco NV, 9042 Desteldonk, 
300.582,66 euro.

8 juli. — LEUVEN. 
-

-
-
-

-

KRINKELS NV, 831.439,00 euro; Slegers NV, 
893.585,00 euro; DSV NV, 952.185,00 euro.

Studieopdrachten

Aanbestedingen
23 juli. — KESSEL-LO. Energiebegeleiding gebouwen.  

4 aug. — LEUVEN. Studieopdrachten riolering met weg-
herstel voor Infrax Vlaams-Brabant. 

5 aug. — LEUVEN. Controle van de diepte van de pijp-
leiding door middel van radiodetectie en de controle van 
TPI inbreuken op het pijpleiding traject van BPO.  nr.27-

 — HAKENDOVER. Aanstellen van een ontwerper 
voor renovatie en uitbreiding ontmoetingscentra Bost en 
Hakendover. 

11 aug i.p.v. 5 juni. — SINT-MARTENS-BODEGEM. 
Restauratie en renovatie van de pastorie: datumwijzi-
ging. 

12 aug. — HOEILAART. Studieopdracht voor de nieuw-
bouw van een kleuterschool en lagere school. 

13 aug. — KESSEL-LO. ‘Ruimte voor hernieuwbare 
energie' De opmaak van Energiekansenkaarten- en at-
las: aanvullende informatie. 

13 aug. — LEUVEN. Design and construction of an iso-
lator system of biosafety level 3. 

19 aug. — DILBEEK. Archeologische opgraving "Wol-
semveld - Zuurweidestraat - Braambessenstraat - Lange 
Haagstraat. 

27 aug. — TIELT-WINGE. Selectie ontwerpteam sociaal 
woonproject Solveld. 

27 aug. — AARSCHOT. Aanstellen multidisciplinair ont-
werpteam vzw Sint-Jozefscollege. 

Vl-Br-X21/0/407-F02_0 te bekomen bij Mobiliteit en 
Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afde-
ling Vlaams-Brabant, Team Contracten - ing. Anne Heire-
mans, e-mail: contracten.wegen.vlaamsbrabant@mow.
vlaanderen.be. — Erk. cat. C en/of cat. D, kl. 3.

8 sept. — Te 10.15 u., Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-
Brabant, Diestsepoort 6 bus 81 te 3000 Leuven, ingre-

 (12 maanden). 
Bestek nr. AWV Vl-Br-X21/0/411-F02_0 te bekomen bij 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en 
Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant, Team Contracten - ing. 
Anne Heiremans, e-mail: contracten.wegen.vlaamsbra-
bant@mow.vlaanderen.be. — Erk. cat. C en/of cat. D, kl. 
3.

30 juni. — TERNAT. 
-
-

1740 Ternat. 
BTW niet inbegrepen.

HEYMANS, 1.032.431,78 euro; Viabuild NV, 
2800 Mechelen, 1.042.290,15 euro; Krinkels NV, 
1.121.319,28 euro; Wegebo, 1.124.995,24 euro; Se-
gers, 1.130.002,25 euro; Hertsens Wegenwerken 
NV, 2070 Burcht, 1.162.785,64 euro; De Dender NV, 
1.288.597,75 euro.

7 juli. — WEMMEL. 
-

-
-

BTW niet inbegrepen.

DE MOL GRONDWERKEN BVBA, Bedrijvenlaan 28, 
9080 Lochristi, 361.160,32 euro; Abog NV, 9230 Wet-
teren, 381.561,00 euro; Viabuild NV, 2800 Mechelen, 
382.831,32 euro; Van Lembergen BVBA, 1745 Opwijk, 
388.079,00 euro; D'Hooghe C. - Van Driessche BVBA, 
9200 Dendermonde, 402.958,00 euro; Hudi Klinker-
werken bvba, 9240 Zele, 404.591,95 euro; Dekempe-
neer HFW NV, 1831 Diegem, 409.292,68 euro; Krin-
kels NV, 1840 Londerzeel, 482.140,46 euro; Lareco 
NV, 2880 Bornem, 495.897,36 euro; Van Hoorebeeck 
J. NV, 1861 Wolvertem, 526.038,10 euro; DSV NV, 
3200 Aarschot, 564.551,38 euro.

8 juli. — TREMELO. -

2014
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Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Aanbestedingen
 — NIJVEL. Onderhoud van veiligheidsinstallaties 

voor de gevangenis. 

10 sept. — GENVAL. Automatische sprinklerinstallatie, 
plaatsing van RF roosters, ventilatie van het trappenhuis 
7 en heteluchtgordijnen aan de ingangen en uitgangen 
van de parking. (cat. D of L, kl. 3) 

Centrale verwarming

Aanbestedingen
24 juli. — WAVER. Herstellen en onderhouden boilers 
en geisers in woningen van Foyer Wavrien. 

3 sept. — GREZ-DOICEAU. Renoveren verwarmingsin-
stallatie in school Saint Joseph aux Champs. (o/cat. D17, 
kl. 2) 

Sanitaire werken

Aanbestedingen
30 juli. — COURT-SAINT-ETIENNE. Stockopdracht "sa-
nitair materiaal". 

Afbraakwerken

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

 Le montant estimé s'élève 
à 16.528,92 euro hors TVA ou 19.999,99 euro, 21% 
TVA comprise.

Aanbestedingen
2 sept. — LILLOIS-WITTERZÉE. Afbraak van woningen. 
(o/cat. G5, kl. 3) 

Speciale installaties

Aanbestedingen
18 aug. — PERWEZ. Bouwen van een praktijkruimte 
voor de beenhouwersopleiding: lot 1: HVAC - sanitair; 
lot 2: elektriciteit; lot 3: liften; lot 4: koelkamers; lot 5: 
afwerking. (cat. D, kl. 5; o/cat. T3, kl. 1) 

18 aug. — PERWEZ. Bouwen van een platform voor 
duurzame ontwikkeling van het beenhouwersberoep: 
speciale technieken en afwerking, lot 4: koelkamers; lot 
5: afwerking. (o/cat. T3, kl. 1; cat. D, kl. 5)  nr.24-p.85 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
18 aug. — OTTIGNIES LLN. Leveren van werkkledij en 
individuele kasten. 

8 sept. — Te 18.30 u., Administration communale 
de Hélécine (Salle du Conseil), rue Le Brouc 2 te 1357 
HELECINE, 

 (60 dagen). Raming zonder btw 92070.07 EUR. 
Inlichtingen bij BUREAU D'ARCHITECTURE JEAN-MARC 
RENQUIN, rue A.Dewolf 10, 1357 Helecine, tel. 019 65 
66 80, fax 019 65 68 80, e-mail: jeanmarc.renquin@ar-
chirenquin.be.

10 sept. — GENVAL. Automatische sprinklerinstallatie, 
plaatsing van RF roosters, ventilatie van het trappenhuis 
7 en heteluchtgordijnen aan de ingangen en uitgangen 
van de parking. (cat. D of L, kl. 3) 

19 sept. — SART-DAMES-AVELINES. Renovatie ontijze-
ringsstation SDA: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 2)  

19 sept. — PERWEZ. bouwen van een polyvalente zaal 
Maison de l'Entité. (cat. D, kl. 5) 

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
11 aug. — LA HULPE. Vervangen goten gebouw Home 
Reine Astrid. (cat. C, kl. 1) 

18 aug. — OTTIGNIES LLN. Isolatie en dakwaterdicht-
heid van de école de Blocry en het Centre culturel. (o/cat. 
D4, kl. 1, o/cat. D8, kl. 1) 

9 sept. — VILLERS-LA-VILLE. Onderhoud van de daken.  

Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
20 aug. — NIJVEL. Plaatsen van een deksel om verwar-
mingsbuizen te verbergen. (o/cat. D5, kl. 1) 

Elektriciteitswerken

Aanbestedingen
22 juli. — NIJVEL. Leveren van 3 elektrische scha-
kelborden voor het zuiveringsstation. (o/cat. P2, kl. 3)  

24 juli. — WAVER. Renovatiewerken - openbare ver-
lichting, Régie de l'Electricité Service Technique. (o/cat. 
C6, kl. 1 of 3 of 5; o/cat. P2, kl. 1 of 3 of 5; o/cat. S2, kl. 
1 of 3 of 5) 

— TUBIZE. Preventief onderhoud, 
herstellingen en aanpassen van 24 hoogspannings-
cabines van het Provinciaal patrimonium te Tubize, 
Nivelles, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert, Ot-
tignies, Jodoigne en Hélécine. — COLLIGNON ENGI-
NEERING SA, Briscol 4, 6997 Erezée.

2 april 2014. — RAMILLIES. Verbeteringswerken aan 
het voetbalterrein Mont-St-André te RAMILLIES: ver-
lichting en balnetten. — GENETEC SA, 5100 Wierde: 
71.356,75 euro. (incl. BTW).

8 mei 2014. — WAVER. Leveren van distributie-
transformatoren MT/BT - Régie de l'Electricité Service 
Technique, Rue de l’Ermitage, 2, 1300 Wavre. — CG 
POWER SYSTEMS BELGIUM NV, Antwerpsesteenweg 
167, 2800 Mechelen.

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Algemene bouwwerken

Aanbestedingen
11 aug. — LASNE. Uitbreiding van het dagcentrum 
voor kinderen. (cat. D, kl. 3) 

12 aug. — BAULERS. Bouwen en uitbreiden van het 
SRA. (kl. 4) 

18 aug. — GENAPPE. Voetbalinrichting en inrichten van 
een parking. (cat. D, kl. 5; cat. C, kl. 2) 

18 aug. — OTTIGNIES LLN. Isolatie en dakwaterdicht-
heid van de école de Blocry en het Centre culturel. (o/cat. 
D4, kl. 1, o/cat. D8, kl. 1) 

18 aug. — PERWEZ. Bouwen van een platform voor 
duurzame ontwikkeling van het beenhouwersberoep: 
speciale technieken en afwerking, lot 4: koelkamers; lot 
5: afwerking. (o/cat. T3, kl. 1; cat. D, kl. 5)  nr.24-p.85 

18 aug. — PERWEZ. Bouwen van een praktijkruimte 
voor de beenhouwersopleiding: lot 1: HVAC - sanitair; 
lot 2: elektriciteit; lot 3: liften; lot 4: koelkamers; lot 5: 
afwerking. (cat. D, kl. 5; o/cat. T3, kl. 1) 

19 aug i.p.v. 1 juli. — VIEUX-GENAPPE. Renovatie van 
een woning in 2 woongelegenheden, Chaussee de Nivel-
les: datumwijziging. (cat. D, kl. 2) 

19 aug. — OTTIGNIES LLN. bouwen van een passief bu-
reelgebouw. 

 — MONT-SAINT-GUIBERT. Onderhoudspacht en 
winterdienst. (cat. C, kl. 5, o/cat. C5, kl. 1; o/cat. C6, kl. 
1; cat. G, kl. 3, cat. E, kl. 1; o/cat. G3, kl. 1) 

 — LASNE. Restauratie van de Colonne Victor 
Hugo en Aigle Blessé. (o/cat. D24, kl. 2)  nr.27-p.105 

 — OTTIGNIES LLN. Renovatie van de turnzaal 
in de école de Blocry. (cat. D, kl. 1) 

28 aug. — LOUVAIN-LA-NEUVE. Bouwen uitbreiding 
en kleine aanpassingen lyceum Martin V. (cat. D, kl. 6)  

28 aug. — THOREMBAIS-LES-BÉGUINES. Inrichten 
van een multisportzaal, rue du Presbytère. (cat. D, kl. 5)  

29 aug. — RIXENSART. Realisatie van 45 woongelegen-
heden. (cat. D, kl. 8) 
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Aanbestedingen
22 juli. — TUBIZE. Wegenwerken. (cat. C, kl. 3)  nr.25-

7 aug. — PERWEZ. RN 29: herstellen wegbekleding 
tussen bk 33.030 en 34.700. (cat. C, kl. 3) 

11 aug. — LA HULPE. Vervangen goten gebouw Home 
Reine Astrid. (cat. C, kl. 1) 

12 aug. — BRAINE-L'ALLEUD. Buitengewoon onder-
houd van de wegen en de infrastructuur in uitvoering - 
asfalteerwerken - voetpaden - rioleringen. (cat. C, kl. 3)  

18 aug. — GENAPPE. Voetbalinrichting en inrichten van 
een parking. (cat. D, kl. 5; cat. C, kl. 2) 

20 aug. — BRAINE-L'ALLEUD. Buitengewone wegen-
onderhoudswerken. (cat. C, kl. 3) 

 — MONT-SAINT-GUIBERT. Onderhoudspacht en 
winterdienst. (cat. C, kl. 5, o/cat. C5, kl. 1; o/cat. C6, kl. 
1; cat. G, kl. 3, cat. E, kl. 1; o/cat. G3, kl. 1) 

27 aug. — NIJVEL. Herinrichting van de parking, gevan-
genis. (cat. C, kl. 3) 

9 sept. — OTTIGNIES LLN. RN 237- herstellen wegbe-
kleding. (cat. C, kl. 2) 

 — THOREMBAIS-SAINT-TROND. Afvalinzame-
ling langs autowegen. 

Studieopdrachten

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-
-

 Le 
montant estimé s'élève à 9.090,91 euro hors TVA ou 
11.000,00 euro, 21% TVA comprise.

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-
-

-
-

 Le montant estimé s'élève à 
7.438,02 euro hors TVA ou 9.000,00 euro, 21% TVA 
comprise.

Grondwerken

Aanbestedingen
24 juli. — WAVER. Renovatiewerken - openbare ver-
lichting, Régie de l'Electricité Service Technique. (o/cat. 
C6, kl. 1 of 3 of 5; o/cat. P2, kl. 1 of 3 of 5; o/cat. S2, kl. 
1 of 3 of 5) 

11 aug. — MONT-SAINT-GUIBERT. Herstellen van 2 ten-
nispleinen van het Centre sportif "Jean Moisse". (o/cat. 
G4, kl. 1) 

19 aug. — NIJVEL. Werken aan de atletiekpiste in het 
stade Reine Astrid. (o/cat. G4, kl. 1) 

 — MONT-SAINT-GUIBERT. Onderhoudspacht en 
winterdienst. (cat. C, kl. 5, o/cat. C5, kl. 1; o/cat. C6, kl. 
1; cat. G, kl. 3, cat. E, kl. 1; o/cat. G3, kl. 1) 

Gas- en waterleidingen

Aanbestedingen
27 aug. — BRAINE-L'ALLEUD. Raamakkoord voor het 
plaatsen van leidingen en toebehoren: wijzigingsbericht. 
(o/cat. C2, kl. 4) 

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
 — LASNE. Restauratie van de Colonne Victor 

Hugo en Aigle Blessé. (o/cat. D24, kl. 2)  nr.27-p.105 

Weg- en rioolwerken

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-
-
-

 Le montant 
estimé s'élève à 4.132,23 euro hors TVA ou 5.000,00 
euro, 21% TVA comprise.

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-

-
-

 Le montant estimé s'élève à 82.644,62 
euro hors TVA ou 99.999,99 euro, 21% TVA comprise. 

Materieel - machines

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-
-
-

 Le montant estimé s'élève à 
2.479,34 euro hors TVA ou 3.000,00 euro, 21% TVA 
comprise.

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-
-

 Le montant estimé s'élève 
à 22.314,04 euro hors TVA ou 26.999,99 euro, 21% 
TVA comprise.

17 sept. 2013. — TUBIZE. Huren met aankoopop-
tie van prefab modules te gebruiken als klassen, ge-
bouw IPES, chaussée de Mons 243 te 1480 TUBIZE 
(12 klassen met minimum 45 m² gedurende 3 jaren 
en 6 klassen de 2 volgende jaren). — TOUAX NV, 
Staatsbaan(LUB) 4, 3210 Lubbeek.

Verschillende

Aanbestedingen
19 aug. — OTTIGNIES LLN. Leveren van strooizout.  

25 aug. — OTTIGNIES LLN. Verzamelen en verwerken 
afval. 

3 sept. — NIJVEL. Leveren van PMD zakken in poly-
ethyleen. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
 — MONT-SAINT-GUIBERT. Onderhoudspacht en 

winterdienst. (cat. C, kl. 5, o/cat. C5, kl. 1; o/cat. C6, kl. 
1; cat. G, kl. 3, cat. E, kl. 1; o/cat. G3, kl. 1) 

◾ In PE Dubbelwandig:  
debiet > 25 l/sec

◾ In PE Enkelwandig:  
debiet > 1,5 tot 20 l/sec

Olieafscheiders 
Vetafscheiders

COLLINET Waterzuivering n.v.  ▪  P. I. Hauts-Sarts  ▪  4040 HERSTAL  ▪  T 04.256.56.10  ▪  F 04.256.56.19  ▪  info@collinet.eu

Uw specialist in afwateringssystemen

Eigen 
productie

www.collinet.eu

EN858-1
EN1825

M670-3-1/4
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13 aug. — ELSENE. Verbouwen van een auditorium 
en open ruimte en verschillende werken. (cat. D, kl. 2)  

14 aug. — Te 10 u., gebouw "Theodor 108", 1ste 
verdieping, lokaal 1.06, "polyvalente zaal", Leon Theo-
dorstraat 108 te 1090 Jette, -

-

-
-

 Bestek nr. 2014-348 prijs 
25.00 EUR te bekomen tot 13/08/2014. Verzendkosten 
:  EUR  5,00 Per mail : GRATIS verzending van de do-
cumenten na aanvraag bij : rvandeplas@jette.irisnet.be 
Ter plaatse: Betaling via bancontact van 25  EUR  bij de 
dienst Gemeentelijk Patrimonium (Theodorstraat 108, 
1090 Jette). Per post: Storting van 25  EUR  op n° IBAN 
BE46 0000 0257 4136 - BIC BPOTBEB1 met als vermel-
ding het onderwerp van de opdracht. Het betalingsbe-
wijs is te mailen aan : rvandeplas@jette.irisnet.be.  (tel. 
02 422 31 66, fax 02 422 31 69, e-mail: vverhulst@jet-
te.irisnet.be). — Erk. cat. D, kl. 8 (perceel 1); o/cat. D5, 
kl. 5 (perceel 2); D16, kl. 4 (perceel 4); P1, kl. 3 (per-
ceel 3); N1, kl. 1 (perceel 5); G3, kl. 2 (perceel 6 & 7).  
  RECHTZETTING 1. — VI.4) Overige nadere inlichtingen  
III.2.3) Vakbekwaamheid  
Perceel 2 : D5 (Timmerwerk, hou-
ten spanten en trappen), klasse 5.  
  RECHTZETTING 2. — Een lijst van de werken uitgevoerd 
tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschrif-
ten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. 
Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en 
de plaats van uitvoering van de werken en geven duide-
lijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels 
van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed 
einde werden gebracht. In voorkomend geval zullen deze 
getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks 
aan de aanbestedende overheid toegezonden worden.  
Er moet minimaal een project per jaar ingevoerd wor-
den binnen van het bereik van de volgende bedragen:  

 
 
 
 
 
 

Te lezen:  
III.2.3) Vakbekwaamheid:  
Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste 
vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede 
uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuig-
schriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats 
van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer 
of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de 
kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde 
werden gebracht. Er moet minimaal een project tijdens 
de laatste vijf jaar van een bedrag hoger of gelijk aan:  

 
 
 
 
 
 

  L.W. — Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offer-
tes/kandidaturen: BIJ AFGIFTE TER PLAATSE, overhan-
digt de drager de offerte aan op het volgende adres:  
Dienst Gemeentelijk Patrimonium  
Lokaal 2.07 – 2de verdieping  
Léon Theodorstraat, 108  
1090 Jette

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Algemene bouwwerken

Aanbestedingen
22 juli. — BRUSSEL. Bouw van 50 modulaire kinder-
dagverblijven en Maintain opdracht voor het technisch 
beheer en onderhoud van deze kinderdagverblijven: gun-
ningsprocedure is afgebroken. (cat. D, kl. 5) 

4 aug. — ANDERLECHT. Bouwen van 5 klassen voor de 
kleuters en renovatie van een bestaand gebouw, Institut 
Notre Dame. (cat. D, kl. 3) 

4 aug i.p.v. 28 juli. — Te 12 u., CONSEIL DE 
LA JEUNESSE CATHOLIQUE, RUE DE LA CHARITE 
43 te 1210 Bruxelles, -

 (45 dagen). Bestek nr. CJC-14-
043-CJC-140703-F02_0 te bekomen tot 25/07/2014, 
12 uur bij CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE, 
CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE t.a.v. Pier-
res-Yves Lux, tel. 02 230 32 83, fax 02 230 68 11, e-
mail: pylux@cjc.be. — Erk. o/cat. D11, D13, P1, kl. 1.  
  RECHTZETTING 1. — IV.3.3) Conditions d’obtention 
du cahier des charges et des documents complémen-
taires (sauf pour un SAD) ou du document descrip-
tif Date limite pour la réception des demandes de do-
cuments ou pour l’accès aux documents Date: In 
plaats van  25/07/2014 12:00 Te lezen  28/07/2014 
16:00  Plaats waar de tekst moet worden toege-
voegd  IV.3.4) Date limite de réception des offres 
ou des demandes de participation Date: In plaats 
van  28/07/2014 12:00 Te lezen  04/08/2014 12:00  
  L.W. — Verplicht plaatsbezoek.

5 aug. — ANDERLECHT. Verbeteringswerken aan ver-
diep 3 en 4, CHIREC Clinique Ste-Anne-St-Remi, dienst 
Geriatrie - dienst revalidatie. (o/cat. D1, kl. 4; o/cat. D16, 
D17 en D18, kl. 5; o/cat. P1, kl. 5; o/cat. D5, kl. 4; o/cat. 
D16, kl. 2; o/cat. D13 en D25, kl. 3) 

11 aug. — UKKEL. Vernieuwen van de koelcellen, Cen-
trum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agroche-
mie. (cat. D, kl. 1) 

11 aug. — ETTERBEEK. Bouw van een wachtcel.  nr.27-

12 aug. — OUDERGEM. In werking stellen van de ver-
schillende soorten gevels, met isolatie, lucht- en water-
dichtheid. (cat. D, kl. 8 of o/cat. D20, kl. 8) 

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-

 
Le montant estimé s'élève à 14.049,59 euro hors TVA 
ou 17.000,00 euro, 21% TVA comprise.

REBECQ  
Michaël Civilio  
michael.civilio@commune-rebecq.be

-

 
Le montant estimé s'élève à 12.396,69 euro hors TVA 
ou 15.000,00 euro, 21% TVA comprise.

Aanbestedingen
21 aug. — Te 10.30 u., in het gemeentehuis, rue 

du Château 13 te 1370 Jodoigne, aanstellen van een 

-

 Bestek nr. 2014-

144 te bekomen tot 20/08/2014 bij Ville de Jodoigne, 

Madame Régine Magoche, Rue du Château 13, 1370 

Jodoigne, tel. 010 81 99 45, fax 010 81 99 88, e-mail: 

acj.r.magoche@skynet.be.

7 juli. — GREZ-DOICEAU. 

Archigraph, 1640 Sint-Genesius-Rode; Atelier 
d'Architecture DDV Sprl, 1400 Nijvel; Architecte ETAU 
SPRL, 1180 Ukkel; FFVK & Fontenelle, 1070 Ander-
lecht; Piron & Adem, 6041 Gosselies; DMFB Debray, 
1390 Archennes; Altiplan Architectes, 1170 Water-
maal-Bosvoorde; Creative Architecture & Reservoire, 
4900 Spa.

Afval

Aanbestedingen
25 aug. — OTTIGNIES LLN. Verzamelen en verwerken 

afval. 

 — THOREMBAIS-SAINT-TROND. Afvalinzame-

ling langs autowegen. 

7 juli. — BRAINE-L'ALLEUD. 

Action Global Service SPRL, 1080 Sint-Jans-Molen-
beek; Jette Clean SA, 1090 Jette; DL Net SPRL, 7011 
Ghlin; Köse Cleaning NV, 1140 Evere; M & G Cleaning 
SPRL; Laurenty SA; Atalian Global Services SA, 1030 
Schaarbeek; Desintel Office Cleaning, 1180 Ukkel. 
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mvb@assar.com, rek. nr. BE94310034680014. — Erk. 
cat. D, kl. 8 of o/cat. D4, kl. 8.

2 sept. — SCHAARBEEK. Ontwerpen en het uitvoeren 
van werken in het kader van de bouw van twee appar-
tementsgebouwen. (cat. D, kl. 8) 

2 sept. — Te 12 u., CHIREC OMEGA COURT, Rue 
Jules Cockx 8-10 (Aile A - 2e étage) à 1160 BRUXELLES, 

 (620 dagen). Bestek nr. CHIREC/DELTA/
LOT 13 prijs 250.00 EUR + port 100,00 EUR te bekomen 
tot 07/08/2014 bij ASSAR ARCHITECTS SPRL, Monsieur 
Michael VAN BERKEL, Chaussée de La Hulpe 181, 1170 
Bruxelles, tel. 02 676 71 00, fax 02 672 83 37, e-mail: 
mvb@assar.com, rek. nr. BE94310034680014. — Erk. 
cat. D, kl. 6 of o/cat. D4, kl. 6.

2 sept. — ELSENE. Dilemma-Sjerp, Waversesteenweg 
1055. (cat. D, kl. 2) 

4 sept. — Te 11 u., Regie der Gebouwen - Regio 
Brussel, Jourdanstraat 95 (gelijkvloers) te 1060 Brus-
sel, 

-

-
-
-

 (40 dagen). Bestek nr. 
BRU-2014/232195/96A-F02_0 prijs 59.50 EUR. Ge-
lieve het bestelformulier beschikbaar op www.regieder-
gebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop 
bestekken”)  te gebruiken. Het bestelformulier kan ook 
op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Re-
gie der Gebouwen – Dienst voor publicatie en Verkoop 
van de Bestekken – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT – Gul-
den Vlieslaan 87 – bus 2 – 1060 Brussel – Tel : 02 541 
66 11 – Fax : 02 541 59 51 – E-mail : bestekken@re-
giedergebouwen.be - Bankrekening : IBAN BE47 6790 
0007 5980 – BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRA-
TIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt 
I.1) “Adres van het kopersprofiel“ van deze aankondi-
ging.  (fax 02 541 59 11, e-mail: cahierdescharges@re-
giedesbatiments.be). — Erk. o/cat. D4, D11, D13, kl. 1.  
  L.W. — De inschrijvers moeten verplichtend de plaat-
sen bezoeken waar de werken zullen uitgevoerd worden.  
De geleide bezoeken vinden plaats op dinsdag 
19.08.2014 en 26.08.2014 om 10u00 stipt.

5 sept. — Te 10 u., Gemeente Sint-Gillis, Van 
Meenenplein 39 te 1060 Sint-Gillis, -

-

 (40 dagen). Bestek nr. 4258 te bekomen tot 
04/09/2014, 23:30. Inlichtingen bij Maia Dudals Tele-

25 aug. — Te 11 u., vergaderzaal op het gelijkvloers 
van de zetel van het Fonds, Zomerstraat 73, te 1050 El-
sene, 

 Bestek 
prijs 25.00 EUR. Het inschrijvingsdossier kan worden ge-
raadpleegd en is tegen contante betaling te verkrijgen 
op het Woningfonds, Zomerstraat 73 te 1050 Elsene, alle 
werkdagen, uitgezonderd vanaf 22 juli tot en met 25 juli 
2014, van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u30. Het 
inschrijvingsdossier moet 2 dagen voor afhaling worden 
gereserveerd via fax +3225043101.  (tel. 02 504 32 76, 
fax 02 504 31 01, e-mail: juan.morales@woningfonds.
be). — Erk. cat. D, kl. 2.

25 aug. — BRUSSEL. Renovatie en restauratie van de 
voormalige "BYRRH" opslagplaatsen: aanvullende infor-
matie. (cat. D, kl. 8) 

27 aug. — SCHAARBEEK. Restauratie van de gevels, 
glasramen en daken, Sint-Suzannakerk. (cat. D, kl. 7)  

27 aug. — BRUSSEL. Conform aanpassen van de tech-
nieken en brandveiligheid, Saint-André. (o/cat. D1, kl. 1)  

27 aug. — BRUSSEL. Brandveiligheid in ouderenvoor-
zieningen. 

27 aug. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Bouw en verbou-
wing scoutslokaal. (cat. D, kl. 2) 

28 aug. — VORST. Renovatiewerken van de platte da-
ken van het gebouw. (o/cat. D4, D8, kl. 2) 

28 aug. — BRUSSEL. Herstellen pleisterwerk, Vrije Uni-
versiteit Brussel. (o/cat. D11) 

29 aug. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Inrichten 
oude lokalen DERM. (o/cat. D4, kl. 1 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 
2); D16, kl. 1 (lot 3); D13, kl. 1 (lot 4)) 

1 sept. — OUDERGEM. Bouwen van een dagonthaal-
centrum voor volwassen gehandicapten. (cat. D)  nr.22-

2 sept. — OUDERGEM. CHIREC Site DELTA: chapes. 
(o/cat. D29, kl. 7 of cat. D, kl. 7) -

2 sept. — Te 11 u., CHIREC OMEGA COURT, Rue 
Jules Cockx 8-10 (Aile A - 2e étage) à 1160 BRUXEL-
LES, 

-
-

 (610 dagen). Bestek nr. CHIREC/DELTA/LOT 12 
prijs 1000.00 EUR + port 100,00 EUR te bekomen tot 
07/08/2014 bij ASSAR ARCHITECTS SPRL, Monsieur Mi-
chael VAN BERKEL, Chaussée de La Hulpe 181, 1170 
Bruxelles, tel. 02 676 71 00, fax 02 672 83 37, e-mail: 

18 aug i.p.v. 7 aug. — BRUSSEL. Crèche voor 36 kin-
deren en 4 woongelegenheden (passief gebouw): da-
tumwijziging. (cat. D, kl. 6) 

18 aug i.p.v. 7 aug. — BRUSSEL. Verbouwing (laag 
energie verbruik) van de Cogge kleuterschool: datumwij-
ziging. (cat. D, kl. 8) 

18 aug. — BRUSSEL. Verbouwing inkom UZK - inkom-
brug. (cat. D, kl. 2) 

18 aug. — BRUSSEL (RTBF). Herinrichting van ver-
diep 2U op de Reyerssite. (cat. D, o/cat. D1 of D4, kl. 4)  

18 aug. — BRUSSEL. Versteviging van de perronneuzen, 
levering en plaatsing van perrondeuren in het kader van 
het Pulsar Programma –. (o/cat. D1, kl. 8)  nr.28-p.49 

19 aug. — SINT-GILLIS. INSTITUUT VOOR CRIMINALIS-
TIEK: renovatie van lokaal L113. 

19 aug. — SINT-GILLIS. Leveren en plaatsen van gepre-
fabriceerd betreedbaar gebouw voor hoogspanningsca-
bine Teichmannbrug: aanvullende informatie. (cat. D of P; 
o/cat. D1 of P2, kl. 1) 

19 aug. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Vernieuwing van 
een geïsoleerd verlaagd plafond van de galerijen aan de 
buitenkant. (o/cat. D4, kl. 1) 

22 aug. — Te 10 u., Vergaderzaal op het gelijk-
vloers van de zetel van het Fonds, Zomerstraat 73, te 
1050 Elsene, -

 Bestek 
prijs 25.00 EUR. Het inschrijvingsdossier kan worden ge-
raadpleegd en is tegen contante betaling te verkrijgen 
op het Woningfonds, Zomerstraat 73 te 1050 Elsene, alle 
werkdagen, uitgezonderd vanaf 22 juli tot en met 25 juli 
2014, van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u30. Het 
inschrijvingsdossier moet 2 dagen voor afhaling worden 
gereserveerd via fax +3225043101.  (tel. 02 504 32 76, 
fax 02 504 31 01, e-mail: juan.morales@woningfonds.
be). — Erk. cat. D, kl. 1.

22 aug. — Te 11 u., vergaderzaal op het gelijkvloers 
van de zetel van het Fonds, Zomerstraat 73, te 1050 El-
sene, -

 Bestek prijs 25.00 EUR. Het 
inschrijvingsdossier kan worden geraadpleegd en is te-
gen contante betaling te verkrijgen op het Woningfonds, 
Zomerstraat 73 te 1050 Elsene, alle werkdagen, uitge-
zonderd vanaf 22 juli tot en met 25 juli 2014, van 9u00 
tot 12u00 en van 13u00 tot 15u30. Het inschrijvingsdos-
sier moet 2 dagen voor afhaling worden gereserveerd 
via fax +3225043101.  (tel. 02 504 32 78, fax 02 504 
31 01, e-mail: andrada.riglea@woningfonds.be). — Erk. 
cat. D, kl. 2.

22 aug. — EVERE. Renovatieproject gebouwen Mozart, 
Baudouin, Disney en Hergé + bouw nieuw sanitair blok. 
(cat. D, kl. 3) 

25 aug. — Te 10 u., vergaderzaal op het gelijkvloers 
van de zetel van het Fonds, Zomerstraat 73, te 1050 El-
sene, -

-
 Bestek 

prijs 25.00 EUR. Het inschrijvingsdossier kan worden ge-
raadpleegd en is tegen contante betaling te verkrijgen 
op het Woningfonds, Zomerstraat 73 te 1050 Elsene, alle 
werkdagen, uitgezonderd vanaf 22 juli tot en met 25 juli 
2014, van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u30. Het 
inschrijvingsdossier moet 2 dagen voor afhaling worden 
gereserveerd via fax +3225043101.  (tel. 02 504 32 
51, fax 02 504 31 01, e-mail: laurent.degreef@woning-
fonds.be). — Erk. cat. D, kl. 2.

Stalen Deurkozijnen
  Voor gewone deuren
   Voor brandwerende deuren rf30’ en rf60’

 Regelbare Deurkozijnen 
voor droge montage (zie Benor)

  In 2 of 6 delen
   Tevens voor anti-inbraak deuren (klasse 2 & 3)

Brusselsesteenweg 339 - 1980 Eppegem |  (015) 62 17 30 |  (015) 62 17 20 | www.symons.be | info@symons.be 

Op Maat - Eenvoudige Montage - Voordelig

C967-1-1/4
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19 aug. — SINT-GILLIS. Verwijderen van graffiti.  nr.27-

29 aug. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Inrichten 
oude lokalen DERM. (o/cat. D4, kl. 1 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 
2); D16, kl. 1 (lot 3); D13, kl. 1 (lot 4)) 

4 sept. — BRUSSEL. Klein Kasteeltje « Fedasil » - 
Afwerking van wanden, plafonds en brandbeveiliging 
in blok D. (o/cat. D4, D11, D13, kl. 1) 

Elektriciteitswerken

Aanbestedingen
22 juli. — BRUSSEL. Kaderovereenkomst voor de voor-
bereiding van de signalisatie-installaties. (o/cat. P2, kl. 6)  

29 juli. — ANDERLECHT. Elektriciteitsmateriaal. 

1 aug. — ELSENE. Levering van een lichtinstallatie voor 
de verlichting van de hoofdwegen en openbare pleinen.  

4 aug i.p.v. 28 juli. — ELSENE. Renoveren en aan-
passen kantoor: datumwijziging. (o/cat. D11, D13, P1, kl. 
1) 

5 aug. — UKKEL. Levering van twee bliksemsensoren.  

5 aug. — BRUSSEL. Renovatie van de startbaan 07R-
25L op Brussels Airport. (cat. C, kl. 8 (perceel 1); o/cat. 
P1 en P2, kl. 6 (perceel 2)) 

5 aug. — BRUSSEL. Airfield Lighting LEDs Lights (Run-
ways + Taxiways) voor Brussels Airport. 

5 aug. — SCHAARBEEK. Leveren Airfield Lighting Ko-
perkabels voor Brussels Airport. 

5 aug. — ANDERLECHT. Verbeteringswerken aan ver-
diep 3 en 4, CHIREC Clinique Ste-Anne-St-Remi, dienst 
Geriatrie - dienst revalidatie. (o/cat. D1, kl. 4; o/cat. D16, 
D17 en D18, kl. 5; o/cat. P1, kl. 5; o/cat. D5, kl. 4; o/cat. 
D16, kl. 2; o/cat. D13 en D25, kl. 3) 

7 aug. — SINT-GILLIS. Oplaadpunten voor mobile devi-
ces. 

7 aug. — BRUSSEL. Onderhoud van de telefoon-infra-
structuur. 

14 aug. — BRUSSEL. Diverse gebouwen en metro – 
Preventief en curatief onderhoud van de branddetectie-
installaties. (o/cat. P1, kl. 4) 

18 aug. — Te 16 u., Technische Directie - BUV BM, 
vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel, -

-
 Referen-

tienummer TEC-GRF-3060. Inlichtingen te bekomen tot 
15/08/2014, 16 uur bij GRF Technische beheer, Patricia 
Kabanga, vooruitgangstraat 80 bus 1, 1030 Brussel, tel. 
02 204 27 16, fax 02 204 15 00, e-mail: pkabanga@
mrbc.irisnet.be.

19 aug. — SINT-GILLIS. TR 154346 - Opdracht van sei-
ninrichting en wisselverwarming. (o/cat. P2, kl. 7)  nr.27-

19 aug. — SINT-GILLIS. Leveren en plaatsen van gepre-
fabriceerd betreedbaar gebouw voor hoogspanningsca-
bine Teichmannbrug: aanvullende informatie. (cat. D of P; 
o/cat. D1 of P2, kl. 1) 

21 aug. — SCHAARBEEK. Renovatie van het «château 
Walckiers», Institut Sainte-Famille d'Helmet: elektriciteit. 
(o/cat. P1, kl. 1) 

71 00, fax 02 672 83 37, e-mail: mvb@assar.com, rek. 
nr. BE94310034680014. — Erk. o/cat. D29, kl. 7 of cat. 
D, kl. 7.

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
5 aug. — BRUSSEL. Renovatie van daken van 30 huis-
vestingen. (o/cat. D12, kl. 4) 

8 aug. — WATERMAAL-BOSVOORDE. Renovatie van 
platte daken van 12 appartementsgebouwen. (o/cat. D8, 
kl. 4) 

 — EVERE. Werken voor de bedekkingen van 
daken en groene daken. (o/cat. D8, kl. 2) 

28 aug. — VORST. Renovatiewerken van de platte da-
ken van het gebouw. (o/cat. D4, D8, kl. 2) 

Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
25 juli. — Te 12 u., Federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers - Centrale Aankoopdienst, 9e 
Linielaan 27 te 1000 Brussel, -

 Bestek nr. Fedasil-KLK-
COO-kast-F50_0 te bekomen bij Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers - Centrale Aankoop-
dienst, De Niel Stefaan Jaak / Patricia Antoine, tel. 02 
250 04 86, fax 02 250 08 26, e-mail: aanbestedingen@
fedasil.be.

31 juli. — EVERE. Renovatie van de vensterramen van 
het oud gebouw van het Home Roger Decamps. (o/cat. 
D5, kl. 1) 

5 aug. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Leveren en plaatsen 
van duurzaam gerenoveerd kantoormeubilair.  nr.25-

5 aug. — ANDERLECHT. Verbeteringswerken aan ver-
diep 3 en 4, CHIREC Clinique Ste-Anne-St-Remi, dienst 
Geriatrie - dienst revalidatie. (o/cat. D1, kl. 4; o/cat. D16, 
D17 en D18, kl. 5; o/cat. P1, kl. 5; o/cat. D5, kl. 4; o/cat. 
D16, kl. 2; o/cat. D13 en D25, kl. 3) 

13 aug. — BRUSSEL. Levering en plaatsing van akoesti-
sche panelen. 

18 aug. — ELSENE. Labomeubilair, Site Etterbeek-Ixel-
les. 

19 aug. — BRUSSEL. Overheidsopdracht voor het plaat-
sen van raamstickers, meubilair en windmasters: wijzi-
gingsbericht. 

22 aug. — ELSENE. Vervangen van ramen, SOLBOSCH.  

1 sept. — BRUSSEL. Levering van meubelen.  nr.27-

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
4 aug i.p.v. 28 juli. — ELSENE. Renoveren en aan-

passen kantoor: datumwijziging. (o/cat. D11, D13, P1, kl. 
1) 

5 aug. — ANDERLECHT. Verbeteringswerken aan ver-
diep 3 en 4, CHIREC Clinique Ste-Anne-St-Remi, dienst 
Geriatrie - dienst revalidatie. (o/cat. D1, kl. 4; o/cat. D16, 
D17 en D18, kl. 5; o/cat. P1, kl. 5; o/cat. D5, kl. 4; o/cat. 
D16, kl. 2; o/cat. D13 en D25, kl. 3) 

18 aug. — BRUSSEL. Vervangen buitenschrijnwerk en 
daklichten. (o/cat. D14 of D20, kl. 1) 

foon: 025360296 Fax: 025360285 Email: mdudals@st-
gilles.irisnet.be. — Erk. cat. D, kl. 1 of 2.

5 sept. — Te 10.30 u., Gemeentebestuur van 
Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlanderenstraat 20 
te 1080 Brussel, -

-

 Bestek nr. D13.053 te bekomen bij 
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, Dienst 
Openbare Werken t.a.v. Jacques DE WINNE (Gemeen-
te secretaris), tel. 02 412 37 66, fax 02 412 36 27, e-
mail: zdzika@molenbeek.irisnet.be. — Erk. cat. D, kl. 2.  
  RECHTZETTING 1. — In plaats van    
Voor inschrijvers onderworpen aan 
de Belgische wetgeving gaat het om:  
- een attest van de directe belastingen ( model 276 C2) 
dat afgeleverd is na de datum van de bekendmaking 
van de aankondiging van de opdracht, na 05.09.2014 ;  
 Toe te voegen tekst    
Voor inschrijvers onderworpen aan 
de Belgische wetgeving gaat het om:  
- een attest van de directe belastingen ( model 276 C2) 
dat afgeleverd is na de datum van de bekendmaking 
van de aankondiging van de opdracht, na 27.06.2014.  
  RECHTZETTING 2. — Toe te voegen tekst    
BINNENINRICHTINGEN VAN HET GEMEENTELIJKE GE-
BOUW GELEGEN OPZICHTERSTRAAT 63-65 : FASE 2 - TE 
SINT-JANS-MOLENBEEK

8 sept. — Te 10 u., Stadhuis, dienst Gemeentelijke 
Eigendommen, kantoor 0.33, Van Meenenplein, 39 te 
1060 Sint-Gillis, 

-
 (80 dagen). Bestek nr. 4249 te bekomen tot 

05/09/2014 bij U kan de opdrachtdocumenten op vol-
gende website verkrijgen. — Erk. cat. D, kl. 2.

8 sept. — ETTERBEEK. Hekwerk in smeedijzer en 
de toegangspoorten. (o/cat. D24, kl. 3) 

10 sept. — NEDER-OVER-HEEMBEEK. Renovatie van 
de gevels, de daken en de buitenomgeving van 32 eens-
gezinswoningen. (cat. D, kl. 5) 

12 sept i.p.v. 22 aug. — NEDER-OVER-HEEMBEEK. 
Bouw van een wooncomplex: wijzigingsbericht + datum-
wijziging. (cat. D, kl. 8) 

 — BRUSSEL. Betonherstelling en -bescherming  
rotules 2, 4 & 5 VUB Etterbeek. (o/cat. D21, kl. 3; o/cat. 
D24, kl. 3) 

23 mei 2014. — ANDERLECHT. Containers Kinder-
dagverblijf De Kerkuiltjes te ANDERLECHT: ruwbouw, 
binnenafwerking, omgevingsaanleg en technieken. 
— DE MEEUW NV, Koning Leopoldlaan 8, 2830 Wil-
lebroek: 285.121,62 euro. (excl. BTW).

Vloer- en muurbekleding

Aanbestedingen
19 aug. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Uitnodiging tot in-
dienen offerte - Vervanging vloerbekleding - Vereenvou-
digde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. (o/
cat. D25, kl. 1) 

2 sept. — Te 10 u., CHIREC OMEGA COURT, Rue 
Jules Cockx 8-10 (Aile A - 2e étage) à 1160 BRUXEL-
LES, 

 (420 
dagen). Bestek nr. CHIREC/DELTA/LOT 3 prijs 500.00 EUR 
+ port 100,00 EUR te bekomen tot 07/08/2014 bij AS-
SAR ARCHITECTS SPRL, Monsieur Michael VAN BERKEL, 
Chaussée de La Hulpe 181, 1170 Bruxelles, tel. 02 676 
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12 aug. — BRUSSEL. Integratie van een specifiek 
HVAC-systeem. (o/cat. D18, kl. 5) 

14 aug. — OUDERGEM. Vervangen van klassieke gas-
wandelketels door condensatiegaswandketels. (o/cat. 
D16, kl. 2) 

22 aug. — BRUSSEL. Aansluiting koelplafonds hospita-
lisatie. (o/cat. D18, kl. 3) 

 — Te 10 u., Administratief Centrum van de 
Stad Brussel, 9de verdieping, bureau 9/32, Anspachlaan, 
6 te 1000 Brussel, 

-
-

 (12 maanden). Bestek 
nr. 14/2692 te bekomen tot 18/08/2014 bij Stad Brus-
sel, Departement Stedenbouw-Bouwkunst, Cel Speciale 
Technieken, MESSIAEN - KAMINSKI, Eikstraat 8, 1000 
Brussel, tel. 02 279 33 00, fax 02 279 33 09.

5 sept. — BRUSSEL. Technisch beheer en onderhoud 
van de installaties voor verwarming, luchtverversing en 
luchtbehandeling. 

8 sept. — BRUSSEL. Verwarmings-, warm water- en 
ventilatie-installaties bij VDAB – vestigingen. 

27 juni. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. -

BTW niet inbegrepen.

JORDAN ETS. SA, Rue Wattelar Maximilien 94, 6040 
Jumet, 663.586,42 euro; Cauvin SPRL, 7800 Ath, 
712.462,57 euro; Delta Thermic SA, 4040 Herstal, 
848.451,82 euro.

10 jan. 2014. — UKKEL. Vernieuwen van een col-
lector op verdiep +2 in blok E van het Centrum voor 
Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie 
(CODA), Groeselenberg 99 te UKKEL. — CHAUD 
FROID APPLICATIONS SA, Rue du Mont d'Orcq(FRY) 
1, 7503 Froyennes: 70.299,35 euro. (incl. BTW).

— BRUSSEL. Vernieuwen collector 
centrale stookplaats, mannen gevangenis, Verbin-
dingslaan 50 te 1190 VORST. — CHAUD FROID APPLI-
CATIONS SA, Rue du Mont d'Orcq(FRY) 1, 7503 Froy-
ennes.

20 aug. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Telemetrisch 
meetnet voor het toezicht op de luchtkwaliteit. 

21 aug. — BRUSSEL. Vernieuwen duplexliften door 1 
lift PMR. (o/cat. N1, kl. 1) 

1 sept. — Te 14.30 u., OCMW - Sectiezaal (4de 
verdieping), Hoogstraat 298a, 1000 Brussel, plaatsing 

-
straat 15a te 1120 Brussel. (70 dagen). Bestek nr. 
PA/08/007/FPU/6/N // 824 - CSC 06/14 te bekomen 
tot 29/08/2014 bij OCMW Brussel, De heer Patrick 
Bocken, tel. 02 563 65 57, fax 02 563 65 09, e-mail: 
pbocken@ocmwbru.irisnet.be. — Erk. o/cat. N1, kl. 1.  
  L.W. — Plaatsbezoek vereist:  
Verplicht geleid bezoek  
Neem contact op met de A.O. (P. Bocken pboc-
ken@cpasbru.irisnet.be 0499/96.66.76) 
om een afspraak ter plaatse vast te leggen.  
De inschrijver moet het bijgevoegde at-
test, correct ingevuld, bij zijn offerte voegen.  
De offerte van elke inschrijver die niet heeft deelgeno-
men aan één van de verplichte bezoeken, wordt nietig 
verklaard.

17 sept. — Te 10 u., bij CF_MCF_AGI_Direction 
des infrastructures administratives, du sport, de la san-
té et de l'aide à la jeunesse, lokaal 5E535, Léopold II 
laan 44 te 1080 Brussel, -

-
-

 (aanvang: 01/01/2015; voltooiing: 31/12/2024). 
Bestek nr. DIASSAJ-1223-2013-01650 te bekomen tot 
10/09/2014, 10 uur bij CF_MCF_AGI_Direction des in-
frastructures administratives, du sport, de la santé et de 
l'aide à la jeunesse, Frédéric Heymans, Ing, Boulevard 
Léopold II 44, 1080 Brussel, tel. 02 413 30 47, fax 02 
413 31 92, e-mail: frederic.heymans@cfwb.be.

Centrale verwarming

Aanbestedingen
22 juli. — BRUSSEL. Warmtekrachtkoppeling installatie 
– “Esseghem 2”. 

28 juli. — ELSENE. Levering van verwarmings- en lood-
gietersmateriaal. 

28 juli. — ELSENE. Onderhoud van verwarmingsinstal-
laties en installaties voor het opwekken van warm sani-
tair water: wijzigingsbericht. 

5 aug. — ANDERLECHT. Verbeteringswerken aan ver-
diep 3 en 4, CHIREC Clinique Ste-Anne-St-Remi, dienst 
Geriatrie - dienst revalidatie. (o/cat. D1, kl. 4; o/cat. D16, 
D17 en D18, kl. 5; o/cat. P1, kl. 5; o/cat. D5, kl. 4; o/cat. 
D16, kl. 2; o/cat. D13 en D25, kl. 3) 

7 aug. — BRUSSEL. Sibelga - Vervanging van de koel-
groepen. 

 — BRUSSEL. Uitrustingen van de spoorverbin-
ding Schuman-Josaphat : Astrid & GSM-R. (o/cat. P2 of 
S3, kl. 5) 

29 aug. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Inrichten 
oude lokalen DERM. (o/cat. D4, kl. 1 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 
2); D16, kl. 1 (lot 3); D13, kl. 1 (lot 4)) 

5 sept. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Renovatie van de 
verlichting en de elektrische installaties in Pevenage sta-
dion. (o/cat. P1, kl. 1) 

 — BRUSSEL. Verkeersregelaars voor seininstal-
laties met driekleurige verkeerslichten. 

24 sept. — Te 14.30 u., Direction régionale de 
Bruxelles, 111 Rue du Trône 1050 Ixelles, 

-
 Bestek 

nr. BR-00255 prijs 8 EUR te bekomen bij CF_MCF_
AGI_Direction régionale de Bruxelles, PIRLOT Pierre, 
Rue du Trône 111, 1050 Bruxelles, tel. 02 278 42 90, 
e-mail: pierre.pirlot@cfwb.be. — Erk. o/cat. P1, kl. 1.  
  L.W. — Plaatsbezoek op 8, 15 en 22 september 2014 
om 10u.30. Contact: Mr Pascal HAUTOT, contrôleur de 
travaux (pascal.hautot@cfwb.be).

27 juni. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. -

 

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Aanbestedingen
11 aug. — BRUSSEL. Overeenstemming van 50 liften 
en modernisering van 2 liften. (cat. N, kl. 4) 

19 aug. — Te 10.30 u., FOD Mobiliteit en Vervoer, 
Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel, -

-

 Raming zonder btw 130000.00 EUR. Bestek 
nr. FOD MV-DVI-MobiSpace/AudVis/2014/01-F02_0 te 
bekomen tot 18/08/2014, 10:30 bij FOD Mobiliteit en 
Vervoer, Léonel Dounwouo t.a.v. Léonel Dounwouo, tel. 
02773996, fax 02774005, e-mail: leonel.dounwouo@
mobilit.fgov.be.

Toonzaal: T 03 380 10 20
Bouwpunt Van Pelt: T 03 383 22 01
Depot Schoten: T 03 326 21 50 E

6
6
9
-1

/4

Bouwmaterialen VAN PELT nv
Beton  – Vloeren – Containerbedrijf – Granulaten - Mortelsilo’s – Gipssilo’s…
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3 sept. — SCHAARBEEK. Levering van schoenen met 
veters, botten en bottinen. 

4 sept. — ELSENE. Leveren pull in fleece ten voordele 
van de geïntegreerde politie: derde rechtzettingsbericht.  

8 sept. — ELSENE. Aankoop van klassiek winterweef-
sel. 

25 sept. — Te 11 u., zie punt 10.9.3 van het be-
stek, -

-

niveaus. (72 maanden). Bestek nr. POL-DGS/DSA 
2014 R3 190-F02_0 te bekomen bij Federale Poli-
tie Directie van de Aankopen, Caroline Vandenda-
ele, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel, tel. 02 554 41 94, 
fax 02 642 66 04, e-mail: purchase.gpi@gmail.com.  
  RECHTZETTING 1. — Het verslag van de informatie-
vergadering van 03-07-2014 is beschikbaar op www.
polsupport.be en op https://enot.publicprocurement.be.  
  L.W. — Voorafgaande informatievergadering op 03-
07-2014 om 10u (zie punt 10.12 van het bestek).

 — Te 11 u., zie punt 10.9.3 van het be-
stek door de Federale Politie Directie van de Aankopen, 
Kroonlaan, 145A, 1050 Brussel, -

-

-
 (72 maanden). Bestek nr. 

POL-DGS/DSA 2014 R3 165-F02_0 te bekomen bij Fe-
derale Politie Directie van de Aankopen, Deridder Delp-
hine, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel, tel. 02 642 66 07, 
fax 02 642 66 04, e-mail: purchase.gpi@gmail.com.  
  L.W. — Voorafgaande informatievergadering op 09-
09-2014 om 10u (zie punt 10.12 van het bestek)

Materieel - machines

Aanbestedingen
25 juli. — EVERE. Preventief en correctief onderhoud 
van de houtbewerkingsmachines. 

29 juli. — BRUSSEL. Aankopen van elektrische voer-
tuigen: In bijlage is "vraag_antwoord1", informatiever-
gadering van 01/07/2014, bijgevoegd.. 

4 aug. — Te 16 u., VIVAQUA, Keizerinlaan 17-19 te 
1000 Brussel, 

-
-
-

 Het geraamde bedrag is ± 375 000 
euro / vier jaar voor de drie percelen. Bestek nr. Vivaqua-
CSC 1936-F05_0 te bekomen tot 03/08/2014, 16 uur bij 
VIVAQUA, VIVAQUA t.a.v. De Vertegenwoordiger van de 
Leidende Dienst, tel. 02 518 82 30, fax 02 518 82 10, e-
mail: SD@vivaqua.be.

5 aug. — EVERE. Levering van noodzakelijke reserveon-
derdelen van motoren. 

5 aug. — SINT-GILLIS. Levering, installatie, inbedrijfstel-
ling en onderhoud van drie RMN 1.5T: wijzigingsbericht.  

 — SINT-GILLIS. Verhuur op lange termijn van 
nieuwe voertuigen. 

 — ELSENE. Leveren van kennels en nachthokken 
ten voordele van de geïntegreerde politie.  nr.28-p.53 

— SCHAARBEEK. Versnelde onder-
handelingsprocedure voor de vervanging van het bui-
tenschrijnwerk op het gelijkvloers en de 1ste verdie-
ping van de straatgevels van school nr. 17, Raymond 
Foucartlaan 7. — CARTOFLEX WINDOWS BVBA, Nij-
verheidskaai 3A, 9040 Sint-Amandsberg.

Afbraakwerken

Aanbestedingen
29 aug. — ANDERLECHT. Afbraakwerken ABK Ander-
lecht. 

Bouwmaterialen

Aanbestedingen
25 juli. — BRUSSEL. Levering van zand voor de opvul-
ling van sleuven op de openbare weg en de ophaling van 
afval. 

Speciale installaties

Aanbestedingen
1 aug. — SINT-GILLIS. Ter beschikking stellen van was-
tafels voor het reinigen van machineonderdelen.  nr.28-

7 aug. — BRUSSEL. Sibelga - Vervanging van de koel-
groepen. 

29 aug. — BRUSSEL. Renovatie personeelskeuken - 
keukenuitrustingen, vaatwaslijn en bio-afvaltransport: 
aanvullende informatie. (o/cat. T4, kl. 4 (perceel 1 - per-
ceel 2), o/cat. T4, kl. 3 (perceel 3)) 

2 sept. — BRUSSEL. Vervanging koelmachines. (o/cat. 
T3, kl. 1) 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
24 juli. — BRUSSEL. Levering van signalisatiekleding 
aan de diensten van de Vlaamse overheid: aanvullende 
informatie. 

28 juli. — SINT-GILLIS. Leveringen van waterdichte kle-
dij voor de medewerkers van NMBS en Infrabel.  nr.28-

7 aug. — BRUSSEL. Schoenen. 

18 aug. — Te 10 u., FOD Mobiliteit en Vervoer, 
Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel, -

-

 Bestek nr. FOD MV-DVI-BB/PUR-01/07/2014-
28-F02_0 te bekomen tot 14/08/2014, 10 uur bij FOD 
Mobiliteit en Vervoer, Bastiaan Dillen, tel. 02773987, e-
mail: bastiaan.dillen@mobilit.fgov.be.

 — EVERE. Verwerving van reddingsvesten en 
wisselstukken ten voordele van de Landcomponent en 
de Marinecomponent. 

 — ELSENE. Leveringen van zware kogelweren-
de helmen. 

2 sept. — ELSENE. Aankoop van winterkousen: recht-
zettingsbericht. 

— UKKEL. Vernieuwen van ketels in 
blok G van het Centrum voor Onderzoek in Dierenge-
neeskunde en Agrochemie (CODA), Groeselenberg 99 
te UKKEL. De 8 kleine ketels worden vervangen door 4 
nieuwe met een hoger rendement. Een cascade sturing 
wordt voorzien met een automatische afsluiting van 
een ketel moest deze niet in dienst zijn. — CHAUD 
FROID APPLICATIONS SA, Rue du Mont d'Orcq(FRY) 1, 
7503 Froyennes.

Sanitaire werken

Aanbestedingen
5 aug. — ANDERLECHT. Verbeteringswerken aan ver-
diep 3 en 4, CHIREC Clinique Ste-Anne-St-Remi, dienst 
Geriatrie - dienst revalidatie. (o/cat. D1, kl. 4; o/cat. D16, 
D17 en D18, kl. 5; o/cat. P1, kl. 5; o/cat. D5, kl. 4; o/cat. 
D16, kl. 2; o/cat. D13 en D25, kl. 3) 

14 aug. — OUDERGEM. Vervangen van klassieke gas-
wandelketels door condensatiegaswandketels. (o/cat. 
D16, kl. 2) 

29 aug. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Inrichten 
oude lokalen DERM. (o/cat. D4, kl. 1 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 
2); D16, kl. 1 (lot 3); D13, kl. 1 (lot 4)) 

12 sept. — BRUSSEL. Nieuwe afvoeren voor sanitair.  

27 juni. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. -

 

Lood- en zinkwerken

Aanbestedingen
28 juli. — ELSENE. Levering van verwarmings- en lood-
gietersmateriaal. 

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
22 juli. — BRUSSEL. Stalen bBuizenstelsels.  nr.25-

 — SINT-GILLIS. T-profiel in gelast staal.  nr.27-

12 aug. — OUDERGEM. In werking stellen van de ver-
schillende soorten gevels, met isolatie, lucht- en water-
dichtheid. (cat. D, kl. 8 of o/cat. D20, kl. 8) 

18 aug. — BRUSSEL. Vervangen buitenschrijnwerk en 
daklichten. (o/cat. D14 of D20, kl. 1) 

18 aug. — BRUSSEL. Versteviging van de perronneuzen, 
levering en plaatsing van perrondeuren in het kader van 
het Pulsar Programma –. (o/cat. D1, kl. 8)  nr.28-p.49 

29 aug. — WATERMAAL-BOSVOORDE. Levering en 
plaatsing van brandwerende deuren binnen verschillen-
de gebouwen van het OCMW. 

8 sept. — ETTERBEEK. Hekwerk in smeedijzer en 
de toegangspoorten. (o/cat. D24, kl. 3) 
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12 aug. — SINT-AGATHA-BERCHEM. Leveren en open-
spreiden van strooizout op het gemeentelijke wegennet.  

19 aug. — BRUSSEL. Overheidsopdracht voor het plaat-
sen van raamstickers, meubilair en windmasters: wijzi-
gingsbericht. 

27 aug. — BRUSSEL. Levering, het vervoer en het afla-
den van elektrische kabels 11 kV bestemd voor de reno-
vatie van het metronet. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
8 aug. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Onkruidbe-
strijding in verschillende plaatsen van de gemeente.  

19 aug. — BRUSSEL. Onderhoud van Groene Ruimte – 
Oost zone – 3 percelen. 

 — VORST. Vellen en snoeien van bomen.  

1 sept. — ELSENE. Onderhoud van de omgeving, ULB - 
Campus de la Plaine. 

Grondwerken

Aanbestedingen
 — ANDERLECHT. Saneringswerken van de site 

Bergenesteenweg 627. 

 — BRUSSEL. Sonderingen en analyses van bo-
dem, beton, natuursteen, hout, baksteen afwerklagen en 
metaal. 

12 aug. — ELSENE. Grondsanering en sanering van bo-
demwater, zuiveringsstation Erasme: aanvullende infor-
matie. 

20 aug. — BRUSSEL. Vernieuwen van de synthetische 
ondergrond van het voetbalterrein, Europese School II. 
(o/cat. G4, kl. 2) 

10 sept. — Te 14 u., SPGE - Avenue de Stassart 
14-16 à 5000 NAMUR, -

 
(48 maanden). Bestek nr. SPGE/2014/POLYMERES prijs 
50 EUR te bekomen tot 31/07/2014 bij Société publique 
de gestion de l'eau, Service exploitation t.a.v. Anne Gal-
loy et Christian Didy, tel. 081 25 19 30, e-mail: christian.
didy@spge.be.

Spoorwegwerken

Aanbestedingen
8 aug. — BRUSSEL. Reinigen en schoonmaken van de 
spoorroosters- en toebehoren van het MIVB-tramnet.  

 — Maatschappij voor het Inter-
communaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur  
Koningsstraat 76 1000 Brussel, 

-

 Inlichtingen 
bij Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te 
Brussel - Infrastructuur, Koningsstraat 76 1000 Brusse, 
Hans Meganck Telefoon: 025637520 Email: meganckh@
stib.irisnet.be. — Erk. o/cat. H, H1, kl. 1 tot 8.

Eversestraat, 1 - 1140 EVERE (Zie het Par 5.l. 
van het bestek voor meerdere Info). Toe te voe-
gen tekst : De openingsdatum van 11 juni 2014 
werd uitgesteld tot 5 september 2014 om 10uur30  
Een erratum aan het bestek zal later gepubliceerd worden  
VI.3.4) Te corrigeren datums in 
de oorspronkelijke aankondiging  
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd  IV.3.3) 
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en 
aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of 
een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van 
aanvragen voor documenten of voor toegang tot do-
cumenten Datum: In plaats van  10/07/2014 10:30 
Te lezen  05/09/2014 10:30  Plaats waar de tekst 
moet worden toegevoegd  IV.3.4) Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvra-
gen Datum: In plaats van  11/07/2014 10:30 Te le-
zen  05/09/2014 10:30  Plaats waar de tekst moet 
worden toegevoegd  IV.3.8) Omstandigheden waarin 
de inschrijvingen worden geopend Datum: In plaats 
van  11/07/2014 10:30 Te lezen  05/09/2014 10:30   
  L.W. — Een voorafgaande informatieverga-
dering zal plaats op 13 juni om 10:30 heb-
ben op op het hier navolgende adres:  
Kwartier Koningin ELISABETH  
Blok 4D – 1e verdieping – lo-
kaal 114 (Vergaderingzaal MRMP-L)  
Eversestraat, 1, 1140 EVERE  
(Zie het Par 5.l. van het bestek voor meerdere 
Info).

 — SCHAARBEEK. Leveren van leasing voertui-
gen. 

4 juni. — SINT-PIETERS-WOLUWE. -

Krinkels NV; De Vlieger R. & Cie Bvba, 9240 Zele.

8 juli. — BRUSSEL. -

BTW inbegrepen.

SCHINDLER NV, Bronstraat 15, 1060 Sint-Gillis, (voor 
1 jaar) 27.588,00 euro; Thyssenkrupp Liften NV, 1130 
Haren, (voor 1 jaar) 33.531,52 euro.

— SCHAARBEEK. Le-
vering, plaatsing van automatische kledingautoma-
ten voor werkkledij, op volgende locaties: UVC Brug-
mann campus Paul Brien, Schaarbeeksehaardstraat 
36 te 1030 Brussel (Schaarbeek); UVC Brugmann 
campus Victor Horta, Arthur Van Gehuchtenplein 4 te 
1020 Brussel (Laken); UMC Sint-Pieter Campus César 
De Paepe, Cellebroersstraat 11-13 te 1000 Brussel; 
UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 322 te 1000 Brussel; UVC 
Brugmann Campus Koningin Astrid, Bruynstraat 1 te 
1120 Brussel (Neder-Over-Hembeek). — : geannu-
leerd.

4 juni 2014. — SINT-PIETERS-WOLUWE. DIENSTEN-
OPDRACHT - HUUR VAN TRACTOREN “BLADZUI-
GERS”. — KRINKELS NV, 1840 Londerzeel.

Verschillende

Aanbestedingen
28 juli. — EVERE. Aankoop en levering van bluspoe-
ders. 

 — VORST. Levering van 1 celwagen.  nr.23-p.83 

11 aug. — SINT-GILLIS. Autobanden. 

12 aug. — SINT-PIETERS-WOLUWE. LEVERING EN 
MONTAGE VAN VEEGMACHINES KLEINE CAPACITEIT.  

19 aug. — SCHAARBEEK. Onderhoud van de rolluiken, 
hekken en automatische deuren. 

20 aug. — BRUSSEL (VRT). Inhuur klein materiaal video 
en audio. 

22 aug. — SCHAARBEEK. Leveren van 9 brandweer-
meettoestellen. 

25 aug. — BRUSSEL. Levering, stockage en uitlevering 
op afroep sets zonneschermen Skoebidoe.  nr.28-p.55 

 — EVERE. Levering van wisselstukken voor bo-
ten en vaartuigen. 

28 aug. — BRUSSEL. Levering van een kleine veegma-
chine. 

5 sept i.p.v. 11 juli. — Te 10.30 u., aanbeste-
dingslokaal - Kwartier Koningin ELISABETH - Bloc 27 
Toegang C - Eversestraat, 1 - B-1140 BRUSSEL, meer-

-
-

 Be-
stek nr. MRMP-L/A-14LA105-F02_0 te bekomen tot 
10/07/2014, 10:30 bij MRMP-L/A - Algemene Direc-
tie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten 
- Sectie  "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving", 
Dardenne Thierry Alain, Eversestraat 1, 1140 Evere, 
tel. 02 701 60 73, e-mail: thierry.dardenne@mil.be.  
  RECHTZETTING 1. — Met betrekking tot de infor-
matievergadering van 13 juni 14 als in de Par 5.l. van 
het bestek 14LA105 gespecifieerd, gelieve de PV van 
de vergadering en de presentatie in Powerpoint in 
het dossier te vinden (zie 'Begeleidend Dokument').  
  RECHTZETTING 2. — Bij de informatie-
vergadering van 13 juni 2014, werd beslist:   
(1) Schrapping van het merk van band KUHMO 
van de Bijl C Aanh 2 van het bestek 14LA105 (Zie 
AnnC App 2 Err1- Bijl C Aanh 2 Err1- Marques au-
torisées - Toegelaten merken in 'Documents')   
(2) Schrapping van het type ‘ALL AXLE’ voor de banden 
betreffende de vrachtwagens en vervanging door 2 types: 
‘STEER’ en ‘DRIVE’ van de Bijl A Aanh 1 van het bestek 
14LA105 (zie Ann A App 1 Err 1- Bijl A Aanh 1 Err 1- Gran-
des consommations - Grote consumptie in 'Documents').  
  RECHTZETTING 3. — Bij de informatie ver-
gadering op 13 juni 2014, werd het beslist :   
(1) Verwijderen van het merk van band KUHMO 
van de Bijl C Aanh 2 van het bestek 14LA105 (zie 
AnnC App 2 Err1- Bijl C Aanh 2 Err1- Marques au-
torisées - Toegelaten merken dans 'Documents').   
(2) Verwijderen van het type ‘ALL AXLE’ voor de ban-
den betreefende de vrachwagens en vervanging door 
respectievelijk de type ‘STEER’ en de type ‘DRIVE’ 
van de Bijl A Aanh 1 van het bestek 14LA105 (voir 
Ann A App 1 Err 1- Bijl A Aanh 1 Err 1- Grandes con-
sommations - Grote consumptie dans 'Documents').   
De kennisgeving wordt opnieuw gepubliceerd te wijten 
aan een vergissing in de publicatie van 18 juin 2014.  
  RECHTZETTING 4. — VI.3) NA-
DERE INLICHTINGEN In plaats van    
Een voorafgaande informatievergadering zal plaats 
op 13 juni om 10:30 hebben op op het hier navolgen-
de adres: Kwartier Koningin ELISABETH, Blok 4D – 1e 
verdieping – lokaal 114 (Vergaderingzaal MRMP-L)  
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enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=179 192.

5 aug i.p.v. 4 aug. — BRUSSEL. Verbetering van het 
milieubeheer van de infrastructuurprojecten van Beliris: 
datumwijziging. 

5 aug. — BRUSSEL. Ontwerpopdracht voor de duurza-
me renovatie van de sociale woningen: wijzigingsbericht.  

7 aug. — SINT-GILLIS. Oplaadpunten voor mobile devi-
ces. 

8 aug. — BRUSSEL. Audit van het negatief tractienet 
(tram en metro) en dit met inbegrip van de problematiek 
rond zwerfstromen (kathodische bescherming).  nr.28-

18 aug. — ETTERBEEK. Architectenopdracht: verbou-
wing van de 2e en 3e verdieping van het gebouw m van 
de site van de antenne van de politiezone Montgomery: 
aanvullende informatie. 

18 aug. — SINT-JOOST-TEN-NODE. PROJECTONTWER-
PER AANGAANDE DE HERAANLEG VAN HET LIEDEKER-
KEPARK: zie bijgevoegde bijlagen . 

18 aug. — BRUSSEL. Niet-destructieve stabiliteitsme-
tingen op stalen, aluminium en betonnen (licht)masten, 
palen voor seininstallaties. 

19 aug. — ANDERLECHT. Studieopdracht riolering.  

20 aug. — SINT-GILLIS. Opmaken asbestinventaris van 
schoolgebouwen. 

21 aug. — VORST. Albertpool_1E_opdracht van pro-
jectontwerper. 

21 aug. — SINT-JOOST-TEN-NODE. De uitvoering van 
geofysische boorgatmetingen (logging) in Noord-België.  

28 aug. — Te 16 u., Vlaamse Bouwmeester, Gras-
markt 61, 1000 Brussel, 

-
-

-

-

 Inlichtingen bij 
Stijn De Vleeschouwer Email: stijn.devleeschouwer@
bz.vlaanderen.be.

29 aug i.p.v. 28 aug. — Te 10 u., Gemeen-
te Sint-Gillis, Van Meenenplein 39 te 1060 Sint-Gillis, 

-
-
-

 Bestek nr. 4259 
te bekomen tot 27/08/2014, 23:59 bij Gemeente Sint-
Gillis, De heer Christophe Moyson, tel. 02 536 17 81, 
fax 02 536 02 02, e-mail: cmoyson@stgilles.irisnet.be.  
  RECHTZETTING 1. — GECORRIGEERD TEKST IV.3.4) 
Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen of 
deelnemingsaanvragen: 29/08/2014 - 10.00.

29 aug. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Project coördina-
tie-opdracht voor de realisatie van tijdelijke werven of 
mobile voor infrastructuurwerken. 

1 sept. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Technische onder-
steuning bij de restauratie en waterdichtmaken van de 
buiten gevelelementen en terassen van het Centre Cultu-
rel. 

de link https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=179859 of via aanvraag op het 
contactpunt (tel: 02 204 19 59 (N) / 28 80 (N)/ 20 13 
(F)/ 21 58 (F), fax 02 204 15 12, e-mail: bmb.da@mbhg.
irisnet.be), rek. BE17 0912 3109 20 21 met mededeling: 
“CSC-BB/DA/2014.0614”.. — Erk. o/cat. C5, kl. 6.

21 aug. — SCHAARBEEK. Heraanleg van het kruispunt. 
(cat. C, kl. 2) 

21 aug. — SCHAARBEEK. Heraanleg van de omtrek van 
de Heilige Familiekerk. (cat. C, kl. 4) 

29 aug. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Herwaardering van 
het Sint-Remipark. (cat. C, kl. 3) 

Studieopdrachten

Aanbestedingen
22 juli. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Coördinator veilig-
heid en gezondheid voor de gebouwen van de gemeen-
te, openbaar wegennet en gemeentelijke eigendommen.  

25 juli i.p.v. 18 juli. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Opvol-
ging en optimalisatie investeringen veiligheidssystemen 
Belgische spoorwegen: datumwijziging. 

 — BRUSSEL. Coördinatie-verwezenlijking inza-
ke veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van werken 
van burgerlijke bouwkunde, spoorweginfrastructuren en 
technische installaties. 

31 juli. — BRUSSEL. Technische bijstand bij het bouw-
beheer in het kader van de gunning en de opvolging van 
de uitvoering van een promotieoverheidsopdracht met 
het doel de huur met aankoopoptie of de aankoop van 
een nieuw Administratief Centrum: afgebroken.  nr.28-

31 juli. — BRUSSEL. Technische bijstand bij de aankoop 
van een nieuw Administratief Centrum. 

4 aug. — BRUSSEL. Opstellen van EPB-certificaten.  

4 aug. — Te 12 u., Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Vooruitgangstraat 80/1 te 1035 
Brussel, 

-
-

-
-
-

-
-

-
 (4 maan-

den). De aandacht van de inschrijver wordt gevraagd 
voor het feit dat de uitvoeringstermijn van de opgra-
vingsfase eindigt op 31.10.2014). Deze termijn is IMPE-
RATIEF en er wordt van de inschrijver verwacht dat hij er 
rekening mee houdt in zijn planning en in de middelen 
betreffende personeel die ter beschikking gesteld wor-
den van de aanbestedende overheid. Hij waarborgt de 
ter beschikking stelling van zijn manschappen. Bestek nr. 
DMS-CSC BR 166-03-F02 te bekomen tot 28/07/2014 
bij Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
BROH, Directie Monumenten en Landschappen t.a.v. 
archeologische cel, fax 02041522, e-mail: archeolo-
gie@mrbc.irisnet.be. De elektronische versie van de 
documenten is gratis te verkrijgen via de link https://

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
21 aug. — SCHAARBEEK. Renovatie van het «château 
Walckiers», Institut Sainte-Famille d'Helmet: elektriciteit. 
(o/cat. P1, kl. 1) 

25 aug. — BRUSSEL. Renovatie en restauratie van de 
voormalige "BYRRH" opslagplaatsen: aanvullende infor-
matie. (cat. D, kl. 8) 

Weg- en rioolwerken

Aanbestedingen
31 juli. — OUDERGEM. Vernieuwing van voetpaden en 
uitvoering van veiligheidswerken. (kl. 3) 

5 aug. — BRUSSEL. Renovatie van de startbaan 07R-
25L op Brussels Airport. (cat. C, kl. 8 (perceel 1); o/cat. 
P1 en P2, kl. 6 (perceel 2)) 

7 aug. — BRUSSEL. Werken in het kader van diverse 
interventies in de Europese Wijk – omgeving Eastman In-
stituut. (cat. C, kl. 4) 

18 aug. — ETTERBEEK. Inrichting van de steenweg en 
de middenberm van de Hansen Soulielaan. (cat. C, kl. 2)  

18 aug. — ETTERBEEK. Wegenis - Asfalteringswerken. 
(cat. C, kl. 2) 

19 aug. — BRUSSEL. Herinrichting van de Eburonen-
straat van gevel tot gevel. (cat. C, kl. 4) 

19 aug. — BRUSSEL. Wegen- en rioleringswerken op 
de wijk " Driesknoklaan". (cat. C, kl. 2) 

21 aug. — Te 11 u., lokaal 5.271 van het Minis-
terie van het Brussels Hoordstedelijk Gewest, Mobiel 
Brussel- BUV, 5de verdieping, CCN, Vooruitgangstraat, 
80 bus 1, 1030 Brussel, -

-
-

-
 (12 maanden). Bestek nr. DAA-BMB/

DGE-DBO/2014.0615-F02 prijs 70.00 EUR te bekomen 
tot 12/08/2014. De elektronische versie van de docu-
menten is gratis te verkrijgen via de link lien https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=179925 of via aanvraag op het contact-
punt (tel: 02 204 19 59 (N) / 28 80 (N)/ 20 13 (F)/ 21 
58 (F), fax 02 204 15 12, e-mail: bmb.da@mbhg.irisnet.
be). Bestek beschikbaar middels aanvraag op het voor-
melde contactpunt en overschrijving op rekening IBAN : 
BE17 0912 3109 20 21 en BIC: GKCCBEBB met mede-
deling: “CSC-BB/DA/2014.0615”. De documenten wor-
den verstuurd binnen de 3 werkdagen vanaf ontvangst 
van het betalingsbewijs.  (tel. 0220410362197, e-mail: 
bmb.da@sprb.irisnet.be). — Erk. o/cat. C5, kl. 6.

21 aug. — Te 11 u., lokaal 5.271 van het Ministe-
rie van het Brussels Hoordstedelijk Gewest, Mobiel Brus-
sel- BUV, 5de verdieping, CCN, Vooruitgangstraat, 80 
bus 1, 1030 Brussel, 

-

 (12 maanden). 
Bestek nr. DAA-BMB/DGE-DBO/2014.0614-F02_0 prijs 
70.00 EUR te bekomen tot 12/08/2014. De elektroni-
sche versie van de documenten is gratis te verkrijgen via 
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vermelding "Aanbestedingsdossier GielsBos Fase 2 
- Ruwbouw en Afwerkingen". Na ontvangst van de 
betaling kan het dossier worden afgehaald in Het 
GielsBos, Vosselaarseweg 1 2275 Gierle (Lille). In-
lichtingen bij Dierendonckblancke Architecten bvba  
Nederkouter 111 9000 Gent, t.a.v. Simon Ver-
mote Telefoon: 092251664 Email: simon@
dierendonckblancke.eu. — Erk. cat. D, kl. 7.  
  RECHTZETTING 1. — Wijziging van de oorspron-
kelijke door de aanbestedende dienst opgegeven 
informatie

18 aug. — RETIE. Verbouwen en renoveren van een 
woning. (cat. D, kl. 1) 

19 aug. — TURNHOUT. 

 DE ARK
Campus Blairon 599

te 2300 Turnhout

Op dinsdag 19 augustus 2014 om 9.00 uur op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap OPENBARE 
AANBESTEDINGvoor het dossier Turnhout - Konin-
gin Astridlaan 28, Abraak, renovatie en nieuwbouw 
van 8 wooneenheden en BKO, inclusief aanleg 
openbare ruimte en rioleringswerken (nr.VMSW 
1290/2005/0637/02).

Erkenning: D klasse 5
Verkrijgen van de documenten:
- De PAPIEREN aanbestedingsbundel is ENKEL af te ha-

len bij DE ARK na overschrijving van 400,00 euro op re-
keningnummer BE 96 2300 5257 2505 en mail naar aan-
koop@arkwonen.be met vermelding referentienummer, 
gegevens en BTW-nummer.

- De DIGITALE aanbestedingsbundel is GRATIS te 
verkrijgen bij DE ARK na mail naar aankoop@ark-
wonen.be met vermelding referentienummer, ge-
gevens en BTW-nummer en wordt met een WE-
transfer doorgestuurd.

OPGELET: De digitale bundel is identiek aan de papie-
ren aanbestedingsbundel, bij eventuele twijfel primeert 
de papieren bundel die in onze kantoren ligt ter inzage.

Indiening met digitale offerte via www.publicprocure-
ment.be (tab E-tendering) mogelijk.

Raadpleging van de documenten:
- Op de zetel van DE ARK., tel. 014/40 11 00.
- Op het kantoor van de ontwerper: 2DVW ARCHITEC-

TEN BVBA, Ankerrui 22 te 2000 Antwerpen, tel: 03 / 345 
40 52

9098-3

19 aug. — EKEREN (ANTWERPEN). Restauratie poort-
gebouw begraafplaats. (cat. D, kl. 2) 

19 aug. — HOOGSTRATEN. Bouwen van 5 koopwonin-
gen. (cat. D, kl. 4) 

19 aug. — DEURNE (ANTWERPEN). Aanpassingswer-
ken loketten - Districtshuis: Erratum toegevoegd aan de 
publicatie. (cat. D, kl. 3) 

19 aug. — VOSSELAAR. 

 DE ARK
Campus Blairon 599

Tel. te 2300 Turnhout

Op dinsdag 19 augustus 2014 om 12.00 uur op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap OPENBARE 
AANBESTEDINGvoor het dossier Vosselaar - Bokke-
neind (Hoortverten - Goen), bouwen van 8 sociale 
woningen (nr. VMSW 1290/2008/1218/02).

Erkenning: D klasse 5
Verkrijgen van de documenten:
- De PAPIEREN aanbestedingsbundel is ENKEL af te ha-

len bij DE ARK na overschrijving van 175,00 euro op re-
keningnummer BE 96 2300 5257 2505 en mail

naar aankoop@arkwonen.be met vermelding referen-
tienummer, gegevens en BTW-nummer.

- De DIGITALE aanbestedingsbundel is GRATIS te ver-
krijgen bij DE ARK na mail naar aankoop@arkwonen.be 
met vermelding referentienummer, gegevens en BTW-
nummer en wordt met een WE-transfer doorgestuurd.

Buitenland

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
18 aug. — BUITENLAND. Vernieuwen van dakbedek-
king – platte daken en leien - Vlaamse Vertegenwoordi-
ging. (o/cat. D8) 

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Algemene bouwwerken

SCHOTEN  
Nicole Verhoeven  
nicole.verhoeven@schoten.be

 Raming 2.280,00 euro (excl. 
btw) of 2.758,80 euro (incl. btw).

Aanbestedingen
11 aug. — SCHOTEN. Waterhuishoudingswerken, Do-
mein Vordenstein. (cat. C of D, kl. 1) 

11 aug. — LAAKDAL. Uitbreiding sporthal met ruimte 
voor buitenschoolse kinderopvang - Ruwbouw, afwer-
king, sanitair en HVAC. (cat. D, kl. 4) 

11 aug. — ANTWERPEN. Bouw van een LNG bunker- 
en vulinstallatie. (cat. D, kl. 7) 

12 aug. — BORSBEEK. Frans Bierenslaan - Singel. (cat. 
D8) 

12 aug. — DEURNE (ANTWERPEN). Nieuwbouw uit-
breiding kleuterschool 'Land van Nu':  algemene aan-
neming, houtskeletbouw nieuwbouw inclusief afwerking 
en technieken. (cat. D, kl. 3) 

12 aug. — AARTSELAAR. Aartselaar Palmboomstraat. 
(cat. D, kl. 7) 

14 aug. — Te 10 u., Het GielsBos - Vosselaars-
eweg 1, 2275 Gierle (Lille) , 

-

 (aanvang: 03/11/2014 
- Voltooiing: 09/11/2015). Bestek nr. DBA-DBA-HGB-
Fase2/2014-F02_0. Bedrag van 350 euro is over te 
schrijven op rekeningnummer 001-5749548-46 (op 
naam van Dierendonckblancke Architecten bvba) met 

2 sept. — SCHAARBEEK. Ontwerpen en het uitvoeren 
van werken in het kader van de bouw van twee appar-
tementsgebouwen. (cat. D, kl. 8) 

2 sept i.p.v. 22 juli. — EVERE. DE GEDEELTELIJKE RE-
NOVATIE VAN 34 SOCIALE EENGEZINSWONINGEN: da-
tumwijziging. 

15 sept. — ANDERLECHT. Het ontwerp en de realisatie 
van een duurzaam project met ongeveer 130 woningen.  

15 sept. — BRUSSEL. Opmaken van een  technisch va-
demecum Ontwerp harmonisch Park- en Groenbeheer: 
pv van de infozitting en een weerslag van vragen en ant-
woorden. 

15 sept. — BRUSSEL. Analyse en evaluatie van wegsig-
nalisatie: aanvullende informatie. 

 — BRUSSEL. Aannemingsovereenkomsten tot 
de oprichting van sociale woongelegenheden, inclu-
sief het ontwerp, en tot de verwerving van de aan deze 
woongelegenheden gerelateerde grond. 

 — BRUSSEL. Vooraankondiging: oproep Perma-
nente Vorming voor Architecten. 

13 aug. — JETTE. 

-

-
-

-

Fontignie J.B., 1180 Ukkel; Lhoas et Lhoas Architectes; 
Artema Architecture; AAC Architecture SA.

13 aug. 2013. — JETTE. Niet-openbare aanbeste-
ding: volledige studie- en opvolgingsopdracht van de 
werken voor gedeeltelijke vervanging van het buiten-
schrijnwerk en gedeeltelijke renovatie van de gevels 
van de Residentie Esseghem 2 gelegen in de Jules 
Lahayestraat 286/288/290 in Jette in een duurzame, 
ecologische en toekomstgerichte visie op het gebied 
van de aanvullende inrichtingen die de studie met zich 
meebrengt met het oog op de functionele verbetering 
van het vastgoed in zijn geheel. — FONTIGNIE J.B., 
1180 Ukkel.

Afval

Aanbestedingen
24 juli. — SINT-PIETERS-WOLUWE. Voorstudie: Overna-
me en recyclage van glas. 

25 juli. — BRUSSEL. Levering van zand voor de opvul-
ling van sleuven op de openbare weg en de ophaling van 
afval. 

4 sept. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Storting van puinaf-
val. 

8 sept. — BRUSSEL. Ophaling van afval.  nr.28-p.58 
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versie: 11,00 euro).  (tel. 011 29 84 54, fax 011 24 33 
90, e-mail: l.lesuisse@descheepvaart.be). — Erk. cat. D, 
kl. 2.

5 sept. — Te 11 u., Plantijnlaan 2 te  HEIST OP DEN 
BERG,  (470 da-
gen). Raming zonder btw 2675000.00 EUR. Bestek nr. 
WV-2009/0662/02-F02_0 prijs 495.00 EUR te bekomen 
tot 04/09/2014, 11 uur via overschrijving op rek. BE 34 
0012-6616-9490  op naam Walter Vloeberghs, betaal-
bevestiging via INFO@ARCHITECT-VLOEBERGHS.BE (tel. 
015 24 96 92, fax 015 25 00 17, e-mail: info@architect-
vloeberghs.be). — Erk. cat. D, kl. 6.

5 sept. — BEERZEL. Bouwen van 45 appartementen so-
ciale huisvesting. (cat. D, kl. 8) 

9 sept. — LAAKDAL. Plaatsen van een loods op de ge-
meentelijke stapelplaats. (cat. D, kl. 3; cat. F, kl. 3; cat. G, 
kl. 3; o/cat. P2, kl. 3) 

9 sept. — MECHELEN. Voltooiingswerken en vast meu-
bilair vervangingsnieuwbouw AZ Sint-Maarten Meche-
len: aanvullende informatie. 

9 sept. — VORST (KEMPEN). Ontwerp, de bouw en 
het onderhoud van een nieuw administratief centrum. 
(Vereiste erkenning: zie selectieleidraad ) 

9 sept. — MECHELEN. vervangingsnieuwbouw AZ Sint-
Maarten: Intelligente gebouwtechnieken: aanvullende 
informatie. 

10 sept. — MECHELEN. Bouwen en uitbaten onder-
grondse parking op de Speecqvest in 2800 Mechelen.  

11 sept. — PUURS. 

 Kleine Landeigendom Klein-Brabant

OPENBARE AANBESTEDING
Op 11 september 2014 te 10.00u zal de bovenver-

noemde maatschappij op het kantoor te 2870 Puurs, 
Guido Gezellelaan 49/01, overgaan tot openbare ope-
ning van de inschrijvingen voor : 'Nieuwbouw van 
5 woningen, 3 appartementen en 15 garages + 1 
fietsenberging 'Schuttershofstraat fase A' te Schut-
tershofstraat 9-15, 2870 Puurs'.

De opdracht behelst:
1 PERCEEL algemene bouwwerken:
Opening van de zitting om 10.00u.
Erkenning in categorie D - klasse 5 
De uitvoeringstermijn telt 500 kalenderdagen.
De verrekening van lonen en materialen is van 

toepassing.
Prijs van het dossier: EUR 225,00 incl. BTW ( +  EUR  

20,00 verzendingskosten ).
De dossiers kunt u inzien tijdens de kantooruren:
- bij ingenieurs- en architectenbureau Bruno Callaert 

bvba, Molenstraat 24, 2870 Puurs; tel. 03/889.01.75 na 
telefonische afspraak

- op het kantoor van de Kleine Landeigendom Klein-
Brabant, Guido Gezellelaan 49/01 te 2870 Puurs (opge-
let : kantoor gesloten van 11/07/2014 tem 25/07/2014) ;

De dossiers kunt u bekomen op het kantoor van de 
Kleine Landeigendom Klein-Brabant tegen contante be-
taling bij afhaling of door voorafgaandelijke storting op 
rekening BE30 3630 5636 3811 op naam van de Klei-
ne Landeigendom 'Klein-Brabant', Guido Gezellelaan 
49/01 te 2870 Puurs. (opgelet : kantoor gesloten van 
11/07/2014 tem 25/07/2014).

9150-1

12 sept. — ANTWERPEN. Bouw van een woonzorgcen-
trum. (cat. D, kl. 8) 

15 sept. — ANTWERPEN. Valorisatie en kwalita-
tieve herontwikkeling met exploitatie door private 
exploitant(en). (cat. D, kl. 8 en o/cat. D24, kl. 7)  nr.27-

15 sept. — ANTWERPEN. Bouwen van een kaaimuur 
en bijhorende gebouwen ten behoeve van de serviceka-
de "Kallopark". (cat. B, kl. 5 of cat. E, kl. 5) 

25 aug. — ANTWERPEN 3. Renovatie van een sanitair 
blok: gunningsprocedure is afgebroken. (cat. D, kl. 2)  

25 aug. — EKEREN (ANTWERPEN). Renovatie sanitair 
blok bestaande uit twee percelen, perceel 1: afbraak be-
staande en nieuwbouw regen- en winddicht. (cat. D, kl. 
2) 

25 aug. — EKEREN (ANTWERPEN). Renovatie van een 
sanitair blok. (cat. D, kl. 2) 

25 aug. — EKEREN (ANTWERPEN). Renovatie sanitair 
blok bestaande uit twee percelen, perceel 2: technieken 
en afwerking: afgebroken. (cat. D, kl. 2) 

25 aug. — ANTWERPEN. Lijn 59 Antwerpen - Kennedy-
tunnel Linkeroever: evacuatietrap, toegangsweg en eva-
cuatieplatform. (cat. E, kl. 4) 

 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 
opgedeeld in percelen. 

27 aug. — WILRIJK. Buitenaanleg tussen de verschil-
lende gebouwen. (cat. D, kl. 3) 

28 aug. — HEIST-OP-DEN-BERG. Vervangingsbouw van 
23 huurwoningen. (cat. D, kl. 7) 

28 aug. — KASTERLEE. Afbraak van chalet en con-
tainerboxen - Nieuwbouw speelpaviljoen Rulheyde. (cat. 
D, kl. 2) 

28 aug. — BOECHOUT. Aanleg van sportterreinen en 
aanliggende verhardingen. (cat. D, kl. 8 (perceel 1); D25, 
kl. 2 (perceel 2); C & G, kl. 7 (perceel 3)) 

29 aug. — ANTWERPEN. Bouwen Gebouw O Campus 
Drie Eiken. (cat. D, kl. 8) 

29 aug. — KASTERLEE. Bouw van een ontmoetingscen-
trum en heraanleg van een plein Binnenpad en omge-
ving. (cat. C, kl. 8; cat. D, kl. 8) 

1 sept. — ANTWERPEN. Optimaliseren van de slibgis-
ting van de RWZI. (cat. E, kl. 2; o/cat. F2, kl. 2; o/cat. L1, 
kl. 2; cat. V, kl. 2) 

3 sept. — TURNHOUT. Verbouwing van een woning, 
Koningin Elisabethlei. (cat. D, kl. 2) 

4 sept. — MECHELEN. 1443 KAPEL : RESTAURATIE - 
SCHILDERWERKEN. (o/cat. D24, kl. 4) 

4 sept. — MECHELEN. Algemene bouwwerken en res-
tauratiewerken, perceel restauratie - schilderwerken. (o/
cat. D24, kl. 4) 

4 sept. — SCHOTEN. Restauratie Sint Cordulakerk: fase 
2 daken, dwarsbeuk & koor, regenwaterafvoer en riole-
ring. (o/cat. D24, kl. 3) 

4 sept. — Te 11 u., nv De Scheepvaart, Havenstraat 
44 te 3500 Hasselt, 

-

-
aanleg. (120 dagen). Bestek nr. NV De Scheepvaart-
FAC-W-REW-14-05-F02_0 prijs 24.00 EUR. De docu-
menten zijn te bekomen: op papier: - tegen betaling aan 
kas (contant of via bancontact) of op zicht van een dupli-
caat van het betalingsbewijs bij mevr. Liesbeth Lesuisse, 
nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt (tel. 
011/29 84 54); - per post, na overschrijving op rekening 
nr. BE70 3751 1171 9225 van nv De Scheepvaart, Ha-
venstraat 44 te 3500 Hasselt, met vermelding “bestek 
nr. FAC-W-REW-14-05 en uw BTW-nummer”; digitaal: 
via de website http://bestek.descheepvaart.be. (digitale 

OPGELET: De digitale bundel is identiek aan de papie-
ren aanbestedingsbundel, bij eventuele twijfel primeert 
de papieren bundel die in onze kantoren ligt ter inzage.

Indiening met digitale offerte via www.publicprocure-
ment.be (tab E-tendering) mogelijk.

Raadpleging van de documenten:
- Op de zetel van DE ARK., tel. 014/40 11 00.
- Op het kantoor van de ontwerper: DAG - De Archi-

tectengroep Bvba, Lebonstraat 86, 2440 GEEL, Tel. : 014 
59 26 00.

9100-3

20 aug. — ANTWERPEN. Werkenwedstrijd voor de re-
alisatie van een opleidingscentrum voor de vzw Gezins-
zorg Villers. (cat. D, kl. 5) 

20 aug. — BOOISCHOT. Ontwerp en bouw van de 
nieuwbouw, Booischot BS Triangel: aanvulling. (cat. D, kl. 
6) 

20 aug. — MORTSEL. L 27A, km. 40.114. Betonher-
stellingen overbrugging Krijgsbaan. (cat. E, kl. 3) 

20 aug. — WILLEBROEK. Renovatie van 10 woningen. 
(cat. D, kl. 5) 

20 aug i.p.v. 29 juli. — SCHELLE. Renovatie 5 huur-
woningen: datumwijziging. (cat. D, kl. 2) 

20 aug i.p.v. 29 juli. — SCHELLE. Volledige renovatie 
2 woningen: datumwijziging. (o/cat. D1, kl. 2)  nr.25-

21 aug. — SCHOTEN. Herinrichten van een clb - clb 
Schoten. (cat. D, kl. 1) 

21 aug. — ANTWERPEN. 

 Aanbestedende overheid

AG VESPA
autonoom gemeentebedrijf vastgoed 

en stadsprojecten Antwerpen
Generaal Lemanstraat 55 bus 4

2018 Antwerpen
www.agvespa.be

Werken
Verbouwing van een bestaand dubbelhuis tot 

drie appartementen en twee commerciële ruimtes, 
Vlasmarkt 26+30, 2000 Antwerpen

Inlichtingen en bestek
Architect: Atelier Bellevue (Greg Geertsen), Heernislaan 

19, B-9000 Gent, Tel +32 477 38 25 98; mailto:info@
atelierbellevue.be & studiebureau technieken: AIKO 
Architecten & Ingenieurs, Stationsplein 6, B-9990 Malde-
gem, Tel +32 50 40 88 60; mail@aiko.be

- papieren versie: prijs: 200,00 euro excl. btw, cash te 
betalen bij afhaling. Te koop en ter inzage bij de architect 
en het studiebureau technieken na telefonische afspraak

- digitale versie: gratis te verkrijgen via e-mail bij info@
atelierbellevue.be én mail@aiko.be (bestelling aan beide 
mailadressen te zenden!)

Indienen van de offertes: AG VESPA, Generaal Lemans-
traat 55 bus 4, 2018 Antwerpen tav. Ester Stuyck, Pro-
jectleider, uiterlijk op donderdag 21 augustus 2014 om 
uiterlijk 17u00 (geen openingszitting voorzien).

Opening van de offertes: AG VESPA, Generaal Lemans-
traat 55 bus 4, 2018 Antwerpen

op donderdag 21 augustus 2014 om 17u00 (geen 
openingszitting voorzien)

Procedure: ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET 
BEKENDMAKING, 1 perceel: algemene aanneming

Uitvoeringstermijn: 240 werkdagen
Vereiste documenten
Bewijs erkenning: categorie D of D24, klasse 4 (of 

klasse in overeenstemming met het offertebedrag)
9144-1

22 aug. — MORTSEL. Verbouwen CLB tot schoolge-
bouw. (cat. D, kl. 2) 

22 aug. — MECHELEN. Renovatie dientsgebouw RWZI 
Mechelen. (cat. D, kl. 2) 

25 aug. — DESSEL. Aanstelling van aannemer burger-
lijke bouwkunde. (o/cat. D1, kl. 7) 
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deuren Bestek nr. VRN-2014/111440/292A-F50_0 
te bekomen bij Regie der Gebouwen - Vlaande-
ren Regio Noord, Van der Velden Debby Françoi-
se, e-mail: debby.vandervelden@buildingsagency.be.  
  L.W. — Er zal géén geleid bezoek zijn. Indien je toch 
de plaats wil bezoeken kan je contact opnemen met 
technisch deskundige dhr. Walter Goossens – walter.
goossens@regiedergebouwen.be 014/44.28.10 of 
0479/81.95.46. Het plaatsbezoek is informatief en niet 
verplichtend.

9 sept. — MECHELEN. Voltooiingswerken en vast meu-
bilair vervangingsnieuwbouw AZ Sint-Maarten Meche-
len: aanvullende informatie. 

27 mei. — GEEL. -

Ahrend Furniture NV, 1932 Sint-Stevens-Woluwe; Sa-
lens NV, 8000 Brugge.

8 juli. — TURNHOUT. -

Vanhout.pro NV, 2300 Turnhout; Wienen Bouwbedrijf 
NV, 3690 Zutendaal; Houben NV, 3500 Hasselt; Hoog-
endoorn; Dillen Bouwteam NV, 2490 Balen.

27 mei 2014. — GEEL. Leveren en plaatsen los meu-
bilair voor het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw, 
Pastoor van Neylenstraat 1 te GEEL. — SALENS NV, 
Gerard Davidstraat 65, 8000 Brugge.

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 

opgedeeld in percelen. 

4 sept. — MECHELEN. 1443 KAPEL : RESTAURATIE - 
SCHILDERWERKEN. (o/cat. D24, kl. 4) 

27 maart 2014. — TURNHOUT. TURNHOUT – Recht-
bank van Koophandel – Warandestraat 44 – “Nieuw-
bouwproject”. — SWINNEN NV, Leeuwerikheide 36, 
2400 Mol: 1.483.031,78 euro. (incl. BTW).

3 april 2014. — ANTWERPEN. Amca – Italiëlei 4 – 
“FAVV – eerste inrichtingswerken”. — WYCOR NV, 
Biezeweg 6, 9230 Wetteren: 833.623,30 euro. (incl. 
BTW).

Vloer- en muurbekleding

Aanbestedingen
 — ANTWERPEN. Koninklijke Bal-

letschool. Doorlichtingsproject: datumwijziging. (o/cat. 
D15, kl. 1; o/cat. D25, kl. 1; o/cat. D29, kl. 1)  nr.25-

 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 
opgedeeld in percelen. 

28 aug. — BOECHOUT. Aanleg van sportterreinen en 
aanliggende verhardingen. (cat. D, kl. 8 (perceel 1); D25, 
kl. 2 (perceel 2); C & G, kl. 7 (perceel 3)) 

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
25 aug. — MECHELEN. Sporthal IHAM - vernieuwen 
dakdichting. (o/cat. D12, kl. 2) 

25 aug. — MECHELEN. Sporthal Winkelkaai - vernieu-
wen dakdichting. (o/cat. D12, kl. 2) 

2 sept. — ANTWERPEN. Dakwerken, zowel herstellin-
gen als vernieuwingen. (o/cat. D8, kl. 2) 

Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 

opgedeeld in percelen. 

2 sept. — Te 9 u., Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei 4 b15 te 2000 
Antwerpen, -

-

18 sept. — DESSEL. Bouw IPM (Installatie voor de Pro-
ductie van Monolieten): wijzigingsbericht. 

23 juni i.p.v. 11 juni. — ANTWERPEN. -
-
-

-

-

THV CEI-De Meyer - Monument Vanderkerckhove - 
Fr. Goedleven, 1120 Brussel; THV Kumpen - Renotec, 
3500 Hasselt; THV Artes Roegiers - Artes Woudenberg, 
9150 Bazel; THV Denys - Building - Democo, 9032 
Wondelgem; THV Vanhout - Dillen Bouwteam - Jac-
ques Delens, 2440 Geel; THV "Farao": Willemen Gene-
ral Contractor - Brebuild Algemeen Bouwbedrijf, 2800 
Mechelen.

7 juli. — MORTSEL. 

BTW inbegrepen.

KIOR NV, St.Jansstraat 24, 2490 Balen, 175.991,65 
euro; Artez BVBA, 2321 Meer, 225.087,23 euro.

3 maart 2014. — ANTWERPEN. Scheiding van 
wacht-bezoeklokaal aan inkom gevangenis, Begijnen-
straat 42. — LARECO NV, Puursesteenweg(BOR) 384, 
2880 Bornem: 38.727,97 euro. (incl. BTW).

13 maart 2014. — ANTWERPEN. Nivellering par-
king, Gerechtshof Uitbreiding – Sanderusstraat 70 te 
ANTWERPEN. — DECLERCQ GRONDWERKEN BVBA, 
Steenovenstraat 96, 8760 Meulebeke: 27.671,15 
euro. (incl. BTW).

Verhuurt bijna alles !
VERHUUR- EN VERKOOPCENTER 
voor Bouw en Industrie

P
2
3
6
-3

-1
/4

Filiaal Brecht: Industrielaan 6 - 2960 BRECHT - T: 03 313 81 40 - info@ribarent.be  
Filiaal Asse: Brusselsesteenweg 139 - 1730 ASSE - T: 02 466 19 05 - info@ribarent.be  

www.ribarent.be
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12 aug. — ANTWERPEN. Raamcontract voor onder-
houd en herstelling van gasverwarmingsinstallaties en 
combifortoestellen. 

14 aug. — GIERLE. Nieuwbouw van 5 groepswoningen 
voor Het GielsBos - deel HVAC-installatie. (o/cat. D17, kl. 
5) 

21 aug. — MORTSEL. Renovatie van werkateliers voor 
activering met aanloopadres voor beschut wonen. (o/cat. 
D17 of D18, kl. 2 (perceel 2); P1, kl. 1 (perceel 3); N1, kl. 
1 (perceel 4)) 

22 aug. — TURNHOUT. Onderhoudscontract voor een 
verwarmings-, koel- en sanitaire installatie (Werkloos-
heidsbureau Turnhout). 

 — SCHOTEN. Renovatie H.V.A.C. Installaties, 
Cultureel Centrum Kasteel Schoten. (o/cat. D17, kl. 2; o/
cat. D18, kl. 2) 

 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 
opgedeeld in percelen. 

1 sept. — BEERSE. Vervangen van verwarmingsketel - 
aanneming, School de Singel. (o/cat. D17, kl. 1)  nr.27-

4 sept. — ANTWERPEN. Antwerpen - Fotomuseum pro-
vincie Antwerpen - renovatie van de Baines depots. (o/
cat. D18, kl. 3) 

5 sept i.p.v. 29 aug. — HOBOKEN. Renovatie 538 
woningen: elektriciteit en HVAC: datumwijziging. (o/cat. 
D16, kl. 4; o/cat. P1, kl. 4) 

9 sept. — MECHELEN. Vervangingsnieuwbouw AZ Sint-
Maarten: uitvoeren van fluïda, lucht en elektrische teh-
nieken: aanvullende informatie. 

17 sept i.p.v. 19 aug. — DESSEL. Leveren perslucht-
compressor met koeldroger: datumwijziging. (o/cat. D18, 
kl. 1) 

Sanitaire werken

Aanbestedingen
11 aug. — Te 15 u., NMBS-Procurement & In-

vestment Mechelen, Leuvensesteenweg 30 te 2800 
Mechelen, -

-

-

-

-
-
-

rialen Raming zonder btw 235000.00 EUR. Bestek 
nr. NMBS-CS.22M-M01/0000225497-F05_0 te beko-
men tot 10/08/2014, 15 uur bij NMBS-Procurement 
& Investment Mechelen, B-PI.12M t.a.v. Paul Schee-
rens, tel. 015 40 21 79, fax 015 40 29 15, e-mail: 
paul.scheerens@b-rail.be. — Erk. o/cat. D16, kl. 2.  
  L.W. — Elektronische kandidaturen zijn niet toege-
staan. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het be-
stek ontvangen en mogen een offerte indienen.

14 aug. — GIERLE. Nieuwbouw van 5 groepswoningen 
voor Het GielsBos: sanitaire installatie. (o/cat. D16, kl. 2)  

21 aug. — MORTSEL. Renovatie van werkateliers voor 
activering met aanloopadres voor beschut wonen. (o/cat. 
D17 of D18, kl. 2 (perceel 2); P1, kl. 1 (perceel 3); N1, kl. 
1 (perceel 4)) 

  RECHTZETTING 1. — De gunningsprocedure is 
afgebroken

— MECHELEN. Site survey draadloos 
netwerk in onderhoudscentra, werkplaatsen groot on-
derhoud, magazijnen en entiteitszetels. — BELGA-
COM NV, Koning AlbertII laan 27, 1030 Schaarbeek. 

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Aanbestedingen
24 juli. — WUUSTWEZEL. Zonaal alarmeringssysteem.  

14 aug. — ANTWERPEN. Raamovereenkomst voor leve-
ring van poly-elektrolyten voor waterzuivering en slibver-
werking. 

14 aug. — HOBOKEN. Aankoop van versterkers. 

14 aug. — HOBOKEN. Aankoop van aftakdozen.  

14 aug. — HOBOKEN. Aankoop van splitters. 

21 aug. — MORTSEL. Renovatie van werkateliers voor 
activering met aanloopadres voor beschut wonen. (o/cat. 
D17 of D18, kl. 2 (perceel 2); P1, kl. 1 (perceel 3); N1, kl. 
1 (perceel 4)) 

1 sept. — ANTWERPEN. Optimaliseren van de slibgis-
ting van de RWZI. (cat. E, kl. 2; o/cat. F2, kl. 2; o/cat. L1, 
kl. 2; cat. V, kl. 2) 

— MECHELEN. Verbouwen van 
schoolgebouw tot Centrum voor Geestelijke Gezond-
heidszorg, Lange Ridderstraat 20 te 2800 Mechelen 
voor CGG De Pont vzw, perceel 5: lift. — THYSSEN-
KRUPP LIFTEN NV, Metrologielaan 10, 1130 Haren: 
38.570,00 euro.

13 maart 2014. — ANTWERPEN. Verbouwing en 
restauratie van de Grote Robijn voor de bijzondere 
jeugdzorg, Korte Sint-Annastraat 2-4 te 2000 ANT-
WERPEN - perceel lift. — THYSSENKRUPP LIFTEN 
NV, Metrologielaan 10, 1130 Haren: 38.800,00 euro. 

Centrale verwarming

SCHOTEN  
Nicole Verhoeven  
nicole.verhoeven@schoten.be

-

-
-

 Raming 82.500,00 euro (excl. btw).

Aanbestedingen
1 aug. — ANTWERPEN. Verbouwing Animalarium Cam-
pus Drie Eiken. (o/cat. D17, kl. 4 en o/cat. D18, kl. 4)  

Elektriciteitswerken

SCHOTEN  
Nicole Verhoeven  
nicole.verhoeven@schoten.be

-
-
-

 Raming 
15.000,00 euro (incl. btw).

Aanbestedingen
28 juli. — MECHELEN. Leveren van schakelaars, CW 
Mechelen. 

 — BORGERHOUT. Verlichting hal 
1: datumwijziging. 

14 aug. — GIERLE. Nieuwbouw van 5 groepswoningen 
voor Het GielsBos: elektrische installatie. (o/cat. P1, kl. 3)  

18 aug. — MECHELEN. Premetro as 1 - vervangen om-
roepsysteem. (o/cat. P1, P2, kl. 1) 

21 aug. — MORTSEL. Renovatie van werkateliers voor 
activering met aanloopadres voor beschut wonen. (o/cat. 
D17 of D18, kl. 2 (perceel 2); P1, kl. 1 (perceel 3); N1, kl. 
1 (perceel 4)) 

21 aug. — ANTWERPEN. Renovatie van elektrische in-
stallatie in 256 woningen. (o/cat. P1, kl. 5) 

22 aug. — ANTWERPEN. Renovatie elektrische installa-
ties wijk Rozemaai. (o/cat. P1, kl. 6) 

 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 
opgedeeld in percelen. 

29 aug. — HOBOKEN. Ombouwwerkzaamheden op het 
kabelnetwerk. (o/cat. P1 en/of S1, kl. 5) 

5 sept i.p.v. 29 aug. — HOBOKEN. Renovatie 538 
woningen: elektriciteit en HVAC: datumwijziging. (o/cat. 
D16, kl. 4; o/cat. P1, kl. 4) 

5 sept. — OUD-TURNHOUT. Bouwen van een turnzaal 
en verbouwen en uitbreiden van de eetzaal aan de basis-
school: elektriciteit. (o/cat.P1, kl. 2) 

9 sept. — LAAKDAL. Plaatsen van een loods op de ge-
meentelijke stapelplaats. (cat. D, kl. 3; cat. F, kl. 3; cat. G, 
kl. 3; o/cat. P2, kl. 3) 

9 sept. — MECHELEN. Vervangingsnieuwbouw AZ Sint-
Maarten: uitvoeren van fluïda, lucht en elektrische teh-
nieken: aanvullende informatie. 

12 sept. — Te 12 u., GasthuisZusters Antwerpen 
vzw, campus Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24 te 2610 
Wilrijk - vergaderzaal Arena 1 (volg route 295), 

-
 Bestek nr. 

1845 prijs 290 EUR te bekomen tot 08/09/2014. Be-
drag te storten op rekeningnr. IBAN BE38 4757 0117 
0172, BIC KREDBEBB van het Studiebureau R. Boydens 
nv met vermelding van het juiste referentienummer en 
lotnummer van het dossier en gelijktijdige bevestiging 
van aanvraag dossier per e-mail brussels@boydens.
be. Opgave van uw btw-nummer dient verplicht geljik-
tijdig of voorafgaand te gebeuren.  Dit bedrag is inclu-
sief btw, portkosten en CD-rom.  GELIEVE REKENING 
TE HOUDEN MET ONZE VERLOFPERIODE VAN 16/7 
TEM 28/7/2014 (tel. 02 468 11 58, fax 02 468 11 78, 
e-mail: boydens@boydens.be). — Erk. o/cat. P1, kl. 3.  
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29 juli. — ANTWERPEN. Raamcontract voor de aan-
koop van betaalterminals met dienstverlening en onder-
houdscontract: aanvullende informatie. 

29 juli. — MUIZEN (MECHELEN). Aankoop of leasing 
van een enveloppeermachine. 

29 juli. — MECHELEN. Toelevering van WC-onderdelen 
‘Semvac' voor onderhoud rollend materieel. 

31 juli. — Te 11 u., Antwerpse Waterwerken, Me-
chelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen, -

 Bestek P-I-13-0391-33 te bekomen bij Antwerp-
se Waterwerken, Peter Daneels, tel. 03 244 06 55, fax 03 
244 06 69, e-mail: peter.daneels@water-link.be.

1 aug. — HEIST-OP-DEN-BERG. Huur klascontainers 
muziek-en tekenacademie. 

1 aug. — ANTWERPEN. Aankoop van 3 vrachtwagens 
met gesloten opbouw en open laadbak.  nr.24-p.100 

7 aug. — RANST. Leveren van hervulde blustoestellen 
voor de brandweeropleidingen. 

12 aug. — EDEGEM. Huisvuilwagen voor reinigings-
dienst. 

13 aug. — LILLE. Bouwen van een glijbaanconstructie 
voor de zwemvijver van de vzw De Lilse Bergen. (o/cat. 
E2, kl. 2) 

18 aug. — MOL. Leveren van loodpanelen. 

19 aug. — Te 10.30 u., Agentschap voor Natuur 
en Bos - Provinciale Dienst Antwerpen, Lange Kievit-
straat 111 bus 63 te 2018 Antwerpen, leveren van 

-
 Bestek nr. PD ANT-ANB-ANT 14-036-

F02_0 te bekomen bij Agentschap voor Natuur en Bos - 
Provinciale Dienst Antwerpen, Lammens Brecht Kristien, 
e-mail: brecht.lammens@lne.vlaanderen.be.

19 aug. — ANTWERPEN. Inspectie d.m.v. een “Intelli-
gent Pigging” met de ULTRASONE methode (UT) van een 
12” pijpleiding. 

20 aug. — Te 10 u., Hoofdcommissariaat, briefing-
room - Politie Regio Turnhout, Noord-Brabantlaan 70 
2300 Turnhout, 

-

-
-
-

-
 Raming zonder btw 546347.09 EUR. Be-

stek nr. 14DK50001 te bekomen bij Politie Regio Turn-
hout, De heer Koen Peeters, Noord-Brabantlaan 70, 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
21 aug. — BORGERHOUT. Kogelwerende vesten en toe-
behoren: aanvullende informatie. 

 — Te 11 u., bij Zorgbedrijf Antwerpen, 
Ballaarstraat 3, 2018 Antwerpen, ZB Zaal Klantgericht, 

-
-

 Bestek nr. 2013/093/RDT te 
bekomen tot 25/08/2014.  Inlichtingen bijrukreduceren-
de en algemene matrassen, hoezen, zitkussens, hoofd-
kussens en positioneringskussens, Zorgbedrijf Antwer-
pen,  Rebekka De Temmerman, Ballaarstraat 35, 2018 
Antwerpen, tel. 03 338 60 68, e-mail: rebekka.detem-
merman@zorgbedrijf.antwerpen.be.

 — BORGERHOUT. Aankoop functiekledij fiets-
team Orida. 

Materieel - machines

HERSELT  
Emile Anthonis  
secretariaat@herselt.be

-
-
-

 Raming 45.454,55 euro (excl. btw) 
of 55.000,00 euro (incl. 21 % btw).

HERSELT  
Emile Anthonis  
secretariaat@herselt.be

-
-

 Raming 57.851,24 
euro (excl. btw) of 70.000,00 euro (incl. 21 % btw). 

LIER  
Katleen Janssens  
secretaris@lier.be

 Ra-
ming 130.000,00 euro (incl. btw).

Aanbestedingen
28 juli. — BORGERHOUT. Leasing personenwagens: 
aanvullende informatie. 

28 juli. — MECHELEN. Leveren van remkoppelingen.  

 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 
opgedeeld in percelen. 

29 aug. — ANTWERPEN. Sanitaire installatie in de uit-
breiding (fase 3) van het bestaand rusthuis Sint-Vincenti-
us tot woonzorgcentrum. (o/cat. D16, kl. 3) 

9 sept. — MECHELEN. Vervangingsnieuwbouw AZ Sint-
Maarten: uitvoeren van fluïda, lucht en elektrische teh-
nieken: aanvullende informatie. 

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
1 sept. — ANTWERPEN. Optimaliseren van de slibgis-
ting van de RWZI. (cat. E, kl. 2; o/cat. F2, kl. 2; o/cat. L1, 
kl. 2; cat. V, kl. 2) 

1 sept. — AARTSELAAR. Leveren en plaatsen afdekpla-
ten op de loopranden van 21 bezinkingstanks. (cat. F, kl. 
3) 

9 sept. — LAAKDAL. Plaatsen van een loods op de ge-
meentelijke stapelplaats. (cat. D, kl. 3; cat. F, kl. 3; cat. G, 
kl. 3; o/cat. P2, kl. 3) 

5 juni 2014. — HOBOKEN. Onderhandeling: het ver-
nieuwen van het buitenschrijnwerk volgens besteknr. 
2014-3. — DE RIDDER M. NV, Kriekenstraat 35, 2520 
Ranst.

Afbraakwerken

Aanbestedingen
 — ANTWERPEN. Afbraakwerken "Marnex". (o/

cat. G5, kl. 2) 

 — ANTWERPEN. Raamovereenkomst: werken - 
opgedeeld in percelen. 

28 aug. — KASTERLEE. Afbraak van chalet en con-
tainerboxen - Nieuwbouw speelpaviljoen Rulheyde. (cat. 
D, kl. 2) 

Bouwmaterialen

Aanbestedingen
21 aug. — GEEL. Leveren van rioolbuizen, kopmuren en 
bijkomende onderdelen. 

1 sept. — Te 10 u., Aquafin NV - Dijkstraat 8 
- 2630 Aartselaar, -

 Bestek 
nr. CA/NR/2014/00264 te bekomen tot 29/08/2014 
bij E-NOTIFICATION : https://enot.publicprocurement.
be/. Inlichtingen bij Nadine Rigo Telefoon: 034504587 
Fax: 034583020 Email: nadine.rigo@aquafin.be.  
  L.W. — De kandidaturen kunnen alleen elektronisch in-
gediend worden.

Speciale installaties

Aanbestedingen
22 aug. — ANTWERPEN. Leveren en installeren van 
keukenmaterialen. 

1 sept. — ANTWERPEN. Optimaliseren van de slibgis-
ting van de RWZI. (cat. E, kl. 2; o/cat. F2, kl. 2; o/cat. L1, 
kl. 2; cat. V, kl. 2) 

V-SYSTEMS
Tel.: 09 371 87 08 - Fax 09 371 97 20

info@v-systems.be - www.v-systems.be

Stut- en schoringswerken
levering, plaatsing, verhuur en verkoop van schoringstoepassingen 

voor alle doeleinden
gevelschoringen, speldverankeringen, bouwputschoringen 

stempelramen, montageschoren, schoorbalken P
85

3-
5-

1/
4
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14 aug. — ANTWERPEN. Aanleg kunstgrasveld voor 
rugby-voetbal: Erratum. (o/cat. G4, kl. 3) 

19 aug. — HERENTALS. Kabelwerken in het kader van 
de elektrificatie van de lijn 15. (o/cat. C6, kl. 3) 

20 aug. — Te 10.15 u., Openbare Vlaamse Afval-
stoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 te 2800 Meche-
len, -

-
-

Vlaanderen. Bestek nr. OVAM-DOS 4315 - RO-14-
005-F02_0 te bekomen tot 19/08/2014, 10:15 bij Open-
bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Ingrid De Ceu-
nynck, e-mail: idceunyn@ovam.be.

25 aug. — KASTERLEE. Ontwerpen en bouwen van een 
avonturenparcours. 

28 aug. — BOECHOUT. Aanleg van sportterreinen en 
aanliggende verhardingen. (cat. D, kl. 8 (perceel 1); D25, 
kl. 2 (perceel 2); C & G, kl. 7 (perceel 3)) 

9 sept. — LAAKDAL. Plaatsen van een loods op de ge-
meentelijke stapelplaats. (cat. D, kl. 3; cat. F, kl. 3; cat. G, 
kl. 3; o/cat. P2, kl. 3) 

11 sept. — LIER. Archeologische opgraving ‘Sionsite'. 
(cat. G, kl. 2) 

12 sept. — Te 11.30 u., Gasthuis Zusters Ant-
werpen vzw, campus Sint-Augustinus, Oosterveld-
laan 24 te 2610 Wilrijk - vergaderzaal Arena 1 (volg 
route 295), -

 Bestek 
nr. 1845 prijs 70 EUR te bekomen tot 08/09/2014. Be-
drag te storten op rekeningnr. IBAN BE38 4757 0117 
0172, BIC KREDBEBB van het Studiebureau R. Boydens 
nv met vermelding van het juiste referentienummer en 
lotnummer van het dossier en gelijktijdige bevestiging 
van aanvraag dossier per e-mail brussels@boydens.
be. Opgave van uw btw-nummer dient verplicht geljik-
tijdig of voorafgaand te gebeuren.  Dit bedrag is inclu-
sief btw, portkosten en CD-rom.  GELIEVE REKENING 
TE HOUDEN MET ONZE VERLOFPERIODE VAN 16/7 
TEM 28/7/2014 (tel. 02 468 11 58, fax 02 468 11 78, 
e-mail: boydens@boydens.be). — Erk. o/cat. G1, kl. 3.  
  RECHTZETTING 1. — De gunningsprocedure is 
afgebroken

— WUUSTWEZEL. Sportpark Goor-
eind (grondwerken, aanleggen van kunstgras op een 
steenslagfundering, rioleringswerken en afwaterings-
werken: drainage en toebehoren; plaatsen van trot-
toirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en 
stut in schraal beton; aanleggen van bestratingen uit 
betonstraatstenen op schraal betonfundering; sport-
veldomheiningen; beplantingswerken, onderhoud). —  

24 april 2014. — LIER. Renovatie atletiekpiste "Ne-
testadion" in Lier, Atletiekpiste Netestadion, Aarschot-
sesteenweg 5 te 2500 Lier. — SPORTINFRABOUW NV, 
Essendonk 19, 2910 Essen.

28 april 2014. — WESTERLO. Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met bekendmaking voor de 
graaf- en grondwerken voor het plaatsen van een 
wachtbuis voor glasvezel vanaf Boerenkrijglaan naar 
technisch centrum in de Oevelsedreef (fase 1). — HE-
GROLA NV, Industrieweg 84, 2260 Westerlo.

2 mei 2014. — BRASSCHAAT. Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met bekendmaking voor de 
realisatie, levering en plaatsing van railbikes of spoor-
wegfietsen, dit in het kader van de recreatieve ontslui-
ting van een oude militaire spoorlijn in de gemeenten 
Kapellen en Brasschaat in de provincie Antwerpen. 
— ST. NOORD FRIESCHE LOKAAL SPOORWEGMAAT-
SCHAPPIJ.

Verschillende

Aanbestedingen
22 juli. — MECHELEN. Lediging gezamenlijke septische 
putten van Woonpunt Mechelen. (o/cat. B1, kl. 1; o/cat. 
C2, kl. 1; o/cat. C1, kl. 1) 

 — MECHELEN. Aankoop van glaswol en mi-
neraal wol. 

18 aug. — OELEGEM. Leveren van aluminiumhoudend 
vlokmiddel. 

20 aug. — WOMMELGEM. Huis-aan-huisinzameling 
van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen.  nr.27-

21 aug. — ANTWERPEN. Levering van chemicaliën voor 
drinkwaterproductie en -distributie. 

28 aug. — ANTWERPEN. Levering van kalkhydraat en 
kalkmelk voor drinkwaterproductie. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
28 juli. — ANTWERPEN. Bestrijding van exoten in ANB-
domeinen: Uur en locatie opening toegevoegd in bestek.  

19 aug. — MOL. Groenonderhoud, Provinciaal Recrea-
tiedomein Zilvermeer. 

29 aug. — TURNHOUT. Bouwen van een woonzorg-
centrum en kinderdagverblijf, buitenaanleg. (o/cat. C1, 
G3, kl. 4) 

27 jan. 2014. — MECHELEN. Natuurinrichtingswer-
ken: afgraven bouwvoor, vernatuurlijke vijvers, plag-
werken en plaatsen begrazingsinfrastructuur. — KEN-
NES BVBA: 361.503,56 euro. (incl. BTW).

— WUUSTWEZEL. Sportpark Goor-
eind (grondwerken, aanleggen van kunstgras op een 
steenslagfundering, rioleringswerken en afwaterings-
werken: drainage en toebehoren; plaatsen van trot-
toirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en 
stut in schraal beton; aanleggen van bestratingen uit 
betonstraatstenen op schraal betonfundering; sport-
veldomheiningen; beplantingswerken, onderhoud). — 
LESUCO NV, Leuvensebaan(SAR) 317, 3040 Hulden-
berg: 554.535,75 euro. (incl. BTW).

Grondwerken

Aanbestedingen
25 juli. — MECHELEN. Raamcontract voor uitvoering 
van BBO's, BSP's en begeleiding van werken voor VOCl-
verontreinigingen. 

7 aug. — MOL. Herinrichting begraafplaats Kruisven. 
(cat. G, kl. 3) 

7 aug. — GEEL. Opslaan en verwerken van bodem 
(gronden) en ruimingsspecie (grachtenslib).  nr.27-

2300 Turnhout, tel. 014 40 80 19, fax 014 40 80 10, 
e-mail: koenpeeters@politieregioturnhout.be. Het be-
stek is onderverdeeld in 5 percelen, het bestuur be-
houdt zich het recht om niet alle percelen toe te wijzen.  
  RECHTZETTING 1. — Bestek werd ter beschikking 
gesteld.

22 aug. — Te 10.30 u., Aquafin NV, Dijkstraat 8, 
2630 Aartselaar, -

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
 (150 kd.). Bestek nr. AQFINFRA-22825lot2-

F02_0 te bekomen bij Aquafin NV - Asset Management, 
Dhr. Geert Dewitte, tel. 03 450 45 11, fax 03 458 30 
20, e-mail: geert.dewitte@aquafin.be. Het bestek is 
gratis te downloaden via de website van Aquafin on-
der het luik ‘Opdrachten voor technische partners’ met 
een link naar het e-tendering platform en kan mits ex-
pliciete aanvraag via asadmin@aquafin.be en met dui-
delijke vermelding van de contactgegevens (naam en 
adres) op elektronische drager aangevraagd worden.  
  RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrige-
ren tekst in de oorspronkelijke aankondiging   
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
II.1.2) Type opdracht  
In plaats van   
Werken   
Uitvoering   
Toe te voegen tekst   
Leveringen  
VI.3.4) Te corrigeren datums in 
de oorspronkelijke aankondiging   
VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten   
VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oor-
spronkelijke aankondiging   
VI.4) Overige nadere inlichtingen   
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1:   
De type opdracht is 'leveringen' (ipv werken).  
  L.W. — De offertes mogen en-
kel elektronisch ingediend worden.  
Verplichte bezoekdag op dinsdag 12 augustus 2014 
(aanwezigheid bevestigen aan Joke Smagge of Sabi-
ne Peeters, Aquafin Asset Management, Aquafin (tel. 
03/450.45.11).

28 aug. — ANTWERPEN 3. Leveren van interventielam-
pen. 
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  RECHTZETTING 2. — Bijkomend werd 
een plan (pdf en dwg) detailtekening van 
de maatwerk put R13b, gepubliceerd.   
  L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch inge-
diend worden.

13 aug. — HOOGSTRATEN. Infrastructuurwerken in de 
verkaveling Capuciene Bosschen 2. (cat. C, kl. 2) 

13 aug. — MALLE. Heraanleggen van de voetpaden en 
trottoirbanden in de Speelhoven. (cat. C, kl. 1)  nr.27-

14 aug. — BORGERHOUT. Bestratingswerken Te Boe-
laarlei. (cat. C, kl. 2) 

14 aug. — HOBOKEN. Heraanleg vijveroever Park Zorg-
vliet. (cat. C, kl. 1) 

18 aug. — KONTICH. Buitengewoon onderhoud aan 
gemeentewegen. (cat. C, kl. 3) 

18 aug. — KONINGSHOOIKT. Contract op afroep voor 
het uitvoeren van wegmarkeringen. (cat. C, kl. 1 of o/cat. 
C3, kl. 1) 

19 aug. — ANTWERPEN. Verlengen weefzone oprit 
Wommelgem (QW4) - Verbeteren bereikbaarheid Cen-
trum. 

19 aug. — HULSHOUT. Betonherstellingen in verschil-
lende straten. (cat. C, kl. 4) 

20 aug. — KALMTHOUT. Wegenis- en rioleringswerken 
voor aansluiting van de verkaveling Kerkeneind-West 
'Woonstraat C'. (cat. C, kl. 3) 

21 aug. — DUFFEL. Heraanleg Hermansstraat. (cat. C, 
kl. 4) 

21 aug. — ANTWERPEN. Renovatie speelplaats H. Pius 
X Instituut. (cat. C, kl. 2) 

21 aug. — ZANDHOVEN. Onderhoud wegen. (o/cat. 
C5, kl. 3 <- NAKIJKEN!

Categorie C5 klasse 3 ) 

22 aug. — Te 9.15 u., Aquafin NV, Dijkstraat 8, 
2630 Aartselaar, 

-

-
 

(80 wd.). Bestek nr. AQFINFRA-RI3BZ015-F02_0 prijs 
410.00 EUR. Prijs incl. BTW.  De aanbestedingsdocu-
menten kunnen uitsluitend bekomen worden bij Gront-
mij Belgium, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen, mits 
voorafgaandelijke storting op bankrekening nr. BE16 
0013 6943 4074 van Grontmij NV (met vermelding van 
dossiernr. Grontmij 304433 + BTW-nr.), ofwel kunnen ze 
worden afgehaald in de burelen van Grontmij NV, Vesti-
ging Mechelen.  (tel. 015 45 13 00, fax 015 42 22 08, 
e-mail: mechelen@grontmij.be). Ter inzage via de web-
site van Aquafin nv, www.aquafin.be. — Erk. cat. C, kl. 4.  
  L.W. — De offertes mogen enkel elektronisch inge-
diend worden.

-

 Raming 94.000,00 euro (incl. btw). 

HERSELT  
Emile Anthonis  
secretariaat@herselt.be

-
 Raming 

1.746.007,15 euro.

MOL  
Christian Elsemans  
christian.elsemans@gemeentemol.be

-

 Raming 495.380,69 
euro (excl. btw) of 599.410,63 euro (incl. 21 % btw). 

Aanbestedingen
22 juli. — MECHELEN. Lediging gezamenlijke septische 
putten van Woonpunt Mechelen. (o/cat. B1, kl. 1; o/cat. 
C2, kl. 1; o/cat. C1, kl. 1) 

5 aug. — TURNHOUT. Riolering in het noorden van 
Turnhout (Deel 1 : Kastelein binnen de ring en Tichelarijs-
traat). (cat. C, kl. 5) 

5 aug. — MORTSEL. Herinrichting parking Krijgsbaan: 
aanvullende informatie. (cat. C, kl. 3) 

 — GROBBENDONK. Rioleringen, plaatsen van 
grachtbeschoeiing, bouwen van een opvoergemaal, Wa-
termolen - Liefkenshoek. 

8 aug. — WESTERLO. Vernieuwing betonwegen 2014. 
(cat. C, kl. 2) 

11 aug. — SCHOTEN. Waterhuishoudingswerken, Do-
mein Vordenstein. (cat. C of D, kl. 1) 

11 aug. — KONINGSHOOIKT. Reinigen en inspecties 
van rioleringen. (o/cat. C1, kl. 2) 

11 aug. — SCHILDE. Heraanleg de Rentfort en vernieu-
wing voetpaden. (cat. C, kl. 3) 

11 aug. — WESTERLO. Vernieuwen fiets- en voetpaden 
2014. (cat. C, kl. 2) 

12 aug. — Te 10.15 u., District Merksem, Bur-
gemeester J. Nolfplein 1 te 2170 Merksem, ver-

 (80 dagen). Be-
stek nr. GAC/2014/2426 (SWOU06834) te beko-
men bij www.publicprocurement.be. Inlichtingen: Dis-
trict Merksem: tel. 033387211. — Erk. cat. C, kl. 3.  
  RECHTZETTING 1. — Bijkomend document toegevoegd   

Spoorwegwerken

2 mei 2014. — BRASSCHAAT. Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met bekendmaking voor de 
realisatie, levering en plaatsing van railbikes of spoor-
wegfietsen, dit in het kader van de recreatieve ontslui-
ting van een oude militaire spoorlijn in de gemeenten 
Kapellen en Brasschaat in de provincie Antwerpen. —  

Gas- en waterleidingen

Aanbestedingen
22 juli. — MECHELEN. Lediging gezamenlijke septische 
putten van Woonpunt Mechelen. (o/cat. B1, kl. 1; o/cat. 
C2, kl. 1; o/cat. C1, kl. 1) 

2 sept. — ANTWERPEN. Raamovereenkomst voor het 
aanleggen, verplaatsen en/of vernieuwen van distributie-
leidingen. (o/cat. C2, kl. 2) 

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
22 juli. — MECHELEN. Lediging gezamenlijke septische 
putten van Woonpunt Mechelen. (o/cat. B1, kl. 1; o/cat. 
C2, kl. 1; o/cat. C1, kl. 1) 

28 juli. — ANTWERPEN. Baggerwerken en verwerken 
van baggerspecie ter hoogte van Hansadok: aanvullende 
informatie. (cat. A, kl. 8) 

12 aug. — RETIE. Gewone ruimings- en onderhouds-
werken aan waterlopen van derde categorie en onbe-
noemde leigrachten. (o/cat. B1, kl. 1) 

15 sept. — ANTWERPEN. Valorisatie en kwalita-
tieve herontwikkeling met exploitatie door private 
exploitant(en). (cat. D, kl. 8 en o/cat. D24, kl. 7)  nr.27-

15 sept. — ANTWERPEN. Bouwen van een kaaimuur 
en bijhorende gebouwen ten behoeve van de serviceka-
de "Kallopark". (cat. B, kl. 5 of cat. E, kl. 5) 

27 jan. 2014. — MECHELEN. Natuurinrichtingswer-
ken: afgraven bouwvoor, vernatuurlijke vijvers, plag-
werken en plaatsen begrazingsinfrastructuur. — 

Weg- en rioolwerken

HERENTALS  
Tanja Mattheus  
secretaris@herentals.be

R
17
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4 juli. — RIJKEVORSEL. -
-

-

BTW inbegrepen.

HOOGMARTENS NV, Industrieweg-Noord 1137, 3660 
Opglabbeek, 118.664,82 euro; Deckx Algemene On-
dernemingen NV, 2480 Dessel, 126.148,08 euro; 
Norré - Behaegel BVBA, 8434 Westende, 135.983,18 
euro; Gebroeders Simons Wegenbouw NV, 2040 Be-
rendrecht, 139.502,35 euro; Aswebo NV, 9031 Dron-
gen, 143.301,81 euro; Roos NV, 2370 Arendonk, 
304.327,90 euro; DFM Milieuverzorging NV, 2380 Ra-
vels, 334.770,70 euro; Mols Louis Algemene Aanne-
mingen NV, 2370 Arendonk, 337.953,00 euro; Marcel 
Nijs NV, 2300 Turnhout, 383.527,77 euro; D'Hollander 
Emeric BVBA, 9190 Stekene, 449.416,99 euro.

4 juli. — RIJKEVORSEL. 

BTW inbegrepen.

HOOGMARTENS NV, Industrieweg-Noord 1137, 3660 
Opglabbeek, 118.664,82 euro; Deckx Algemene On-
dernemingen NV, 2480 Dessel, 126.148,08 euro; 
Norré - Behaegel BVBA, 8434 Westende, 135.983,18 
euro; D'Hollander Emeric BVBA, 9190 Stekene, 
136.152,83 euro; Gebroeders Simons Wegenbouw 
NV, 2040 Berendrecht, 139.502,35 euro; Aswebo 
NV, 9031 Drongen, 143.301,81 euro; Roos NV, 2370 
Arendonk, 304.327,90 euro; DFM NV, 2380 Ravels, 
334.770,70 euro; Louis Mols Algemene Aannemingen 
NV, 2370 Arendonk, 337.953,00 euro; Marcel Nijs NV, 
2300 Turnhout, 383.525,77 euro; D'Hollander Emeric 
BVBA, 9190 Stekene, 449.416,99 euro.

7 juli. — HOOGSTRATEN. -

2014.
ASWEBO NV, Booiebos 4, 9031 Drongen, 282.410,09 
euro; Hoogmartens NV, 3660 Opglabbeek, 288.100,35 
euro; Simons Gebroeders NV, 2040 Antwerpen 4, 
294.535,07 euro; D'Hollander Emeric BVBA, 9190 
Stekene, 370.167,98 euro.

28 april 2014. — WESTERLO. Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met bekendmaking voor de 
graaf- en grondwerken voor het plaatsen van een 
wachtbuis voor glasvezel vanaf Boerenkrijglaan naar 
technisch centrum in de Oevelsedreef (fase 1). — 

Informatica

Aanbestedingen
24 juli. — ANTWERPEN. Application Architect voor Lo-
kale Politie Antwerpen. 

Studieopdrachten

HERENTALS  
Tanja Mattheus  
secretaris@herentals.be

het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbe-
stedingsdocumenten moet het bewijs van storting of 
overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmer-
king: contante betaling wordt niet aanvaard. Inlichtin-
gen bij Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap We-
gen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
VAN DAMME KARIN JULIETTE, tel. 03 224 68 36, fax 03 
224 68 40, e-mail: karin.vandamme@mow.vlaanderen.
be.

4 sept. — ANTWERPEN. Aanleggen van voetpaden en 
kruispunten. (cat. C, kl. 3) 

4 sept. — Te 10 u., raadzaal van het gemeente-
huis, Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen, -

 (50 dagen). Be-
stek nr. TD/14/14 deel B prijs 18.59 EUR te bekomen 
tot 03/09/2014, 10 uur. Bestek Via overschrijving op 
rekening nummer 091-0001077-39 met vermelding 
TD/14/14 deel B klinkerwerken. Inlichtingen bij Gemeen-
te Nijlen, Raf Seymus, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen, tel. 03 
410 02 65, fax 03 410 02 69, e-mail: raf.seymus@nijlen.
be. — Erk. cat. C, kl. 2.

4 sept. — Te 10 u., raadzaal van het gemeente-
huis, Kerkstraat 4 tye 2560 Nijlen, 

 (20 dagen). 
Bestek nr. TD/14/14 deel A prijs 18.59 EUR te beko-
men tot 03/09/2014, 10 uur. Bestek Via overschrijving 
op rekening nummer 091-0001077-39 met vermelding 
TD/14/14 deel A asfalt en beton. Inlichtingen bij Ge-
meente Nijlen, De heer Raf Seymus, Kerkstraat 4, 2560 
Nijlen, tel. 03 410 02 65, fax 03 410 02 69, e-mail: raf.
seymus@nijlen.be. — Erk. cat. C, kl. 2.

8 sept. — Te 10 u., Gemeentehuis van Puurs, 
Hoogstraat 29 te 2870 Puurs, -

 (80 wd.). Ra-
ming zonder btw tussen 350000 en 420000 EUR. Bestek 
nr. 114.146 prijs 150 EUR te bekomen tot 28/08/2014, 
10 uur. Voorafgaandelijke storting op bankrekening-
nummer van Studiebureau Talboom bvba; IBAN: BE76 
3200 6679 6795; BIC: BBRUBEBB met mededeling AB 
114.146 Wegenis- en rioleringswerken in de vaborsite te 
Ruisbroek - Digitaal/papier (schrappen wat niet van toe-
passing is). prijs papier (inclusief digitaal): 150 euro/ prijs 
digitaal 50 euro. Inlichtingen bij Studiebureau Talboom, 
Miquel Pots, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, tel. 03 
889 12 12, fax 03 889 64 68, e-mail: miquel.pots@tal-
boom.be. — Erk. cat. C, kl. 3.

12 sept. — BRECHT. Brecht: onderhouds- en herstel-
lingswerken 2014. (cat. C, kl. 2) 

18 sept. — ARENDONK. Aanleg van fietspaden langs 
gewestweg N118. (cat. C, kl. 7) 

3 juli. — ANTWERPEN. 

VBG NV, 3.956.930,93 euro; Deckx Algemene Onder-
nemingen NV, 2480 Dessel, 4.048.703,00 euro; Van-
geel Wegenbouw BVBA, 4.079.358,11 euro; Heijmans 
Infra NV, 4.222.775,12 euro; DCA NV, 4.464.939,66 
euro; Casters NV, 4.491.415,19 euro; Kumpen NV, 
4.507.696,15 euro; Roos Aannemingsbedrijf NV, 
4.588.788,13 euro; Ambaro NV, 4.617.993,23 euro. 

25 aug. — ANTWERPEN. Renovatie distributiezone 
Blauwhoef 550. (cat. C, kl. 6) 

27 aug. — Te 11.15 u., Agentschap Wegen en Ver-
keer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 
111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, lokaal 8.02, aller-

-
-

naerts. (40 dagen). Bestek nr. AWV A'pen-X10-N122-
7_1M3D8E-14-31-F02_0 prijs 24.80 EUR. Het hieronder 
vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumen-
ten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort 
op rekeningnummer rekeningnummer IBAN: BE81 3751 
1109 8324 BIC: BBRUBEBB van de afdeling Wegen en 
Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient 
het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbe-
stedingsdocumenten moet het bewijs van storting of 
overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmer-
king: contante betaling wordt niet aanvaard. Inlichtin-
gen bij Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap We-
gen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
VAN DAMME KARIN JULIETTE, tel. 03 224 68 36, fax 03 
224 68 40, e-mail: karin.vandamme@mow.vlaanderen.
be.

28 aug. — RETIE. Infrastructuurwerken in de bedrijven-
zone De Bempdekens: aanvullende informatie. (cat. C, kl. 
5) 

28 aug. — BOECHOUT. Aanleg van sportterreinen en 
aanliggende verhardingen. (cat. D, kl. 8 (perceel 1); D25, 
kl. 2 (perceel 2); C & G, kl. 7 (perceel 3)) 

29 aug. — BOECHOUT. Weg- en rioleringswerken 
dorpskern Vremde: Aangepaste meetstaat beschikbaar. 
(o/cat. C1 en/of E1, kl. 6) 

29 aug. — Te 10 u., Woonzorgcentrum Sint-Lucia 
vzw  Polyvalente zaal  Herentalsstraat 64, 2300 Turn-
hout, -

 (90 dagen). Bijzonder Bestek 4094 prijs 
180.20 EUR te bekomen tot 28/08/2014. : Ingenieurs-
bureau France nv, H. Geeststraat 22, 2500 Lier - tegen 
contante  betaling (9-12 en 14-16 u) of overschrijving 
BE09 7330 1393 1957 (BIC: KREDBEBB) met vermel-
ding  'aanbestedingsbundel Bijzonder Bestek 4094'. 
Inlichtingen bij Ingenieursbureau France nv, Marianne 
France, Heilige Geeststraat 22, 2500 Lier, tel. 04918080, 
e-mail: info@bureau-france.be. — Erk. o/cat. C1, G3, kl. 
4.

29 aug. — KASTERLEE. Bouw van een ontmoetingscen-
trum en heraanleg van een plein Binnenpad en omge-
ving. (cat. C, kl. 8; cat. D, kl. 8) 

2 sept. — BRECHT. N131: structureel onderhoud rijweg 
tussen 1K900-5K454: wijzigingsbericht. 

2 sept. — Te 14.30 u., Agentschap Wegen en Ver-
keer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 
111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, lokaal 8.02, ver-

-

-
 (10 dagen). Bestek nr. 

AWV A'pen-X10-N179-4_1M3D8E-14-46-F02_0 prijs 
7.00 EUR te bekomen tot 01/09/2014, 14:30. Het ver-
meld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumen-
ten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort 
op rekeningnummer rekeningnummer IBAN: BE81 3751 
1109 8324 BIC: BBRUBEBB van de afdeling Wegen en 
Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient 
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21 aug. — KONINGSHOOIKT. Aanstellen studiebureau 
voor mobiliteitsonderszoeken bij ruimtelijke projecten.  

21 aug. — MECHELEN. Raamovereenkomst voor aan-
stelling MER-deskundigen i.k.v. milieueffectrapportage.  

25 aug. — KASTERLEE. Ontwerpen en bouwen van een 
avonturenparcours. 

25 aug. — ANTWERPEN. Aanstellen van maximum 3 
studiebureaus technieken. 

 — Te 10 u., Gemeentehuis, vergaderzaal, 
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel, -

-
-

 Raming zonder 
btw 119000 EUR. Bestek nr. D.14.01 prijs 25 EUR. - con-
tante betaling op het gemeentehuis, financiële dienst  - 
overschrijving op rekeningnummer 000-0019608-14. 
Inlichtingen bij Gemeentebestuur Duffel, Christoph Van 
Slagmolen, tel. 015 30 72 61, fax 015 31 54 01, e-mail: 
technische.dienst@duffel.be.

 — OUD-TURNHOUT. Opstellen van een project-
definitie voor het valoriseren van de open ruimte.  nr.25-

29 aug. — Te 11 u., vergaderzaal, 2de verdieping 
- Gemeente Lille, Rechtestraat 44 2275 Lille, studie-

 Bestek nr. 2014-21 te bekomen tot 28/08/2014 
bij Gemeente Lille, De heer Davy Smeyers, Rechtestraat 
44, 2275 Lille, tel. 014 88 20 10, fax 014 88 20 50, e-
mail: davy.smeyers@lille.be.

2 sept. — Te 10 u., Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 
Aartselaar, -

-

 Bestek 
nr. CA/BV/2014/00268 te bekomen tot 01/09/2014 bij 
E-NOTIFICATION : https://enot.publicprocurement.be/. 
Inlichtingen bij Britt Verhoeven Telefoon: 034504018 

7 aug. — ANTWERPEN. Het aanstellen van een stads-
bouwmeester: aanvullende informatie. 

11 aug. — TURNHOUT. Aanbestedingsdossier en de 
controle op de uitvoering voor de oprichting van een 
farmaceutisch bedrijfsruimte: aanvullende informatie.  

13 aug. — MOL. Opmaak van een natuurbeheerplan.  

13 aug. — LIER. Opmaak technisch inrichtingsplan en 
uitvoeringsdossier projectgebieden Hof van Lachenen en 
Anderstadt III. 

14 aug. — MOL. Project Galbergen - opmaak van een 
kaderplan "Galbergen" en het Ruimtelijk Uitvoerings-
Plan "Don Boscostraat". 

14 aug. — TURNHOUT. Herlocaliseren van Bibiliotheek 
en Stadsarchief. 

14 aug. — MOL. Opmaak Ruimtelijke UitvoeringsPlan-
nen "Zerko", "Rivierstraat" en "Stapelplaats Den Drill".  

18 aug. — MECHELEN. Opmaak OBBO's van voorma-
lige gasfabrieksterreinen. 

18 aug. — ANTWERPEN. Technische bijstand en ad-
viesverlening voor de bouw van de nieuwe gevangenis.  

19 aug. — ANTWERPEN. Inspectie d.m.v. een “Intelli-
gent Pigging” met de ULTRASONE methode (UT) van een 
12” pijpleiding. 

20 aug. — HERENTALS. Studieopdracht afbraak be-
staande gebouwen en nieuwbouw competentiecentrum.  

20 aug. — LIER. Aanstellen ontwerper-architect voor de 
herbestemming van het stadhuis van Lier.  nr.27-p.132 

20 aug. — MECHELEN. Studieopdracht voor de stra-
tegische verkenningsfase van het traject Pilootprojecten 
“Ontwikkeling Verontreinigde Terreinen”. 

-

-

MOL  
Christian Elsemans  
christian.elsemans@gemeentemol.be

MOL  
Christian Elsemans  
christian.elsemans@gemeentemol.be

-
 Totale raming 

160.775,22 euro (excl. btw) of 194.538,02 euro (incl. 
21 % btw).

Aanbestedingen
24 juli. — ANTWERPEN. Application Architect voor Lo-
kale Politie Antwerpen. 

24 juli. — ANTWERPEN. Inhuren van een externe pro-
jectleider. 

25 juli. — MECHELEN. Raamcontract voor uitvoering 
van BBO's, BSP's en begeleiding van werken voor VOCl-
verontreinigingen. 

28 juli. — ANTWERPEN. Royerssluis : Veiligheidscoördi-
natie-ontwerp. 

28 juli. — BRASSCHAAT. Participatief Project woon-
zorgcentrum Vesalius te Brasschaat. 

28 juli. — MECHELEN. Opmaak BSP's en begeleiding 
werken in de provincie Antwerpen. 

28 juli i.p.v. 22 juli. — ANTWERPEN. Plan voor Ont-
haal en Recreatie voor de haven van Antwerpen: datum-
wijziging. 

29 juli. — ANTWERPEN. Opmaak van een thermografi-
sche- en luminantiekaart. 

30 juli. — MECHELEN. Staalname en analyse van af-
val-, bodem-, water- en luchtmonsters. 

4 aug. — KAPELLEN (ANTWERPEN). Uitvlakken van 
dorpsplein Kapellen. 

4 aug. — ANTWERPEN. Studieopdrachten riolering en 
wegenis voor Infrax Antwerpen. 

5 aug. — BERLAAR. Aanstellen ontwerper - Ballaarweg, 
Pastorijstraat en Markt. 

 — Te 10 u., Provincie Antwerpen - Depar-
tement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten, Ko-
ningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, versnelde 

-

 Bestek nr. Prov Ant 
- AT-14/027-F02_0 te bekomen tot 05/08/2014, 10 uur 
bij Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst 
Overheidsopdrachten, Lommaert Guido Jacques, tel. 03 
240 53 12, e-mail: guido.lommaert@provincieantwer-
pen.be.

 — MOL. Aanstellen ontwerper voor de heraanleg 
kerkplein Mol-Rauw. 

 — MECHELEN. Veiligheidscoördinatie - contract 
op afroep 2014-2015. 

Ter Stratenweg 39, 2520 Ranst 
Tel 03 470 20 20  

 

Avenue Vésale 24, 1300 Wavre 
Tel 010 24 20 09 

 

info@marinemotors.be 
www.marinemotors.be 
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12 aug. — LOVENDEGEM. Bouwen van 8 huurwonin-
gen met 3 carports. (cat. D, kl. 6) 

12 aug. — LOCHRISTI. Bouwen van 14 huurwoningen. 
(cat. D, kl. 6) 

18 aug. — SINT-DENIJS-WESTREM. Betonherstelling 
kokers Gaverbeek. (cat. E, kl. 2) 

18 aug. — SINT-LIEVENS-HOUTEM. BS Hofkouter - He-
raanbesteding gesloten ruwbouw. (cat. D, kl. 5)  nr.25-

18 aug. — GENT. Verbouwen van een bestaande turn-
zaal tot twee kleuterklassen en aanpassen sanitair: wijzi-
gen bezoekdag. 

19 aug. — NINOVE. Geschiktmakingswerken brandvei-
ligheid Site Heilige Harten: ruwbouw, buitenschrijnwerk 
en binnenafwerking. (o/cat. D5, kl. 1 ) 

19 aug. — NINOVE. Verbouwing overdekte speelplaats 
tot refter -  Site St-Aloysiuscollege. (cat. D, kl. 3) 

20 aug. — GENT. Renovatie appartementsgebouw. (cat. 
D, kl. 7) 

21 aug. — WACHTEBEKE. Bouwen van 12 huurwonin-
gen met 16 garages, Lijsterstraat, Spechtstraat, Sijslaan. 
(cat. D, kl. 5) 

25 aug. — Te 16 u., Syntra Midden-Vlaanderen 
Vzw, Nachtegaalstraat 8 W1 te 9240 Zele, versnelde 

-

-

-

 Bestek nr. Syntra MVL Vzw-893E te be-
komen tot 22/08/2014, 16 uur bij Syntra Midden-Vlaan-
deren Vzw, Verbeyst Danny, e-mail: Danny.Verbeyst@
syntra-mvl.be. — Erk. kl. 3.

 — TEMSE. Bouwen van een bergplaats voor de 
onderhoudsdienst. (cat. D, kl. 2) 

 — GENT. Restauratie Universi-
teitsbibliotheek en voormalig HIKO - fase 3 - ruwbouw 
en afwerking: datumwijziging. (o/cat. D24, kl. 8) 

27 aug. — GENT. Aanleg vluchtroute Sint-Lievenscolle-
ge lot 1: Ruwbouw en afwerking. (kl. 1) 

27 aug. — MARIAKERKE (GENT). Compartimentering 
stookplaats lot 1: Ruwbouw en afwerking. 

28 aug. — GENT. Bouwen van 24 sociale huurwonin-
gen. (cat. D, kl. 7) 

28 aug. — GENT. Dakrenovatie KIHO Gent. (o/cat. 
D1, kl. 4; o/cat. D8, kl. 4; o/cat. D12, kl. 4) 

29 aug. — SINT-NIKLAAS. Verbouwing & uitbreiding 
DFJ: ruwbouw & voltooiing. (cat. D, kl. 5)  nr.27-p.135 

29 aug. — MEERBEKE. Dringende instandhoudings-
werken Sint-Petruskerk. (o/cat. D24, kl. 2)  nr.28-p.73 

2 sept. — SINT-NIKLAAS. Stadswerkplaatsen - renova-
tie kantoorblok (fase 1a). (cat. D, kl. 5) 

3 sept. — OUDENAARDE. Restauratie van de sacristie 
van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Pamele. (o/
cat. D24, kl. 2) 

 Bestek nr. IVAREM-vubes1400006-
F02_0 prijs 40.00 EUR te bekomen tot 19/08/2014, 10 
uur. Prijs afhaling: 40 euro. prijs bij verzending: 50 euro 
te betalen op rekeningnummer 091-0005756-62 met 
vermelding: "betaling bestek vubes1400006". Inlichtin-
gen bij IVAREM t.a.v. Koen Van Houtven, tel. 0475 64 49 
79, e-mail: koen.vanhoutven@ivarem.be.

 — HEIST-OP-DEN-BERG. Ophalen en verwerken 
van klein gevaarlijk afval. 

8 sept. — Te 9 u., IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 
1 te 2440 Geel, -

-
 Inlichtingen bij IOK 

Afvalbeheer, Bossaerts Griet, fax 014 57 10 30, e-mail: 
griet.bossaerts@iok.be.

23 april 2014. — LIER. Vereenvoudigde onderhan-
delingsprocedure met bekendmaking voor het ontrui-
men en desinfecteren van een woning en tuin, Bos-
straat 21 te 2500 Lier. — DESINFECTA CROES BVBA, 
Edward Pecherstraat 17-19, 2000 Antwerpen.

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Algemene bouwwerken

TEMSE  
Verhulst Luc  
secretaris@temse.be

-

-
-

 Ra-
ming 100.000,00 euro (incl. btw 21%).

Aanbestedingen
 — GENT. Afbraak, wegenis, diverse: 

datumwijziging. (cat. D, kl. 5) 

8 aug. — WESTREM. Don Bosco Onderwijscentrum vzw 
- Nieuwbouw werkplaatsen. (cat. D, kl. 7)  nr.21-p.93 

12 aug. — GENT. Betonherstelling en coating van in-
spectieputten. (cat. C, kl. 1; cat. E, kl. 1) 

Fax: 034583020 Email: britt.verhoeven@aquafin.be.  
  L.W. — De kandidaturen kunnen alleen elektronisch in-
gediend worden.

2 sept i.p.v. 24 juli. — ANTWERPEN. Regiepost 
d'Herbouvillekaai: studieopdracht voor de verbouwing 
van de loods: nieuw pdf-bestand opgeladen.  nr.28-

2 sept. — HERENTALS. Ontwerper renovatie sporthal 
Bloso Herentals: opmetingsstaat beschikbaar.  nr.25-

2 sept. — HOOGSTRATEN. Studieopdracht instandhou-
ding complex R - Mouterij, PSC – Gelmelstraat.  nr.28-

3 sept. — BEERSE. Trajectbegeleider bouw administra-
tief centrum-heraanbesteding. 

9 sept. — VORST (KEMPEN). Ontwerp, de bouw en 
het onderhoud van een nieuw administratief centrum. 
(Vereiste erkenning: zie selectieleidraad ) 

11 sept. — LIER. Archeologische opgraving ‘Sionsite'. 
(cat. G, kl. 2) 

15 sept. — ANTWERPEN. Onderhoud vaargeul Bene-
den-Zeeschelde. 

 — ANTWERPEN. Ontwerper voor de herontwik-
keling van de percelen Sint-Paulusstraat en Dries.  nr.28-

 — BEERSE. Overheidsopdracht voor het ont-
werp en de bouw van een voorziening voor ouderen.  

— MERKSPLAS. Versnelde onderhan-
delingsprocedure voor de opmeting ganse site, Gevan-
genis – Steenweg op Wortel 1 te Merksplas. — GLOBE 
ZENIT NV, Langestraat 221, 2240 Zandhoven.

Afval

Aanbestedingen
5 aug. — OLEN. Ophalen van huishoudelijk restafval en 
grof huisvuil. 

7 aug. — GEEL. Opslaan en verwerken van bodem 
(gronden) en ruimingsspecie (grachtenslib).  nr.27-

8 aug. — LIER. Ophalen en zuiveren van percolaatwater 
van een klasse 2 stortplaats. 

14 aug. — WOMMELGEM. Selectieve inzameling met 
diftar. 

18 aug. — GEEL. Leveren van plastiek zakken voor ge-
scheiden inzameling van PMD. 

19 aug. — ANTWERPEN. Afvalophaling.  nr.27-p.133 

20 aug. — WOMMELGEM. Huis-aan-huisinzameling 
van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen.  nr.27-

20 aug. — Te 10 u., IGEAN milieu & veiligheid  
Doornaardstraat 60  2160 Wommelgem, 

 
Inlichtingen bij IGEAN milieu & veiligheid, IGEAN milieu 
& veiligheid t.a.v. Peter Magielse, tel. 03 350 08 11, fax 
03 353 34 10. Het bestek kan digitaal opgevraagd wor-
den op igean@igean.be.

22 aug. — Te 9 u., IVAREM - Schoutetstraat 2 - 
2800 Mechelen, 
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een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van 
aanvragen voor documenten of voor toegang tot do-
cumenten Datum: In plaats van  13/08/2014 14:00 Te 
lezen  24/09/2014 14:00  Plaats waar de tekst moet 
worden toegevoegd  IV.3.4) Termijn voor ontvangst 
van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum: 
In plaats van  14/08/2014 14:00 Te lezen  25/09/2014 
14:00  Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd  
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen wor-
den geopend Datum: In plaats van  14/08/2014 14:00 Te 
lezen  25/09/2014 14:00. digitaal gratis te downloaden 
via publicprocurement.be

13 mei. — GENT. 
-

IBO NV, 2801 Heffen; Vandenbussche NV, 9880 Aal-
ter; Artes Deprët NV, 8380 Zeebrugge; Maes Algemene 
Bouw NV, 9000 Gent; Bekaert Building Company NV, 
8790 Waregem.

1 juli 2014. — OUDENAARDE. Het project betreft 
het bouwen van een bijkomende parkeerlaag boven-
op de bestaande parking Meerspoort-Noord te Ou-
denaarde. — : geannuleerd.

Dak- en torenwerken

OUDENAARDE  
Luc Vanquickenborne  
secretaris@oudenaarde.be

 Ra-
ming 93.025,45 euro (excl. btw) of 112.560,79 euro 
(incl. 21% btw).

Aanbestedingen
18 aug. — ZOTTEGEM. DAKWERKEN. (o/cat. D12, kl. 1)  

21 aug. — AALST. Onderhoud en inspectie van alle dak-
goten en platte daken van het volledige patrimonium. (o/
cat. D8 of D22) 

22 aug. — SINT-NIKLAAS. Bibliotheek Hendrik Hey-
manplein: dakrenovatie. (o/cat. D8, kl. 2) 

III.2.2) Economische en financiële draagkracht: Inlich-
tingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereis-
ten is voldaan: Zie administratieve bepalingen bestek.

III.2.3) Technische bekwaamheid: Inlichtingen en for-
maliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 
categorie D klasse 6

AFDELING IV. Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs
IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische vei-

ling: Neen
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbe-

stedende dienst: 4200/2009/0483/01.
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde 

opdracht: Neen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het be-

stek en aanvullende stukken of het beschrijvende 
documenten:

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documen-
ten of voor toegang tot documenten: 11/09/2014, Tijd-
stip: 10:00.

Zijn bestekken gratis ? Neen
Informatie voor betalende lastenboeken / docu-

menten: Prijs: 502.69 EUR.
Betalingstermijnen en methode: De prijs van het 

dossier is over te schrijven op het rekeningnum-
mer 780-5556367-26 op naam van SHM Dender-
streek, met als vermelding de naam van het dossier. 
De prijs is inclusief 6% BTW en exclusief 8,80 euro 
portkosten.

IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of 
aanvragen tot deelneming: Datum: 16/09/2014, Tijdstip: 
10:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij of-
fertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands,

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver 
zijn inschrijving gestand moet doen: aantal dagen: 120.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen wor-
den geopend: Datum: 16/09/2014, Tijdstip: 10:00, 
Plaats: SHM Denderstreek, Verastenstraat 1 te 9300 
Aalst, Raadzaal.

VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00736620/2014012998
VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 

14/07/2014
9153-2

25 sept i.p.v. 14 aug. — Te 14 u., Meetjesland-
se Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a., 
Stationsstraat 58 te 9900 Eeklo, 

 (450 
dagen). Raming zonder btw 495472.18 EUR. Be-
stek nr. MBV-2010/0555/01-F02_0 prijs 175.00 EUR 
te bekomen tot 13/08/2014, 14 uur. Via overschrij-
ving. Inlichtingen bij Meetjeslandse Bouwmaatschap-
pij voor Volkswoningen c.v.b.a., Luc Verschoote, tel. 09 
376 90 42, e-mail: luc.verschoote@mbv.woonnet.be.  
  RECHTZETTING 1. — III.2.3) Vakbekwaamheid Eventu-
eel vereiste minimumeisen In plaats van  Klasse: N/A, Ca-
tegorie: N/A Toe te voegen tekst  Klasse: 3, Categorie: D    
VI.3.4) Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd  
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken 
en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of 

4 sept. — EEKLO. Bouw van een tunnel onder de 
N49 te Eeklo-Balgerhoeke. (cat. E, kl. 8) 

4 sept. — LEDEBERG. Renovatie DC Ledeberg - afwer-
king en technische uitrusting hoofdgebouw (fase 4). (cat. 
D, kl. 6) 

5 sept. — SINT-GILLIS-BIJ-DENDERMONDE. Opbouw 
van 15 sociale eengezinswoningen. (cat. D, kl. 6)  nr.27-

8 sept. — AALST. Vernieuwen stuwsluiscomplex, 
Dender. (cat. B, kl. 7; cat. D, kl. 5; cat. A) -

 — HERZELE. 

 AFDELING I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

SHM Denderstreek
.Ter attentie van:

Eddy De Vlieger, algemeen directeur.
Verastenstraat 1, 9300 Aalst, BE

Tel. +32 53771518
Fax +32 53778822

E-mail: 
info@denderstreek.woonnet.be

Werken.
I.2) Soort aanbestedende dienst
Sociale Huisvestingsmaatschappij
I.3) Hoofdactiviteit
Andere: Sociale Huisvesting
I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbe-

stedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere 

aanbestedende diensten: Neen
AFDELING II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht 

gegeven benaming: Bouwen van 23 woongelegenhe-
den te Herzele, Evendael

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de 
werken (werken) Uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 
Herzele

NUTS code: BE23
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de 

raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: 
De aankondiging betreft een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de 
aankoop/aankopen:

De opdracht omvat het bouwen van 23 woonge-
legenheden in een woonerf te Herzele, Evendael.

II.1.6) CPV - classificatie:
Hoofdopdracht: Hoofdcategorie: 45000000
II.1.7) Inlichtingen over de overeenkomst inzake 

oveheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de overeenkomst inzake over-

heidsopdrachten: Neen
II.1.8) Percelen: Neen.
II.1.9) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: Neen.
II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
Geraamde waarde zonder BTW: 3003236.81 EUR.
II.2.2) Inlichtingen over opties.
Opties: Neen.
II.2.3) Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: Neen
II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van 

de opdracht: Periode in dagen: 600.
AFDELING III. Juridische, economische, financiële 

en technische informatie
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Zie ad-

ministratieve bepalingen bestek.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoor-

waarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaan-
gaande: Zie administratieve bepalingen bestek.

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van 
ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund: Zie 
administratieve bepalingen bestek.

III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers Inlichtin-

gen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is 
voldaan: Zie administratieve bepalingen bestek.

R
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7 juli. — BEVEREN. -

Jansen Building Group BVBA, 3670 Meeuwen; Potteau 
Labo NV, 8501 Heule; Alcomel NV, 3980 Tessenderlo; 
Winnen.

Houtleveringen

Aanbestedingen
20 aug. — GENT. Leveren van massief hout, plaatmate-
rialen, gipskartonplaten en plafondtegels met toebeho-
ren. 

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
5 aug. — GENT. Uitvoering van een luifelconstructie in 
staal en glas - AZ Maria Middelares: gunningsprocedure 
is afgebroken. (o/cat. D14, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) 

5 aug. — GENT. Luifel in staal en glas: afgebroken. (o/
cat. D14, kl. 1; o/cat. D20) 

 — GENT. Lluifelconstructie in staal en glas: wij-
ziging in erkenning. (o/cat. D14, kl. 2; o/cat. D20 of F2)  

 — GENT. Uitvoering van een luifel in staal en 
glas: wijziging in erkenning. (o/cat. D14 of D20 of F2, kl. 
1) 

4 sept. — GENT. Leveren van milieuvriendelijke graffiti-
verwijderproducten. 

Elektriciteitswerken

KLUISBERGEN  
Lotje Demedts  
secretaris@kluisbergen.be

-

Aanbestedingen
7 aug. — GENT. Periodieke keuring van technische in-
stallaties en toestellen in diverse stads-, politie-, brand-
weergebouwen. 

18 aug. — GENT. Verbouwen van een bestaande turn-
zaal tot twee kleuterklassen en aanpassen sanitair: wijzi-
gen bezoekdag. 

25 aug. — NEVELE. Nieuwbouw sporthal Oostbroek 
Nevele - deel elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 2)  nr.27-p.138 

29 aug. — SINT-NIKLAAS. AZ Nikolaas - Blok DFJ- reno-
vatie centrale sterilisatie: wijzigingsbericht. (o/cat. P1, kl. 
3) 

3 sept. — OUDENAARDE. Restauratie van de sacris-
tie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Pame-
le: elektriciteit en HVAC. (o/cat. P1, kl. 1) 

4 sept. — GENT. Aanpassen van de MS-cabines. (o/cat. 
P1, kl. 2) 

23 sept. — AALST. SportAG. Stedelijk Zwembad. Tech-
nisch onderhoud en energiezuinige exploitatie voor een 
periode van 5 jaar. 

Vernieuwen van buitenschrijnwerk van dakkapellen 
van 51 woningen in wijk te Haaltert.

II.1.6) CPV - classificatie: Hoofdopdracht: Hoofdcatego-
rie: 45421132

II.1.7) Inlichtingen over de overeenkomst inzake 
oveheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten:Neen

II.1.8) Percelen: Neen.
II.1.9) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: Neen.
II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht: geraam-

de waarde zonder BTW: 139485.00 EUR.
II.2.2) Inlichtingen over opties.
Opties: Neen.
II.2.3) Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: Neen
II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van 

de opdracht
Periode in dagen: 50
AFDELING III. Juridische, economische, financiële 

en technische informatie
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 
Zie administratieve bepalingen bestek.
III.1.2) Belangrijkste financierings en betalings-

voorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften 
dienaangaande:

Zie administratieve bepalingen bestek.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van 

ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund: Zie 
administratieve bepalingen bestek.

III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan 

de vereisten is voldaan: Zie administratieve bepalingen 
bestek.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht: 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan 

de vereisten is voldaan: Zie administratieve bepalingen 
bestek.

III.2.3) Technische bekwaamheid: 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: Categorie D5 klasse 2
AFDELING IV. Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs
IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische vei-

ling: Neen
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde 

opdracht: Neen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het be-

stek en aanvullende stukken of het beschrijvende 
documenten: 

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documen-
ten of voor toegang tot documenten: 21/08/2014, Tijd-
stip: 10:00.

Zijn bestekken gratis ? Neen
Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: 

Prijs: 41.60 EUR.
Betalingstermijnen en methode: 
De prijs van het dossier is over te schrijven op het re-

keningnummer 780-5556367-26 op naam van SHM 
Denderstreek, met als vermelding de naam van het dos-
sier. De prijs is inclusief 6% BTW en exclusief 6,50 euro 
portkosten.

IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of 
aanvragen tot deelneming: Datum: 26/08/2014, Tijdstip: 
10:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij of-
fertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, 

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver 
zijn inschrijving gestand moet doen: Aantal dagen: 120.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen wor-
den geopend: Datum: 26/08/2014, Tijdstip: 10:00, 
Plaats: SHM Denderstreek, Verastenstraat 1 te 9300 
Aalst, Raadzaal.

VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00736620/2014012787
VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 

10/07/2014
9145-2

4 sept. — GENT. Aanpassing van binnenschrijnwerk 

in diverse stads- en politiegebouwen. (o/cat. D5, kl. 2)  

28 aug. — Te 13.30 u., HUB-KAHO vzw, War-
moesberg 26 te 1000 Brussel, -

-
 

(75 dagen). Bestek nr. 2014/019 - ID86. Inlichtingen te 
bekomen bij HUB-KAHO vzw, De heer Marnik De Vos, 
tel. 0495 22 37 56, e-mail: marnik.devos@hubkaho.be. 
— Erk. o/cat. D1, kl. 4; o/cat. D8, kl. 4; o/cat. D12, kl. 
4.

2 sept. — DENDERLEEUW. Vernieuwen dakdichting 
turnzaal van BS Denderleeuw. (o/cat. D8, kl. 2)  nr.28-

4 sept. — GENT. Renovatie dakbedekking – FM-Dienst 
Onderhoud Gebouwen. (o/cat. D8, kl. 2) 

Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
28 juli. — AALTER. Nieuwbouw rustoord: levering los 
meubilair. 

12 aug. — GENT. Leveren en plaatsen van auditorium-
stoelen: aanvullende informatie. 

21 aug. — Te 14 u., Revalidatiecentrum (CAR 't 
vlot) Kallobaan 5, 9120 Beveren  In de vergaderzaal, 

-
ren. (50 dagen). Bestek nr. 06.22.01.09-LM 4A1 prijs 95 
EUR. Het dossier is verkrijgbaar bij : Architektenburo De 
Vloed bvba, Laarnebaan 106a, 9070 Heusden-Destelber-
gen, alle werkdagen tussen 09.00 u en 16.00 u. Beta-
ling van het dossier gebeurt vooraf door overschrijving 
op één van volgende rekeningen van Architektenburo De 
Vloed bvba, bij verzending van het dossier, nl. KBC IBAN 
BE44 4483 6143 6145 - BIC KREDBEBB. Bij afhaling van 
het dossier gebeurt betaling contant na telefonische be-
stelling. Bij storting, gelieve bewijs van storting door te 
mailen naar Sabine Lebbe (tel. 09 252 11 22, fax 09 252 
11 25, e-mail: sabine.lebbe@devloed.be).

 — HAALTERT. 

 AFDELING I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

SHM Denderstreek
.Ter attentie van:

Eddy De Vlieger, algemeen directeur.
Verastenstraat 1, 9300 Aalst BE

Tel. +32 53771518
Fax +32 53778822

E-mail: 
info@denderstreek.woonnet.be

Werken.
I.2) Soort aanbestedende dienst
Sociale Huisvestingsmaatschappij
I.3) Hoofdactiviteit Andere: Sociale huisvesting.
I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbe-

stedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere 

aanbestedende diensten: Neen.
AFDELING II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de op-

dracht gegeven benaming: Vernieuwen buitenschrijn-
werk van dakkapellen van 51 woningen in wijk te 
Haaltert

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de 
werken (werken) Uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 
Haaltert

NUTS code: BE231
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de 

raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: 
De aankondiging betreft een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de 
aankoop/aankopen: 
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18 aug. — GENT. Verbouwen van een bestaande turn-
zaal tot twee kleuterklassen en aanpassen sanitair: wijzi-
gen bezoekdag. 

20 aug. — GENT. 

 AFDELING I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en):

Volkshaard cvba - so
Contact: De heer Peter Vermaercke

Ravensteinstraat 12
BE-9000 Gent

Tel. +32 92235045
Fax +32 92330623

E-mail: 
Peter.Vermaercke@volk.woonnet.be

www.volkshaard.be 

Diensten
Adres van de aanbestedende dienst:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende 

adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde 
contactpunt(en).

Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar 
op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde 
contactpunt(en).

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten 
worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierbo-
ven vermelde contactpunt(en).

I.2) Soort aanbestedende dienst: 
Sociale huisvestingsmaatschappij.
I.3) Hoofdactiviteit: 
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. 
I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbe-

stedende diensten: 
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere 

aanbestedende diensten: Nvt. 

29 aug. — SINT-NIKLAAS. AZ Nikolaas - Blok DFJ- reno-
vatie centrale sterilisatie: wijzigingsbericht. (o/cat. D16 of 
D17 of D18, kl. 3) 

3 sept. — OUDENAARDE. Restauratie van de sacris-
tie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Pame-
le: elektriciteit en HVAC. (o/cat. P1, kl. 1) 

10 sept. — GENT. Onderhoud en herstelling van de ver-
warmings- en warm waterinstallaties bij de VDAB – ves-
tigingen. 

23 sept. — AALST. SportAG. Stedelijk Zwembad. Tech-
nisch onderhoud en energiezuinige exploitatie voor een 
periode van 5 jaar. 

8 juli. — OUDENAARDE. -

STEURBAUT BVBA, 206.883,00 euro; Vandewal-
le NV, 212.125,64 euro; Block Dias NV, 221.033,21 
euro; Utel BVBA, 255.215,53 euro; Van Braeckel NV, 
297.931,40 euro; AG Thermo Service, 299.609,15 
euro; Elvebo, 343.031,14 euro.

Sanitaire werken

Aanbestedingen
7 aug. — GENT. Periodieke keuring van technische in-
stallaties en toestellen in diverse stads-, politie-, brand-
weergebouwen. 

8 juli. — OUDENAARDE. -

DE MULDER NV, 147.664,74 euro; De Lannoy BVBA, 
159.601,01 euro; Tevean NV, 173.579,00 euro; Bo-
cova NV, 181.493,00 euro; Electro Service André, 
208.874,12 euro; De Smet - Vandamme, 1.980.305,42 
euro.

14 juni 2013. — EVERGEM. Restauratie Sint-Chris-
toffelkerk - fase 1 - elektrische installaties, Hoeksken 
- Gilbert Braeckmanplein te 9940 Evergem. — TE-
VEAN NV, Industriepark Rosteyne 6, 9060 Zelzate: 
132.778,30 euro. (excl. BTW).

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

TEMSE  
Verhulst Luc  
secretaris@temse.be

Aanbestedingen
 — AALST. Aankoop van elektronisch beveiligde 

radiokasten. 

29 aug. — SINT-NIKLAAS. AZ Nikolaas - Blok DFJ- reno-
vatie centrale sterilisatie: wijzigingsbericht. (o/cat. N1, kl. 
1) 

8 sept. — GENT. Electron Beam Lithografie Systeem.  

Centrale verwarming

Aanbestedingen
7 aug. — GENT. Periodieke keuring van technische in-
stallaties en toestellen in diverse stads-, politie-, brand-
weergebouwen. 

11 aug. — GENT. Verbouwen stookplaats  perceel cen-
trale verwarming / ventilatie - Campus Sint Alfons. (o/cat. 
D17 of D18, kl. 2) 

18 aug. — GENT. Verbouwen van een bestaande turn-
zaal tot twee kleuterklassen en aanpassen sanitair: wijzi-
gen bezoekdag. 

21 aug. — Te 10 u., OCMW, Godshuisstraat 13 - 
9185 Wachtebeke, 

-
-

aardgas. (12 maanden). Raming zonder btw 275000 
EUR. Bestek prijs 75 EUR te bekomen tot 15/08/2014. 
Inlichtingen bij OCMW Wachtebeke, Hubert Van Kerck-
hove (secretaris), tel. 03426282, fax 03426279, e-mail: 
hubert.vankerckhove@ocmw-wachtebeke.be.

25 aug. — EEKLO. Renovatie van de thermische uitrus-
ting. (o/cat. D17) 

25 aug. — NEVELE. Nieuwbouw sporthal Oostbroek 
Nevele - deel sanitair & HVAC. (o/cat. D17, kl. 4)  nr.27-

ONOVERTROFFEN TEAM. 

E
9
0
0
-1

1
-1

/4
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8 juli. — OUDENAARDE. -

UTEL BVBA, 46.157,40 euro; Steurbaut BVBA, 
48.030,50 euro; Van Braeckel NV, 49.088,41 euro; 
Vandewalle NV, 52.955,59 euro; Lapage Technics, 
56.667,28 euro; De Boevere BVBA, 59.428,74 euro; 
Vermeulen, 60.063,86 euro; AG Thermo Service, 
61.421,45 euro.

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
5 aug. — GENT. Uitvoering van een luifelconstructie in 
staal en glas - AZ Maria Middelares: gunningsprocedure 
is afgebroken. (o/cat. D14, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) 

5 aug. — GENT. Luifel in staal en glas: afgebroken. (o/
cat. D14, kl. 1; o/cat. D20) 

 — GENT. Lluifelconstructie in staal en glas: wij-
ziging in erkenning. (o/cat. D14, kl. 2; o/cat. D20 of F2)  

 — GENT. Uitvoering van een luifel in staal en 
glas: wijziging in erkenning. (o/cat. D14 of D20 of F2, kl. 
1) 

7 aug. — GENT. Herstellen en onderhouden van sectio-
naal, kantel -en rolpoorten in diverse stads- en politiege-
bouwen. (o/cat. D20, kl. 1) 

18 aug. — ZOTTEGEM. Gevelsluiting. (o/cat. D20, kl. 3)  

21 aug. — GENT. Vervangen van 15 celdeuren en bij-
plaatsen van 2 schuifpoorten in het Algemeen Politiecen-
trum. (o/cat. D20, kl. 1) 

28 aug. — SCHELLEBELLE. Bouwen van overdekte fiet-
senstallingen en wachtruimte voor reizigers, renovatie 
onderdoorgang en trapoverkappingen. (cat. F)  nr.27-

4 sept. — NINOVE. Vervangen van schrijnwerk in KA 
Ninove F3. (o/cat. D20, kl. 1) 

25 sept. — GENT. Leveren, plaatsen en onderhouden 
van schuilhuizen. 

Afbraakwerken

Aanbestedingen
12 aug. — BERLARE. Sloop rusthuis Herfstvreugde en 
bijgebouwen en wegenis en heraanleg grasperk.  nr.28-

21 aug. — AALST. Slopen van woningen langsheen de 
N411. (o/cat. G5, kl. 1) 

29 aug. — GENT. Slopen van 42 appartementen (7 
bouwblokken) + 2 fietsenbergingen + vellen van 9 
hoogstammige bomen. (o/cat. G5, kl. 2) 

Bouwmaterialen

Aanbestedingen
20 aug. — GENT. Leveren van massief hout, plaatmate-
rialen, gipskartonplaten en plafondtegels met toebeho-
ren. 

21 aug. — GENT. Leveren op afroep van betonstraat-
stenen en betontegels. 

- in orde is met de betaling van sociale 
zekerheidsbijdragen;

- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklarin-

gen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: * Het bewijs van een verzekering te-
gen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen: Geen.
III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan:
* Getuigschrift G1-G2
* Bewijs erkend gehabilliteerd installateur ( Cerga )
* Een opgave van de al dan niet tot de onderne-

ming behorende technici of technische organen, in het 
bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteitscontrole.

Eventuele minimumeisen: Geen.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten: Nee.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor 

dienstverlening 
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde 

beroepsgroep voorbehouden: Nee.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroeps-

kwalificaties opgeven van het personeel dat met de uit-
voering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: 
Nee. 

AFDELING IV: Procedure
IV.1) Type procedure 
IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige 

aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: 
1. Prijs, Weging: 80. 
2. Kwaliteit van de dienstverlening, Weging: 20. 
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische 

veiling: Nee.
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbe-

stedende dienst: PVM/2014/01.
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde 

opdracht: Nee.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestek-

ken en aanvullende documenten of een beschrijvend 
document

Uiterste datum voor ontvangst van aanvragen voor do-
cumenten of voor toegang tot documenten: 19/08/2014.

Tegen betaling verkrijgbare documenten:
Prijs: EUR 20,00.
Betalingstermijnen en -methode: 
Bestek
Verzendkosten: EUR 7,00.
IV.3.4) Uiterste datum voor ontvangst van de inschrij-

vingen of deelnemingsaanvragen: 20/08/2014 - 11.00.
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij in-

schrijvingen of verzoeken tot deelneming: Nederlands.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver 

zijn inschrijving gestand moet doen: termijn in maan-
den en/of dagen: 180 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen wor-
den geopend: 20/08/2014 - 11.00  Plaats: Zaal De Linde, 
zetel van de maatschappij: Ravensteinstraat 12 Gent.

AFDELING VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht: Nee. 
VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of 

een programma dat met middelen van de EU wordt ge-
financierd: Nee. 

VI.4) Beroepsprocedures
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: 

14/07/2014
9156-1

25 aug. — NEVELE. Nieuwbouw sporthal Oostbroek 

Nevele - deel sanitair & HVAC. (o/cat. D17, kl. 4)  nr.27-

29 aug. — SINT-NIKLAAS. AZ Nikolaas - Blok DFJ- reno-

vatie centrale sterilisatie: wijzigingsbericht. (o/cat. D16 of 

D17 of D18, kl. 3) 

23 sept. — AALST. SportAG. Stedelijk Zwembad. Tech-

nisch onderhoud en energiezuinige exploitatie voor een 

periode van 5 jaar. 

AFDELING II: Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving 
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht 

gegeven benaming:
Raamcontract voor aanpassings- en herstellingswerken 

aan sanitaire installaties.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de 

werken, levering van de goederen of verlening van de 
diensten: diensten.

Categorie diensten: nr. 01 (Onderhoud en reparatie).
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Patrimonium 

van Volkshaard cvba-so - arrondissement Gent-Eeklo.
NUTS-code: BE234. 
II.1.3) De aankondiging betreft: 
De opstelling van een raamovereenkomst. 
II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst 
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen.
Looptijd van de raamovereenkomst in jaren: 1.
II.1.5) Korte beschrijving: De raamovereenkomst 

omvat het dagelijks onderhoud en grotere herstel-
lingen in de 5.300 wooneenheden behorende tot 
het patrimonium van de sociale huisvestingsmaat-
schappij Volkshaard cvba-so. 

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woorden-
lijst overheidsopdrachten): 50700000.

II.1.8) Verdeling in percelen: Ja.
Inschrijvingen moeten worden ingediend voor: één of 

meer percelen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: Nee.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht
Inlichtingen over percelen
Perceel 1.
1) Korte beschrijving: 
"Gent West" 
2) CPV-Classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst 

overheidsopdrachten):  50700000. 
4) Afwijkende datum voor de duur van de opdracht 

of de aanvang/voltooiing: Termijn in maanden: 12 
maanden.

Perceel 2.
1) Korte beschrijving:
"Gent Noord" 
2) CPV-Classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst 

overheidsopdrachten): 50700000. 
4) Afwijkende datum voor de duur van de opdracht 

of de aanvang/voltooiing: Termijn in maanden: 12 
maanden.

Perceel 3.
1) Korte beschrijving: 
"Gent Centrum" 
2) CPV-Classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst 

overheidsopdrachten): 50700000. 
4) Afwijkende datum voor de duur van de opdracht 

of de aanvang/voltooiing: Termijn in maanden: 12 
maanden. 

Perceel 4.
1) Korte beschrijving:
"Gent Zuid" 
2) CPV-Classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst 

overheidsopdrachten): 50700000. 
4) Afwijkende datum voor de duur van de opdracht 

of de aanvang/voltooiing: Termijn in maanden: 12 
maanden.

AFDELING III: Juridische, economische, financiële 
en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het 

perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoe-

ring van de opdracht: Nee.
III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.1) Persoonlijke situatie van de ondernemers, waar-

onder de vereisten in verband met de inschrijving in het 
beroeps- of handelsregister:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 
vereisten is voldaan:

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een 

criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwas-
sen van geld

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of pro-

cedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aan-
hangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de 
professionele integriteit aantast;

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft 
begaan;
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11 sept. — GENT. Leveren en plaatsen van begrazings-
rasters. (o/cat. G3, kl. 2) 

11 sept. — OUDENAARDE. Ophalen en verwerken van 
groen afval, boomstronken en houtafval (containerpar-
ken). 

Grondwerken

Aanbestedingen
7 aug. — VERREBROEK. Herinirchting Noord-Zuidver-
binding perceel 2. (cat. B of G, kl. 5) 

8 aug. — OUDENAARDE. Bodemsaneringswerken op 
voormalige gassite - Bourgondiëstraat - Trekweg - Site 
Scheldekop. 

12 aug. — GENT. Archeologische opgravingswerken in 
de wijk "St Bernadettestraat". (Klasse: N/A, Categorie: 
N/A ) 

14 aug. — KRUIBEKE. Zeeschelde LO. Gecontroleerd 
overstromingsgebied Kruibeke Bazel Rupelmonde. Af-
werking werkzones. (cat. G, kl. 1) 

22 aug. — GERAARDSBERGEN. Bodemsaneringswer-
ken Geraardsbergen. (cat. G, kl. 3) 

1 sept. — EVERGEM. Verwerken van grachtenslib.  

— GENT. -

BTW niet inbegrepen.

BALLAST NEDAM BV, 2321 Meer, 775.000,00 euro; 
Aclagro NV, 9032 Wondelgem, 870.353,40 euro; BSV 
NV, 8530 Harelbeke, 918.794,00 euro; Herbosch - Kie-
re NV, 925.609,40 euro; Stadsbader NV, 8530 Harel-
beke, 930.176,55 euro; Sita Remediation NV, 1850 
Grimbergen, 932.104,20 euro; Hye NV, 2070 Zwijnd-
recht, 946.264,17 euro; Aertssen Aannemingsbedrijf 
NV, 2940 Stabroek, 970.201,84 euro; Mourik NV, 
2030 Antwerpen 3, 970.829,20 euro; Ghent Dredging 
NV, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 1.025.877,36 euro; 
DEME Environmental Contractors NV, 1.110.211,19 
euro; Envisan NV, 9308 Hofstade (Oost-Vlaande-
ren), 1.228.283,79 euro; Lareco NV, 2880 Bornem, 
1.515.774,90 euro.

Spoorwegwerken

Aanbestedingen
2 sept. — Te 11 u., Vlaamse Vervoermaatschappij 

- De Lijn, Het Lijnhuis - Motstraat 20 te 2800 Mechelen, 

21 aug. — GENT. Raamovereenkomst voor het leveren 
van professioneel bevestigingsmateriaal. 

22 aug. — GENT. Leveren van voertuigen.  nr.28-p.80 

4 sept. — GENT. Leveren van professioneel klein tech-
nisch materiaal. 

4 sept. — GENT. Huren van duurzame autocars voor 
vervoer van leerlingen, inclusief chauffeur.  nr.28-p.80 

4 sept. — GENT. Leveren van gereedschappen.  nr.28-

12 sept. — Te 11.45 u., Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken - Afdeling Geotechniek, Tech-
nologiepark 905 te 9052 Zwijnaarde, 

 Bestek nr. GEO-
MBH000-14/003-F02_0 te bekomen tot 11/09/2014, 
11:45 bij Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
- Afdeling Geotechniek, Vervaele, Wouter, e-mail: wouter.
vervaele@mow.vlaanderen.be.

31 jan. 2014. — GENT. Aanvraag tot deelneming 
aan een onderhandelingsprocedure: overheidsop-
dracht voor de levering met betrekking tot een raam-
contract voor de operationele leasing van personen-
voertuigen in het VLAAMS GEWEST. — ALPHABET 
BELGIUM LONG TERM RENTAL NV, Ingberthoeveweg 
6, 2630 Aartselaar: (perceel 1, 2 en 3) .

Verschillende

Aanbestedingen
14 aug. — GENT. Raamovereenkomst voor het leveren 
van zonnewerende en andere folies. 

29 aug. — SINT-NIKLAAS. Leveren van plas-
tiek zakken ten behoeve van AZ Nikolaas vzw + 
aanvulling. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
29 juli. — GENT. Uitvoeren van allerlei natuurbeheer-
werken in ANB-domeinen in Oost-Vlaanderen.  nr.24-

5 aug. — WATERLAND-OUDEMAN. Beplantingswerken 
RWZI. (o/cat. G3) 

12 aug. — BERLARE. Sloop rusthuis Herfstvreugde en 
bijgebouwen en wegenis en heraanleg grasperk.  nr.28-

Speciale installaties

Aanbestedingen
 — GENT. Waterjet snijmachine. 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
28 juli. — AALTER. Nieuwbouw rustoord - lot gordij-
nen. 

19 aug. — HAALTERT. Huur en onderhoud van werkkle-
dij. 

Materieel - machines

Aanbestedingen
1 aug. — Te 9.30 u., PZ Assenede-Evergem, Ka-

pellestraat 1, 9940 Evergem, -
-

 (60 maanden). Bestek nr. 
PZ5421-PZ5421 bestek 2014/3 logistiek F02-F02_0 
te bekomen tot 30/07/2014 bij politiezone Assene-
de-Evergem, De Man Annelies Johanna t.a.v. Anne-
lies De Man, e-mail: politie@assenede-evergem.be.  
  RECHTZETTING 1. — Deze rectifica-
tie betreft een schrapping op blz 16 van 
het bestek betreffende de lichtbalk - sirene   
  RECHTZETTING 2. — Op blz 16 van het bestek : er 
moet een sirene zijn, maar niet geïntegreerd in de 
lichtbalk.

4 aug. — GENT. Leveren van een innovatief 2delijns-
voertuig voor de brandweer of andere logistieke dien-
sten: aanvullende informatie. 

 — GENT. Huur van afvalcontainers en het opha-
len van afval. 

 — Te 16.30 u., Politiezone Aalter-Knesse-
lare, Stationsstraat 164 te 9880 Aalter, -

-
 

(200 dagen). Referentienummer PZ 5423-003/2014 te 
bekomen tot 05/08/2014, 16:30 bij Politiezone Aalter-
Knesselare, Politiezone Aalter-Knesselare t.a.v. Saelens 
Evelien, tel. 09 325 23 00, e-mail: evelien.saelens@
pzaalter-knesselare.be.

7 aug. — GENT. Onderhoud en herstellingen van de 
brandbestrijdingsmiddelen voor ongeveer 600 gebou-
wen. 

12 aug. — DEINZE. Leveren en plaatsen van hoog-laag-
bedden. 

19 aug. — Te 10 u., bij Bio Base Europe Pilot Plant 
vzw, Rodenhuizekaai 1, 9042 Desteldonk, vergaderzaal 
Bacillus, -

-
-

 (48 maanden). Bestek nr. BBEPP-2014-JVH-0523-
124-F02 te bekomen bij Bio Base Europe Pilot Plant 
vzw, Van Hove Jochem, e-mail: jochem.vanhove@bbeu.
org.

19 aug. — GENTBRUGGE. Controle draagbare blusmid-
delen (poederblussers, waterschuimblussers, CO2-blus-
sers). 

20 aug. — GENT. Leveren van massief hout, plaatmate-
rialen, gipskartonplaten en plafondtegels met toebeho-
ren. 

R443-1-1/4

Houtdok 27B – 2030 Antwerpen  
Tel. +32 (O)3 231 71 38

www.bdcgroep.com
info@bdcgroep.com 

Duik- en inspectiewerken – Waterbouw en baggerwerken 

Verhuur en  transport van kraanschepen en pontons 

Engineering – Berging en  wrakopruiming  



8218 juli 2014

OOST-VLAANDEREN

8218 juli 2014

AGENDA VAN AANBESTEDINGEN

-
-

 Ra-
ming 62.786,50 euro (excl. btw).

Aanbestedingen
29 juli. — NINOVE. Herstellen voetpaden in Outer-
straat. (cat. C, kl. 2) 

 — Te 10 u., VAC Gent, 17 de verdieping, 
lokaal De Sterre, -

-
 (190 

wd.). Referentienummer AWV O-Vl-X40/N70/41 bestek 
1M3D8H/14/31-F02_0 prijs 121.80 EUR. Elektronisch 
inschrijven is verplicht. Het bestek kan gratis gedown-
load worden van het internet : https://enot.publicpro-
curement.be/enot-war/ of door het bedrag te storten op 
rekeningnummer : IBAN : BE06-3751-1109-8122 BIC 
: BBRUBEBB.  van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw,  Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Als mededeling 
dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de 
aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van stor-
ting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke 
opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. In-
lichtingen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, ont-
haal t.a.v. Tamara Van Os, Koningin Maria Hendrikaplein 
70 - bus 81, 9000 Gent, tel. 09 276 26 00, e-mail: ta-
mara.vanos@mow.vlaanderen.be. — Erk. cat. C, kl. 7.  
  RECHTZETTING 1. — Er werd een aangepast MHO 
en bijhorende conformverklaring gepubliceerd.  
  L.W. — Elektronisch inschrijven is verplicht.

8 aug. — WORTEGEM-PETEGEM. Uitvoeren van rio-
lerings- en wegeniswerken in de Langestraat.  nr.27-

11 aug. — KAPRIJKE. Wegenwerken, Krommeveld-
straat-EIndeken. (cat. C, kl. 2) 

12 aug. — GENT. Betonherstelling en coating van in-
spectieputten. (cat. C, kl. 1; cat. E, kl. 1) 

13 aug. — MALDEGEM. N499: herstellen van de rij-
wegverharding in beton. (o/cat. C5, kl. 5)  nr.28-p.82 

13 aug. — GERAARDSBERGEN. Onderhoud en herstel-
ling van verschillende gemeentewegen met koolwater-
stofverhardingen. (o/cat. C5, kl. 2) 

13 aug. — ZOTTEGEM. Stadsrenovatie: Herinrichten 
Stationsstraat, Hoogstraat, Markt en Stationsplein. (cat. 
C, kl. 6) 

13 aug. — Te 14 u., bij Mobiliteit en Openbare 
Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-
Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 
9000 Gent. Lokaal : VAC – 17e verdiep - “De Sterre”, 

 (1 
kalenderjaar). Bestek nr. AWV O-Vl-O40/D411/87 - be-
steknummer 1M3D8H/14/35-F02_0 prijs 11.63 EUR. 
Elektronisch inschrijven is verplicht. Het bestek kan gra-
tis gedownload worden van het internet : https://enot.
publicprocurement.be/enot-war/ of door het bedrag 
te storten op rekeningnummer : IBAN : BE06-3751-
1109-8122 BIC : BBRUBEBB.  van de afdeling Wegen 
en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendri-
kaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Als mededeling dient 
het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbe-
stedingsdocumenten moet het bewijs van storting of 
overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmer-

22 sept. — GENT. Milieukundig en economisch ver-
antwoord fosforgebruik: aanvullende informatie.  nr.28-

Brug- en tunnelwerken

Aanbestedingen
18 aug. — SINT-DENIJS-WESTREM. Betonherstelling 
kokers Gaverbeek. (cat. E, kl. 2) 

4 sept. — Te 10 u., bij  Mobiliteit en Openbare 
Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-
Vlaanderen, VAC Gent-17de verdieping, Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 - bus 81 te 9000 Gent, 

 (510 kd.). Bestek nr. AWV O-Vl-X40/
N49/105-1M3D8H/14/13-F02_0 prijs 860.00 EUR. Elek-
tronisch inschrijven is verplicht. Het bestek kan gratis ge-
download worden van het internet : https://enot.public-
procurement.be/enot-war/ of door het bedrag te storten 
op rekeningnummer : IBAN : BE06-3751-1109-8122 BIC 
: BBRUBEBB.  van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw,  Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Als mededeling 
dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de 
aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van stor-
ting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke 
opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. In-
lichtingen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, ont-
haal t.a.v. Tamara Van Os, Koningin Maria Hendrikaplein 
70 - bus 81, 9000 Gent, tel. 09 276 26 00, e-mail: ta-
mara.vanos@mow.vlaanderen.be. — Erk. cat. E, kl. 8.  
  L.W. — Elektronisch inschrijven is verplicht

 — In de  nv Grondbank The Loop, 
Voldersstraat 1 te 9000 Gent, 

-
-

-
-

-
 Inlichtingen bij de nv Grondbank The 

Loop, Notebaert Wouter Karel Telefoon: 092696980 
Fax: 092696999 Email: wouter.notebaert@sogent.be  
  
  L.W. — Geplande datum voor aanvang van de gun-
ningsprocedures 22/08/2014. Aanvang: 01/12/2014 Vol-
tooiing: 30/06/2016 

Weg- en rioolwerken

GERAARDSBERGEN  
Veerle Alaert  
secretaris@geraardsbergen.be

-

 

KLUISBERGEN  
Lotje Demedts  
secretaris@kluisbergen.be

 Raming 
752.102,24 euro (incl. btw).

LOCHRISTI  
Herman Schoonjans  
secretaris@lochristi.be

 (140 dagen). Bestek nr. De Lijn-14_021-F05_0 te 
bekomen tot 01/09/2014, 11 uur bij Vlaamse Vervoer-
maatschappij - De Lijn, Vande Capelle Patrick Frans Ma-
rie-José, e-mail: patrick.vandecapelle@delijn.be.

3 sept. — GENT. Vernieuwen op diverse plaatsen in de 
area Gent - Perceel 1: Aanleg overwegen type Harmelen 
- Perceel 2: Aanleg overwegen type Strail. (cat. H, kl. 5 
(perceel 1); kl. 4 (perceel 2)) 

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
7 aug. — WETTEREN. Zeeschelde RO Wetteren. Dijk-
werken thv wijk Jabeke. (cat. B, kl. 6) 

7 aug. — VERREBROEK. Herinirchting Noord-Zuidver-
binding perceel 2. (cat. B of G, kl. 5) 

14 aug. — BAZEL. Optimalisatie waterhuishouding 
in de polders van Bazel en Rupelmonde. (cat. B, kl. 2)  

14 aug. — KRUIBEKE. Zeeschelde LO. Gecontroleerd 
overstromingsgebied Kruibeke Bazel Rupelmonde. Af-
werking werkzones. (cat. G, kl. 1) 

14 aug. — Te 14 u., Vlaamse Milieumaatschappij, 
Alfons Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem, 

-
 Bestek nr. VMM-L4710I0003G-F02_0 te beko-

men tot 13/08/2014, 14 uur bij Vlaamse Milieumaat-
schappij, Leliaert Karel Roger, tel. 09 243 68 14, e-mail: 
k.leliaert@vmm.be.

21 aug. — EEKLO. Ruimen van grachten op verschillen-
de plaatsen in het district Eeklo (D413), inclusief verwer-
king. (o/cat. B1, kl. 2) 

25 aug. — OUDENAARDE. Ruimen van grachten en 
profileren van bermen. (o/cat. B1, kl. 2) 

1 sept. — EVERGEM. Verwerken van grachtenslib.  

8 sept. — Te 9.30 u., op de Afdeling Bovenschel-
de, Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke, -

2. (600 werkdagen). Bestek nr. A B S-16EGGE/14/19-
F02_0 prijs 53.00 EUR. De aanbestedingsdocumenten 
kunnen bekomen worden tegen contante betaling (cash) 
van 53,00 euro bij Waterwegen en Zeekanaal NV, afde-
ling Bovenschelde, Guldensporenpark 105, 9820 ME-
RELBEKE en Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 
110, 2830 WILLEBROEK. De aanbestedingsdocumenten 
kunnen bekomen worden na overschrijving van de som 
van 53,00 euro (incl. BTW), op rekeningnr. BE89 3751 
1171 5585 van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 
110, 2830 WILLEBROEK, met vermelding van besteknr. 
16EGGE/14/19. De aanbestedingsdocumenten zullen u 
bezorgd worden na boeking van de overschrijving. De 
aanbestedingsdocumenten kunnen ook bekomen wor-
den via de website van Waterwegen & Zeekanaal NV 
onder de rubriek “bestekken” (www.WenZ.be) tegen 
betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard); keuze uit 
“elektronische versie” of “elektronische en papieren ver-
sie”. De samenvattende opmetingsstaat kan ook beko-
men worden (na betaling ÓF overschrijving) via e-mail: 
gunther.vandenberghe@wenz.be (tel.: 09-292 12 75).  
(e-mail: jeroen.verbelen@wenz.be). — Erk. cat. B, kl. 7; 
cat. D, kl. 5; cat. A.

15 sept. — SINT-LAUREINS. Onderhoudswerken Gene-
raal Vrije Polders. (cat. B, kl. 2) 
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van het dossier, nl. KBC IBAN BE44 4483 6143 6145 
- BIC KREDBEBB. Bij afhaling van het dossier gebeurt 
betaling contant na telefonische bestelling. Bij storting, 
gelieve bewijs van storting door te mailen naar Sabine 
Lebbe.  (tel. 09 252 11 22, fax 09 252 11 25, e-mail: sa-
bine.lebbe@devloed.be).

22 aug. — HOREBEKE. Wegeniswerken langsheen de 
Wafelstraat. (cat. C, kl. 1) 

22 aug. — LOKEREN. Reinigen rioolinfrastructuur.  

22 aug. — WAARSCHOOT. Wegeniswerken Zoutweg. 
(cat. C, kl. 2) 

22 aug. — SINT-NIKLAAS. Afkoppelingen Uilenstraat. 
(o/cat. C1/G2, kl. 2) 

70 - bus 81, 9000 Gent, tel. 09 276 26 00, e-mail: ta-
mara.vanos@mow.vlaanderen.be. — Erk. cat. C, kl. 4.  
  L.W. — Elektronisch inschrijven is verplicht

21 aug. — GENT. Leveren op afroep van betonstraat-
stenen en betontegels. 

21 aug. — Te 14 u., Revalidatiecentrum (CAR 't 
vlot) Kallobaan 5, 9120 Beveren  In de vergaderzaal, 

-
 (50 dagen). Bestek 

nr. 06.22.01.09-4A2 prijs 50 EUR. Het dossier is verkrijg-
baar bij : Architektenburo De Vloed bvba, Laarnebaan 
106a, 9070 Heusden-Destelbergen, alle werkdagen tus-
sen 09.00 u en 16.00 u. Betaling van het dossier gebeurt 
vooraf door overschrijving op één van volgende rekenin-
gen van Architektenburo De Vloed bvba, bij verzending 

king: contante betaling wordt niet aanvaard. Inlichtin-
gen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, onthaal 
t.a.v. Tamara Van Os, Koningin Maria Hendrikaplein 
70 - bus 81, 9000 Gent, tel. 09 276 26 00, e-mail: ta-
mara.vanos@mow.vlaanderen.be. — Erk. cat. C, kl. 3.  
  RECHTZETTING 1. — In het bestek werd op pagina 3 de 
categorie gewijzigd van C naar C3. Dit bestek met de juis-
te categorie werd op 14/07/2014 opnieuw gepubliceerd.  
  L.W. — Elektronisch inschrijven is verplicht.

14 aug. — RONSE. Aanleg lange afstand fietspad - 
Viermaartlaan. (cat. C, kl. 2) 

14 aug. — ZULTE. Opmaken masterplan dorpskernver-
nieuwing. 

18 aug. — SINT-NIKLAAS. Reinigen van tunnels in het 
district. (cat. C, kl. 4) 

18 aug. — GENT. Ruiming van straatkolken op het 
grondgebied van 38 steden/gemeenten. 

19 aug. — AALST. Herstellen van verhardingen in KWS 
en beton op diverse gewestwegen in district D415. (cat. 
C, kl. 2) 

19 aug. — GENT. Leveren en aanbrengen van duurza-
me markeringen op autosnelwegen in de provincie Oost-
Vlaanderen. (o/cat. C3, kl. 4) 

20 aug. — Te 10 u., bij Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaan-
deren, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 
Gent. Lokaal : VAC – 17e verdiep - “De Sterre”, -

-
 (1 kalenderjaar). Bestek nr. AWV 

O-Vl-O40/D414/62 - besteknummer 1M3D8H/14/26-
F02_0 prijs 11.63 EUR. Elektronisch inschrijven is ver-
plicht. Het bestek kan gratis gedownload worden van 
het internet : https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/ of door het bedrag te storten op rekeningnummer 
: IBAN : BE06-3751-1109-8122 BIC : BBRUBEBB.  van 
de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Konin-
gin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Als me-
dedeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling 
van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van 
storting of overschrijving voorgelegd worden. Belang-
rijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. 
Inlichtingen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, ont-
haal t.a.v. Tamara Van Os, Koningin Maria Hendrikaplein 
70 - bus 81, 9000 Gent, tel. 09 276 26 00, e-mail: ta-
mara.vanos@mow.vlaanderen.be. — Erk. cat. C, kl. 4.  
  RECHTZETTING 1. — Er werd op 14/07/2014 
een nieuw bestek gepubliceerd: op pagina 3 
werd de categorie aangepast van C naar C3.  
  L.W. — Elektronisch inschrijven is verplicht.

20 aug. — Te 14 u., bij Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaan-
deren, VAC Gent - 17de verdieping, Koningin Maria Hen-
drikaplein 70 bus 81 te 9000 Gent, 

 (20 wd.). Bestek nr. AWV O-Vl-
X40/D414/12-1M3D8H/14/40-F02_0 prijs 17.63 EUR. 
Elektronisch inschrijven is verplicht. Het bestek kan gratis 
gedownload worden van het internet : https://enot.pu-
blicprocurement.be/enot-war/ of door het bedrag te stor-
ten op rekeningnummer : IBAN : BE06-3751-1109-8122 
BIC : BBRUBEBB.  van de afdeling Wegen en Verkeer 
Oost-Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw,  Koningin 
Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Als mede-
deling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling 
van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van 
storting of overschrijving voorgelegd worden. Belang-
rijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. 
Inlichtingen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, ont-
haal t.a.v. Tamara Van Os, Koningin Maria Hendrikaplein 
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Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documen-
ten of voor toegang tot documenten: 04/09/2014, Tijd-
stip: 10:00.

Zijn bestekken gratis ? Neen
Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: 

Prijs: 90.00 EUR.
Betalingstermijnen en methode: 
De prijs van het dossier is over te schrijven op het re-

keningnummer 780-5556367-26 op naam van SHM 
Denderstreek, met als vermelding de naam van het dos-
sier. De prijs is inclusief 6% BTW en exclusief 6,50 euro 
portkosten.

IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of 
aanvragen tot deelneming: Datum: 09/09/2014, Tijdstip: 
10:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij of-
fertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, 

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver 
zijn inschrijving gestand moet doen: Aantal dagen: 120.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen wor-
den geopend: Datum: 09/09/2014, Tijdstip: 10:00, 
Plaats: SHM Denderstreek, Verastenstraat 1 te 9300 
Aalst, Raadzaal.

VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00736620/2014012847  
29% van het geraamde bedrag valt ten laste van SHM 
Denderstreek, 68% ten laste van de gemeente Erpe-Me-
re en 3% ten laste van TMVW.

VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 
10/07/2014

9149-2

 — Bij Mobiliteit en Openbare Werken, 
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaan-
deren, Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81 te 
9000 Gent, -

-
 Dossier X40/N70/35. 

Inlichtingen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
t.a.v. ir. Greet De Keukelaere Telefoon: 092762614 
Email: greet.dekeukelaere@mow.vlaanderen.be.  
  L.W. — Dit is een vooraankondiging. Er is nog geen be-
steknummer beschikbaar.

21 aug. 2013. — KLUISBERGEN. Aanleg van een 
vlondertrap en vlonderterras op helling in Kluisbos. — 
: geannuleerd.

13 mei 2014. — RONSE. Heraanleg van voetpa-
den in de C. Meunierstraat, Elfnovemberstraat en 
deel van de J. Bordetlaan — DE MEULEMEESTER 
BVBA, Reukenstraat(Oph) 20, 9500 Geraardsbergen: 
221.387,40 euro. (excl. BTW).

Studieopdrachten

TEMSE  
Verhulst Luc  
secretaris@temse.be

-

-
-

 Ra-
ming 100.000,00 euro (incl. btw 21%).

Aanbestedingen
1 aug. — OUDENAARDE. Site Scheldekop: Begeleiding 
van de ambtshalve bodemsaneringswerken op voorma-
lige gassite. (Klasse: N/A, Categorie: N/A )  nr.25-p.97 

12 aug. — MACHELEN (OOST-VLAANDEREN). Streef-
beeldstudie van de Schetsveldwijk. 

I.2) Soort aanbestedende dienst
Sociale Huisvestingsmaatschappij
I.3) Hoofdactiviteit 
Andere: Sociale Huisvesting.
I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbe-

stedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere 

aanbestedende diensten: Neen.
AFDELING II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht 

gegeven benaming: Renovatie van voetpaden, op-
ritten, terrassen en wegenis in Bloemenwijk te 
Erondegem

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de 
werken (werken) Uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 
Erondegem

NUTS code: BE231
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de 

raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: 
De aankondiging betreft een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de 
aankoop/aankopen: 

Het project omvat de renovatie van voetpaden, 
opritten, terrassen en wegenis in de Bloemenwijk 
te Erondegem (Erpe-Mere). Het werk omvat even-
eens de aanleg van gras.

II.1.6) CPV - classificatie: 
Hoofdopdracht: 
Hoofdcategorie: 45000000
II.1.7) Inlichtingen over de overeenkomst inzake over-

heidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de overeenkomst inzake over-

heidsopdrachten: Neen
II.1.8) Percelen: Neen.
II.1.9) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: Neen.
II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
Geraamde waarde zonder BTW: 202880.69  EUR.
II.2.2) Inlichtingen over opties.
Opties: Neen.
II.2.3) Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: Neen
II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van 

de opdracht
Periode in dagen: 120.
AFDELING III. Juridische, economische, financiële 

en technische informatie
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 
Zie administratieve bepalingen bestek.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalings-

voorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften 
dienaangaande:

Zie administratieve bepalingen bestek.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van 

ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund: 
Zie administratieve bepalingen bestek.
III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: 
Zie administratieve bepalingen bestek.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht: 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: 
Zie administratieve bepalingen bestek.
III.2.3) Technische bekwaamheid: 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: 
categorie C klasse 2
AFDELING IV. Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs
IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische vei-

ling: Neen
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbe-

stedende dienst: Infra 2/132.
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde 

opdracht: Neen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het be-

stek en aanvullende stukken of het beschrijvende 
documenten: 

 — EREMBODEGEM. Dienst Mobiliteit en Open-
bare Werken. Wegen- en rioleringswerken in Papeveld, 
Varent en Kapelleveld te Erembodegem-Aalst: aanvullen-
de informatie. (cat. C, kl. 5) 

 — AALST. Dienst Mobiliteit en Openbare Wer-
ken. Aanbrengen en onderhouden wegmarkeringen: De 
ontbrekende modellen werden tegevoegd. (o/cat. C3, kl. 
2) 

 — DEINZE. Leveren van verkeerssignalisatie.  

 — Te 10 u., bij Mobiliteit en Openbare 
Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-
Vlaanderen, VAC Gent-17de verdieping, Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 81 te 9000 Gent, 

-

 (65 wd.). Bestek nr. AWV O-Vl-X40/
D411/51-1M3D8H/14/32-F02_0 prijs 24.88 EUR. Elek-
tronisch inschrijven is verplicht. Het bestek kan gratis ge-
download worden van het internet : https://enot.public-
procurement.be/enot-war/ of door het bedrag te storten 
op rekeningnummer : IBAN : BE06-3751-1109-8122 BIC 
: BBRUBEBB.  van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw,  Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Als mededeling 
dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de 
aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting 
of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke op-
merking: contante betaling wordt niet aanvaard. Inlich-
tingen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, onthaal 
t.a.v. Tamara Van Os, Koningin Maria Hendrikaplein 70 
- bus 81, 9000 Gent, tel. 09 276 26 00, e-mail: tama-
ra.vanos@mow.vlaanderen.be. — Erk. o/cat. C5, kl. 5.  
  L.W. — Elektronisch inschrijven is verplicht

 — LOVENDEGEM. Verkortingsweg, Aanleg pu-
blieke ruimte. (cat. C, kl. 2) 

28 aug. — GENT. Uitvoeren van wegen- en riolerings-
werken in de Posteernestraat en deel Sint-Martenstraat. 
(cat. C, kl. 3) 

28 aug. — LEDEBERG. Wegen- en rioleringswerken 
Centrumplein. (cat. C, kl. 6) 

28 aug. — SCHELLEBELLE. Heraanleg van de stations-
omgeving. (cat. C) 

29 aug. — BRAKEL. Diverse wegenwerken. (cat. C, kl. 
2) 

2 sept. — AALST. Aankoop van straatmeubilair.  nr.27-

2 sept. — AALST. Aanleg en herstel van voetpaden. 
(cat. C, kl. 2) 

2 sept. — GENT. Kluizendok. La Floridienne - Bevloe-
ring. (cat. C, kl. 7) 

4 sept. — DENDERLEEUW. Riolerings- en wegenis-
werken De Nayerstraat . (o/cat. C1, kl. 4)  nr.28-p.84 

9 sept. — ERONDEGEM. 

 AFDELING I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

SHM Denderstreek
Ter attentie van: Eddy De Vlieger, 

algemeen directeur
Verastenstraat 1
9300, Aalst, BE

Tel. +32 53771518
Fax +32 53778822

E-mail: 
info@denderstreek.woonnet.be

Type opdracht: WERKEN.
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18 aug. — OOSTENDE. Reorganisatie en uitbreiding 
centrale keuken - perceel 1. (cat. D, kl. 4)  nr.27-p.145 

18 aug. — BRUGGE. Plaatafwerking, plafonds en wan-
den, Woon- en ZorgCentrum TER POTTERIE - Vervanging-
snieuwbouw. ( o/cat. D4, D5, kl. 4) 

18 aug i.p.v. 10 juli. — ROESELARE. Promotiebouw 
gemeenteschool De Vlieger met kinderopvang: datum-
wijziging. (cat. D, kl. 8) 

19 aug. — TIELT. VERBOUWEN DIENSTENCENTRUM 
TOT KLASLOKALEN : RENOVATIE 3 KLEUTERKLASSEN + 
INKOM. (cat. D, kl. 1) 

19 aug. — ROESELARE. Dakisolatie bijplaatsen in 207 
wooneenheden: wijziging in erkenning. (cat. D, kl. 4)  

19 aug. — OOSTENDE. 

 I. Aanbestedende dienst 

De Oostendse Haard
Contact: Mevrouw Vanessa Vens

Nieuwpoortsesteenweg 205
BE-8400 Oostende
Tel. +32 59702954
Fax +32 59808091

E-mail: 
info@oostendsehaard.woonnet.be 

www.socialehuisvestingoostende.be

WERKEN 
Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden 

verkregen: 
De Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205, BE-

8400 Oostende, Contact: Mevrouw Kathia Baeteman. 
Tel.: +32 59702954. E-mail: kathia.baeteman@oostend-
sehaard.woonnet.be. Fax: +32 59808091. Url: www.so-
cialehuisvestingoostende.be.  

II. Voorwerp van de opdracht 
ISOLEREN VAN 40 WONINGEN TE 8450 BREDENE. 
Referentie: 2014/014-OH 2014/36. 
De opdracht is de isolatie van 40 wonin-

gen en wordt gegund bij wijze van openbare 
aanbesteding.

De werken moeten uitgevoerd worden in 40 wo-
ningen aan de Henri Van Blaerestraat, Maurice La-
graviérestraat, Noordhofstraat en Noord-Edestraat 
te Bredene.

Het dossier wordt gefinancierd met eigen middelen via 
deVMSW.

De opdracht heeft betrekking op een "voorbehou-
den opdracht" voor sociale werkplaatsen of beschutte 
werkplaatsen. 

Patrimonium van "De Oostendse Haard" te Bredene, 
8400 Oostende. 

Uitvoeringstermijn: 140 kalenderdagen.  
III. Informatie 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de in-

schrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevin-
den, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit 
van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
de concessies voor openbare werken.

* In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 
2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn 
offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze 
informatie zelf opvragen.

* Alleen de offertes ingediend door beschutte of socia-
le werkplaatsen zullen in aanmerking worden genomen. 
Document toe te voegen dat aantoont dat de onderne-
ming die de offerte indient erkend is als sociale werk-
plaats in de zin van de wet overheidsopdrachten. 

* Een bewijs van een verzekering tegen de gevolgen 
van uw burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen, die 
door de uitvoering van de opdracht, aan derden overko-
men, moet bezorgd worden indien de opdracht aan u 
wordt gegund.

* Een bewijs van een verzekering tegen beroeprisico´s 
moet bezorgd worden indien de opdracht aan u wordt 
gegund.; Minimumeisen : Te bezorgen indien de op-
dracht aan u wordt gegund. 

 — GENT. Huur van afvalcontainers en het opha-
len van afval. 

11 aug. — GENT. Leveren van toiletcontainers.  nr.27-

20 aug. — MELSELE. Inzameling van de fractie glas van 
huishoudelijke en ambachtelijke oorsprong. 

27 aug. — LOKEREN. Afhaling en verwerking van diver-
se afvalfracties afkomstig van recyclageparken.  nr.27-

29 aug. — SINT-NIKLAAS. Leveren van plastiek 
zakken ten behoeve van AZ Nikolaas vzw + aanvulling.  

11 sept. — OUDENAARDE. Ophalen en verwerken 
van steenpuin en harde plastics op de containerparken.  

11 sept. — OUDENAARDE. Ophalen en verwerken van 
groen afval, boomstronken en houtafval (containerpar-
ken). 

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Algemene bouwwerken

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-
 Raming 24.354,00 euro (excl. btw) of 

29.468,34 (incl. 21% btw te voldoen door medecon-
tractant).

Aanbestedingen
4 aug. — WERVIK. De Balokken: inrichtingswerken Lei-
emeersen. (cat. D, G, G3, kl. 4) 

12 aug i.p.v. 5 aug. — ZEDELGEM. Ontwerpen 
en bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw te Zedel-
gem (Aartrijke): datumwijziging. -

14 aug. — NIEUWPOORT. Nieuwpoort - bouw veer-
manshuis. (cat. D, kl. 2) 

18 aug. — ROESELARE. Ombouwen polyvalente zaal 
tot turnzaal: turntoestellen en vals plafond. 

14 aug. — GENT. Asbestinventarissen en asbestbeheer-
plannen voor diverse stads- en politiegebouwen: aanvul-
lende informatie. 

14 aug. — ZULTE. Herziening gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan - opmaken woonbeleidsplan - opmaken 
RUP's. 

18 aug. — KAPRIJKE. Aanstellen architect voor het 
verbouwen van het administratief centrum en de biblio-
theek. 

21 aug. — GENT. Implementatie van investeringen in 
energie efficiënte en hernieuwbare energie.  nr.27-

 — AALST. Opmaak van een subsidiedossier her-
inrichting van de bedrijventerreinen Denderomgeving 
Noord. 

27 aug. — NINOVE. Aanstelling ontwerper verbouwing 
en restauratie Sint-Jorishof. 

28 aug. — Te 10 u., stadhuis, Botermarkt 1, 9000 
Gent, -

 Bestek nr. 
BOU/2014/034-ID 2273 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 
27/08/2014. Inlichtingen bij Contactpunt Overheidsop-
drachten, Botermarkt 1 9000 Gent, telefoon: 092667780 
Fax: 092667379 Email: overheidsopdrachten@gent.be.  
  RECHTZETTING 1. — Ter verduidelijking worden nog 4 
plannen ter beschikking gesteld. De digitale plannen in 
DWG van de kelder, gelijkvloers en de 1e verdieping kun-
nen gedownload worden via volgende link: https://enot.
publicprocurement.be/. Deze plannen en de afmetingen 
hierop zijn louter indicatief. Ze dienen in situ nagekeken 
te worden. Het nazicht op correctheid van de plannen 
is de verantwoordelijkheid van het studiebureau, dat ze 
gebruikt.

2 sept. — DENDERMONDE. Bouw woonzorgzone- aan-
stellen architect - lage energieconstructie.  nr.27-p.144 

4 sept. — GENT. Studieopdracht voor passiefbouw 
jeugdlokaal De Bonte Was. 

10 sept. — ZELZATE. PARTICIPATIEF PROJECT WOON-
ZORGCENTRUM 'ZILVERBOS' TE ZELZATE.  nr.28-p.85 

11 sept. — GENT. Studieopdracht voor passiefbouw 
jeugdlokaal El Paso. 

12 sept. — HAMME. Ontwerper voor masterplan kin-
derdagverblijf en assistentiewoningen. 

15 sept. — MAARKEDAL. Aanstellen van een ontwer-
per voor de realisatie van een jeugd -en bewegingscen-
trum. 

 — Te 10 u., OCMW Gent, Facility Ma-
nagement, vergaderzaal Henry Van de Velde, Oefen-
pleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge, 

-
-

natie. (900 dagen). Bestek nr. FM/2013/204 prijs 0.00 
EUR te bekomen tot 15/09/2014. De bestekken zijn 
elektronisch op te vragen via de e-tendering applica-
tie. Inlichtingen bij Katrijn Peeters Telefoon: 092669237 
Fax: 092669219 Email: katrijn.peeters@ocmwgent.be.  
  L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch inge-
diend worden.

Afval

Aanbestedingen
29 juli. — DENDERMONDE. IZ Textielinzameling 2014.  
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Bestek nr. 2014/871 te bekomen tot 03/09/2014. De be-
geleidende documenten en invulformulieren kunnen gra-
tis digitaal bekomen worden via de website e-notifica-
tion (https://enot.publicprocurement.be). Inlichtingen bij 
gratis digitaal via de website e-notification (https://enot.
publicprocurement.be). — Erk. cat. D, kl. 8.

8 sept. — TORHOUT. Verbouwen brigadegebouw 
d'Aertrycke. (cat. D, kl. 2) 

12 sept. — Te 11 u., Vrije Basisschool  Boesche-
pestraat 20  8970 Poperinge, -

-
um. Bestek prijs 102 EUR te bekomen tot 11/09/2014, 
17 uur. Voorafgaande fax of mailbericht van het bedrijf 
aan architect THIRRY M. (058/23.43.37. - thirry@pacer.
be + voorafgaande storting op rekening nr. KBC 476-
3180211-61 (er wordt geen betaling ter plaatse aan-
vaard) (tel. 0058 23 65 34, fax 0058 23 43 37). — Erk. 
o/cat. D20, kl. 1.

19 sept. — MOERKERKE. Bouwen van 26 sociale een-
gezinswoningen waarvan 12 koopwoningen en 14 huur-
woningen, Halve Maanstraat. (cat. D, kl. 6)  nr.28-p.88 

19 sept. — KORTEMARK. Bouwen van een woon- en 
zorgcentrum 'Godtsvelde' - 94 bedden : Pleisterwerken. 
(o/cat. D11, kl. 2) 

19 sept. — MIDDELKERKE. 

 AFDELING I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Belfius Bank nv
Ter attentie van: Franky Tolpe

(Head of Project Management & 
Support-Specialised Finance).

Pachecolaan 44
1000 Brussel BE

Tel. +32 22225946
Fax +32 22223368

E-mail: 
franky.tolpe@belfius.be

Werken.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende 

adres: Andere
THV Evolta NV - Studiebureau J. Haegebart, Vlinder-

straat 2, 8400, Oostende, BE. Contactpersoon: Jaques 
Verbeke.Tel: +32 59504356. Fax: +32 59809019. E-mail: 
jacques.verbeke@evolta.be, Internet adres (URL): www.
evolta.be

Bestek en aanvullende documenten (zoals documen-
ten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aan-
koopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Andere

THV Evolta NV - Studiebureau J. Haegebart, Vlinder-
straat 2, 8400, Oostende, BE.Contactpersoon: Jaques 
Verbeke.Tel: +32 59504356. Fax: +32 59809019. E-mail: 
jacques.verbeke@evolta.be, Internetadres (URL): www.
evolta.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten 
worden gericht aan: Andere

OCMW Middelkerke, Sluisvaartstraat 17, 8430, MID-
DELKERKE, BE.Contactpersoon: Pierre Ryckewaert (Secre-
taris OCMW).Tel: +32 59319210. Fax: +32 59312152. E-
mail: pierre.ryckewaert@ocmwmiddelkerke.be

I.2) Soort aanbestedende dienst
Financiële instelling
I.3) Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken, 
AFDELING II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de op-

dracht gegeven benaming: L 916 - OCMW Middelkerke 
- Dienstencentrum

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de 
werken (werken) Uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 
Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke

NUTS code: BE255

60.00 EUR te bekomen tot 20/08/2014. Overschrij-
ving op rek. nr. BE71 0012 4649 5769 van studie en 
architectenbureau Geert Rotsaert, Hoogledestraat 31, 
8610 KORTEMARK, tel 051/ 56 97 16 met vermel-
ding BTW nr.  (tel. 051 56 97 16, fax 051 57 10 78, 
e-mail: g.rotsaert@scarlet.be). — Erk. cat. D, kl. 2.  
  RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrige-
ren tekst in de oorspronkelijke aankondiging   
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
IV.3.3  
In plaats van   
rek nr BE0012 4649 5769   
Toe te voegen tekst   
rek nr BE71 0012 4649 5769   
VI.3.4) Te corrigeren datums in 
de oorspronkelijke aankondiging   
VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten   
VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oor-
spronkelijke aankondiging   
VI.4) Overige nadere inlichtingen   
@Ref:00690142/2014012990.

1 sept. — KORTRIJK. Bouwen van een kantoorgebouw 
Familiehulp, lot Ruwbouw en Afwerking. (cat. D, kl. 6)  

1 sept. — MENEN. Wind-waterdichte ruwbouw, natte 
afwerkingen, omgevingsaanleg + pilotage, woonzorg-
centrum CERES. (cat. D, kl. 8) 

1 sept. — BRUGGE. Binnenafwerking - Christus-Koning 
kerk. (cat. D of o/cat. D24, kl. 3) 

2 sept. — KORTRIJK. Nieuwbouw van een meergezins-
woning bestaande uit 2 appartementen. (cat. D, kl. 2)  

2 sept. — KORTRIJK. Renovatie van een eengezinswo-
ning, Koningin Elisabethlaan 48. (cat. D, kl. 1)  nr.27-

2 sept. — KORTRIJK. Renovatie van een eengezinswo-
ning te Kortrijk, Koningin Elisabethlaan 48. (cat. D, kl. 1)  

3 sept. — ROESELARE. Blok P: verbouwing klaslokalen 
3de verdieping. (cat. D, kl. 2) 

3 sept. — Te 11 u., Stad Roeselare, Botermarkt 2 
te 8800 Roeselare, -

-
lare. Raming zonder btw 1528401.24 EUR. Bestek nr. 
053/022-2014 te bekomen tot 27/08/2014, 17 uur bij 
Studio Plus Architecten b.v.b.a., dhr. Jonas Van de Wal-
le, Brugsesteenweg 63, 8800 Roeselare, tel. 051 22 53 
19. Toepasselijke Lastenboeken en documenten zijn di-
gitaal te verkrijgen door verzoek per mail op volgend 
adres: alain.bossuyt@studio-plus.be — Erk. cat. D, kl. 5.  
  RECHTZETTING 1. — Plaats waar de tekst 
moet worden toegevoegd  II.1.1 In plaats van    
Dossiernr. 053/022-2014  
 Toe te voegen tekst    
Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basis-
school Octopus: Lot 1: Ruwbouw en Afwerking  
  Plaats waar de tekst moet wor-
den toegevoegd  II.1.2 In plaats van    
Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basis-
school Octopus: Lot 1: Ruwbouw en Afwerking  
 Toe te voegen tekst    
Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basisschool Octopus: 
Lot 1: Ruwbouw en Afwerking, Dossiernr. 053/022-2014  
  Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd  
II.1.3 Hoofdopdracht 45000000 Hoofdopdracht 
45214210

4 sept. — Te 11 u., stad Kortrijk, Grote Markt 54 
te 8500 Kortrijk, -

Veiligheidsvoorschriften voor aannemers.; Minimum-
eisen : Aan de aannemer werd gevraagd om een ver-
bintenis te ondertekenen in twee exemplaren en één 
exemplaar te bezorgen aan de Oostendse Haard. In deze 
verbintenis die wettelijk verplicht is, verklaart de aanne-
mer deze gedragscode te hebben gelezen. Hij verklaart 
tevens dat hij de veiligheidsvoorschriften door zijn perso-
neel en onderaannemers zal doen naleven. 

Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D4 
(Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, 
valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabri-
ceerd) , Klasse 1.  

IV. Procedure: OPEN AANBESTEDING. 
Bestek en bijhorende documenten: 
Verkrijgbaar tot: 18/08/2014. 
Prijs: EUR 25,00. 
Bestek en opmetingstaat
Via overschrijving op het rekeningnummer 
BE 56 0010 7533 1488. 
Offertes en opening: 
Uiterste datum voor ontvangst offertes: 19/08/2014 

11.30. 
Opening van de offertes: 19/08/2014 11.30, De Oos-

tendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205 te 8400 
Oostende.

9148-1

20 aug. — IZEGEM. Sint-Jozefskliniek: lichte wanden. 
(o/cat. D4, kl. 1) 

20 aug. — IZEGEM. Sint-Jozefskliniek Izegem - om-
bouw blok D niveau 6-5-4 perceel 6 verlaagde plafonds. 
(o/cat. D4, kl. 1) 

21 aug. — POPERINGE. 

 VSOP Sint-Bertinus vzw
Bruggestraat 14
8970 Poperinge

OPEN AANBESTEDING 'Vernieuwen sanitaire loka-
len / VTI Poperinge - lot 1: algemene bouwwerken 
en afwerking'

Opening van de offertes 21/08/2014 om 10.00 u te 
Boeschepestraat 44, 8970 Poperinge

Erkenning : D - klasse 2
Korte beschrijving: afbraak- en metselwer-

ken, vloer- en wandbetegelingswerken, stijl-
wanden, verlaagde plafonds, sanitaire wanden, 
buitenschrijnwerk.

Bijkomende inlichtingen bij de ontwerper : MAES & 
VANDELANNOOTE architecten bvba, Burg. Nolfstraat 
23, 8500 Kortrijk, tel. 056 32 59 38, fax 056 32 57 38, 
mail@mv-architecten.be

Dossier wordt per post verstuurd na voorafgaan-
delijke storting van 60,00 EUR op rekeningnummer 
738-0230647-03 van MAES & VANDELANNOOTE ar-
chitecten met vermelding 'MV/12007-1 - lot 1: alge-
mene bouwwerken en afwerking' + BTW-nr

9154-3

25 aug. — KNOKKE-HEIST. Energiegebouw, Nieuw-
bouw Ziekenhuis. (cat. D, kl. 4) 

 — IZEGEM. Bouwen van sanitaire lokalen 
(chronologische afwijking) bij vrije basisschool. (cat. D, 
kl. 1) 

 — BRUGGE. Woon- en ZorgCentrum TER 
POTTERIE - Vervangingsnieuwbouw. (o/cat. D4, D5, kl. 5) 

 — MERKEM. Heropbouw Beukelaremolen.  

28 aug. — DIKSMUIDE. Restauratie Duitse militaire 
begraafplaats Vladslo - perceel 1 : restauratie inkomge-
bouw. (o/cat. D24, kl. 1) 

28 aug. — LANGEMARK. Restauratie Duitse militaire 
begraafplaats Langemark - perceel 1 : restauratie inkom-
gebouw. (o/cat. D24, kl. 1) 

29 aug. — Te 11 u., in het gemeentehuis, Markt-
plaats 1 te 8830 Hooglede, 

 (90 dagen). Ra-
ming zonder btw 241964 EUR. Bestek nr. 13.088 prijs 
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Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
30 juli. — WINGENE. Leveren van los meubilair: nieuw 
pdf-bestand opgeladen. 

4 aug. — SINT-KRUIS (BRUGGE). WZC Van Zuylen: le-
veren en plaatsen van meubilair. 

5 aug. — TORHOUT. Leveren van bedden.  nr.25-p.98 

18 aug. — BRUGGE. Plaatafwerking, plafonds en wan-
den, Woon- en ZorgCentrum TER POTTERIE - Vervanging-
snieuwbouw. ( o/cat. D4, D5, kl. 4) 

19 aug. — DEERLIJK. Leveren en plaatsen van tuinber-
gingen op de woonzone Sneppe te Deerlijk.  nr.28-p.89 

 — Te 11 u., OCMW Brugge, Ruddersho-
ve 4, 8000 Brugge, Raadzaal 4de verdieping, 

 (6 
maanden). Bestek nr. OCMW Brugge-Vast meubilair Ter 
Potterie-F02_0 te bekomen bij OCMW Brugge, OCMW 
Brugge t.a.v. Mevr. Ann Vandycke, tel. 050 32 73 88, fax 
050 32 73 99, e-mail: ann.vandycke@ocmw-brugge.be. 
— Erk. o/cat. D4, D5, kl. 5.

27 aug. — HARELBEKE. Nieuwbouw woonzorgcen-
trum: Losse inrichting. 

11 sept. — BELLEGEM. Diverse stadsgebouwen: leve-
ren en plaatsen van meubilair. 

8 juli. — OOSTENDE. 
-
-
-

DE LAERE NV, 1.055.673,61 euro; Detrac NV, 
1.068.685,32 euro; Potteau Labo NV, 1.104.249,75 
euro; BBC NV, 1.153.245,09 euro; Babo NV, 
1.174.472,54 euro; Planofurn NV, 1.193.530,42 euro. 

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
29 aug. — OOSTENDE. Vervangingsnieuwbouw voor 
105 woongelegenheden woonzorgcentrum, 10 kortver-
blijf en 15 eenheden dagverzorgingscentrum, na slopen 
bestaande bebouwing: Schilderwerken. (o/cat. D13, kl. 3)  

Elektriciteitswerken

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-
-

-
-

 Inlichtin-
gen bij de KU Leuven, Directie Technische Diensten, Wil-
lem de Croylaan 60A - bus 5570 3001 Heverlee, Paul Lo-
dewijckx Telefoon: 016322055 Fax: 016322982.

— ROESELARE. Omvormen van lo-
kaal tot leskeuken. Delen: keukentoestellen - elektri-
citeit- sanitair - HVAC - binnenafwerking. — MEULE-
MAN NV, Stasegemsesteenweg(Kor) 17, 8500 Kortrijk: 
164.147,48 euro.

20 maart 2014. — BRUGGE. Restaureren van de 
kiosk in het Astridpark. — A2Z RENOVATIE BVBA, 
Schatting 54, 8210 Zedelgem: 212.464,35 euro. (incl. 
BTW).

Vloer- en muurbekleding

Aanbestedingen
24 juli i.p.v. 11 sept. — MARKE. Sporthal Olympia-
deplein Marke: vervangen sportvloer: datumwijziging. (o/
cat. D25, kl. 1) 

11 aug. — EERNEGEM. VERBOUWINGSWERKEN : RE-
NOVATIE FEEST- en SPORTZAAL, AANBRENGEN DAKISO-
LATIE EN -DICHTING. (o/cat. D8 of D25, kl. 1)  nr.25-

23 mei 2014. — WEVELGEM. Renovatie van een 
sportvloer in parket in de evenementenhal De Schelp, 
Menenstraat 122/2 te 8560 Wevelgem. — STALS & 
ZOON NV, Voshol 6, 9160 Lokeren: 168.801,65 euro. 

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
11 aug. — EERNEGEM. VERBOUWINGSWERKEN : RE-
NOVATIE FEEST- en SPORTZAAL, AANBRENGEN DAKISO-
LATIE EN -DICHTING. (o/cat. D8 of D25, kl. 1)  nr.25-

29 aug. — BAVIKHOVE. RENOVATIE PLATTE DAKEN + 
ISOLATIE SCHOOL BAVIKHOVE. (o/cat. D8, kl. 1)  nr.27-

II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de 
raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: 
De aankondiging betreft een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de 
aankoop/aankopen:

L 916 - OCMW Middelkerke - Verbouwing/uit-
breiding voormalig Woon-Zorgcentrum tot Lokaal 
Dienstencentrum

Perceel : Ruwbouwwerken en afwerking + 
technieken

Uitvoeringstermijn : 200 werkdagen.
II.1.6) CPV - classificatie: Hoofdopdracht: Hoofdcatego-

rie: 45000000
II.1.8) Percelen: Neen.
AFDELING III. Juridische, economische, financiële 

en technische informatie
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
De borgtocht wordt vastgesteld op vijf tn honderd (5 

%) van de oorpronkelijke aannemingsson (toewijzingsbe-
drag) exclusief BTW, met een miniumum van 1.240,00 
EUR.

III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: Zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: Zie bestek
III.2.3) Technische bekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: vereiste erkennng, categorie D, Klas-
se 4, of in overeenstemming met het inschrijvingsbedrag.

AFDELING IV. Procedure
IV.1) Type Procedure
IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbe-

stedende dienst: L 916.
IV.3.2) Eerdere aankondigen betreffende dezelfde op-

dracht: Neen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek 

en aanvullende stukken of het beschrijvende documen-
ten: Zijn bestekken gratis ? Neen

Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: 
Prijs: 121 EUR.

Betalingstermijnen en methode: 
Het bestek is verkrijgbaar bij de ontwerper, EVOLTA 

engineers and architects, Vlinderstraat 2 te 8400 Oos-
tende, tel 059/50 43 56, na overschrijving van 121,00 
EUR (BTW 21% incl.) op rekeningnr. BE18 3800 1957 
4065, met vermelding van de volgende referentie: L 916 
OCMW Middelkerke - Perceel 1, ruwbouw en afwerking 
+ technieken.

IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of 
aanvragen tot deelneming: Datum: 19/09/2014, Tijdstip: 
12:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij of-
fertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen wor-
den geopend: Datum: 19/09/2014, Tijdstip: 12:00, 
Plaats: In de Raadzaal van het OCMW van Middelkerke, 
Sluisvaartstraat 17 te 8430 Middelkerke.

VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00677388/2014012740
VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 

10/07/2014
9146-1

 — Bij de KU Leuven, Directie Technische 
Diensten, Willem de Croylaan 60A - bus 5570 3001 He-
verlee, -

-
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Centrale verwarming

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-
-

 Raming 
45.000,00 euro (excl. btw).

Aanbestedingen
14 aug. — HOOGLEDE. Uitbouwen en exploiteren van 
een warmtenet. (o/cat. C2 , o/cat. D17, kl. 2)  nr.28-

18 aug. — DE HAAN. Vervangen atmosferische verwar-
mingsketels door hoogrendement condenserende ketels. 
(o/cat. D17, kl. 1) 

20 aug. — OOSTKAMP. Bouwen van serviceflats, dag-
verzorgings- en lokaal dienstencentrum - perceel sani-
tair, WZC Sint-Jozef Oostkamp. (o/cat. D16 of D18, kl. 4)  

20 aug. — OOSTKAMP. Bouwen van serviceflats, dag-
verzorgings- en lokaal dienstencentrum - perceel sani-
tair, WZC Sint-Jozef Oostkamp + aanvulling. (o/cat. G1 
of D17, kl. 2) 

20 aug. — OOSTKAMP. Bouwen van serviceflats, dag-
verzorgings- en lokaal dienstencentrum - perceel centra-
le verwarming - ventilatie, WZC Sint-Jozef Oostkamp. (o/
cat. D17 of D18, kl. 5) 

20 aug. — ZEDELGEM. BOUWEN VAN OEFENCEN-
TRUM EN OEFENPLAAT VOOR BRANDBESTRIJDING: sa-
nitair, verwarming en ventilatie. (o/cat. D16+17+18, kl. 
1) 

 — KACHTEM. Nieuwbouw sanitair - perceel 
HVACS, Sint Vincentius school Kachtem. (o/cat. D16 of 
D17 of D18, kl. 1) 

 — BRUGGE. Onderhoudscontract technische 
uitrusting instellingen OCMW-Brugge en Verenigingen.  

1 sept. — Te 12 u., vzw Katholieke Hogeschool Vi-
ves Noord t.a.v. Herman D'Alleine, Xaverianenstraat 10, 
8200 Brugge, -

-
-
 

(80 wd.). Bestek nr. 6871/CVVK prijs 140.00 EUR te be-
komen tot 29/08/2014, 12 uur. Bedrag van 140,00 euro 
BTW 6% en verzendingskosten inbegrepen te storten op 
rekeningnummer IBAN BE56 7755 2609 5988, BIC GKC-
CBEBB van nv Studieburo De Klerck, Oud-Strijderslaan 
14, 8200 Brugge, met vermelding .6871/CVVK + BTW-
nummer.  (tel. 050 32 01 22, fax 050 32 04 81, e-mail: 
hb@sdke.be). — Erk. o/cat. D17 of D18, kl. 2.

3 sept. — ROESELARE. Uitbreiding en renovatie 
Stedelijke Basisschool Octopus: HVAC en Sanitair: wijzi-
gingsbericht. (o/cat. D16 en D17 en D18, kl. 3) -

4 sept. — BRUGGE. Onderhoudscontract 2015-2019 
"Technisch beheer en totale waarborg 2 zwembaden".  

5 sept. — OOSTENDE. Onderhoud van de ketels op 
gas van het patrimonium van de Oostendse Haard. (o/
cat. D16, D17, kl. 1 en kl. 2 en kl. 3) -

ck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Brugge, met vermelding 
6557/24.15 + BTW-nummer.  (tel. 050 32 01 22, fax 050 
32 04 81, e-mail: hb@sdke.be). — Erk. o/cat. P2, kl. 5.  
  L.W. — Basisinstallatie bedrijfsklaar (keuring uitge-
voerd) vr 15.12.14.

3 sept. — Te 11.15 u., Stad Roeselare, Botermarkt 
2 te 8800 Roeselare, -

 Raming 
zonder btw 92193.28 EUR. Bestek nr. 053/023-2014 
te bekomen tot 27/08/2014, 17 uur bij Studio Plus Ar-
chitecten b.v.b.a., dhr. Jonas Van de Walle, Brugse-
steenweg 63, 8800 Roeselare, tel. 051 22 53 19, Toe-
passelijke Lastenboeken en documenten zijn digitaal 
te verkrijgen door verzoek per mail op volgend adres: 
alain.bossuyt@studio-plus.be — Erk. cat. P, kl. 1.  
  RECHTZETTING 1. — Plaats waar de tekst moet wor-
den toegevoegd  II.1.1 In plaats van  Dossiernr. 053/023-
2014. Toe te voegen tekst  Uitbreiding en renovatie Ste-
delijke Basisschool Octopus: Lot 2: Elektriciteit.   Plaats 
waar de tekst moet worden toegevoegd  II.1.2 In plaats 
van  Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basisschool Oc-
topus: Lot 2: Elektriciteit. Toe te voegen tekst  Uitbrei-
ding en renovatie Stedelijke Basisschool Octopus: Lot 2: 
Elektriciteit, Dossiernr. 053/023-2014.  Plaats waar de 
tekst moet worden toegevoegd  II.1.3 Hoofdopdracht 
45000000 Hoofdopdracht 45310000

4 sept. — BRUGGE. Onderhoudscontract 2015-2019 
"Technisch beheer en totale waarborg 2 zwembaden".  

8 sept. — Te 11 u., vzw Sint-Jozefskliniek, Roese-
laarsestraat 47 te 8870 Izegem, 

-
 Bestek prijs 120 EUR. 

Via officiële bestelbon deelnemer, betaling na ontvangst 
factuur uiterlijk 5 dagen voor datum inschrijving  het 
dossier is af te halen in het kantoor van de architect na 
telefonische afspraak tijdens de werkuren op het num-
mer 0475/79.80.22, een kopij van de bestelbon is af te 
geven aan de architect bij de afhaling van het dossier.  
(tel. 0475 79 80 22, e-mail: jmvanheste@skynet.be). — 
Erk. o/cat. P1, kl. 4.

15 sept. — MIDDELKERKE. Leggen van zonnepanelen 
op daken van gemeentelijke instellingen. 

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Aanbestedingen
20 aug. — OOSTENDE. AZ Damiaan uitbreiding en ver-
bouwing: liften. (o/cat. N1, kl. 4) 

20 aug. — OOSTKAMP. Bouwen van serviceflats, dag-
verzorgings- en lokaal dienstencentrum - perceel lift, 
WZC Sint-Jozef Oostkamp. (o/cat. N1, kl. 1)  nr.25-p.99 

5 sept. — Te 11 u., Augustijnensalon, Klein Semi-
narie, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare, -

-
ne. Bestek prijs 35 EUR. Overschrijving op IBAN BE03 
0688 9701 3284 op naam van Architecten Groep III 
cvba met vermelding: firma + btw nummer + Capaciteit 
De Ark - lift 2. Inlichtingen bij Architecten Groep III, lien 
vansteenkiste, Zeepziederijstraat 8, 8200 Sint-michiels, 
tel. 050 67 33 96, e-mail: lien.vansteenkiste@groep3.be. 
— Erk. cat. N, kl. 1.

-

 Raming 19.285,00 euro (excl. btw).

ZEDELGEM  
Hilde Hoebanx  
secretaris@zedelgem.be

-
 

Raming 11.942,43 euro (incl. btw).

Aanbestedingen
19 aug. — KNOKKE-HEIST. Kerstverlichting.  nr.28-

20 aug. — OOSTKAMP. Bouwen van serviceflats, dag-
verzorgings- en lokaal dienstencentrum - perceel elektri-
citeit, WZC Sint-Jozef Oostkamp. (o/cat. P1, kl. 5)  nr.25-

20 aug. — OOSTENDE. Plaatsen van databekabeling in 
het Stadhuis. (o/cat. P1, kl. 1) 

20 aug. — Te 15 u., WFIV  BLOK B - vergaderzaal 
(1ste verdiep)  Diksmuidse Heirweg 6  8210 Zedelgem, 

-
 Bestek nr. IX 024 

WFIV - Zedelgem BLOK M prijs 125 EUR. Via overschrij-
ving op rekening nummer KBC BE72 738 0064208 16. 
Inlichtingen bij DB - Architecten bvba, Cindy Delrue, Van-
ackerestraat 53, 8560 Wevelgem, tel. 056 43 80 70, fax 
056 42 30 41, e-mail: info@db-architecten.be. — Erk. o/
cat. P1, kl. 1.

 — BRUGGE. Meldcentrale personenalarmering. 
(Klasse: N/A, Categorie: N/A ) 

 — BRUGGE. Onderhoudscontract technische 
uitrusting instellingen OCMW-Brugge en Verenigingen.  

 — KACHTEM. Nieuwbouw sanitair - perceel 
elektriciteit, Sint Vincentius school Kachtem.  nr.25-p.99 

 — WAKKEN. Kerk Sint-Pieter en Catharina: 
elektriciteitswerken. (o/cat. P1, kl. 1) 

28 aug. — BRUGGE. 

 Stadsbestuur Brugge

28 augustus 2014 om 10.00 in de vergaderzaal dienst 
Patrimoniumbeheer - cel Administratie, Oostmeers 17, 
8000 Brugge.

Leveren, plaatsen, onderhouden, wegnemen, 
opslaan en huren van feestverlichting (2014), Stad 
Brugge.

Leveringstermijn: zie bestek.
Bestek nr. 985, prijs bestek 5,50 euro, CD-rom 10,00 

euro, te betalen bij afhaling in voormeld kantoor of door 
overschrijving (+portkosten 1,50 euro) op rekening nr. 
BE43 0910 1682 6701 van de cel Administratie.

De aanbestedingsstukken kunnen GRATIS gedownload 
worden door een email te sturen naar: gebouwendienst.
administratie@brugge.be met als ENIG onderwerp: 985.

Er wordt dan een email teruggestuurd met de link om 
te downloaden.

9157-1

2 sept. — Te 9 u., cafetaria, Gouwelozestraat 100, 
8400 Oostende, -

-
 Bestek nr. 6557/031 prijs 

110.00 EUR te bekomen tot 01/09/2014, 12 uur. Bedrag 
van 110.00 Euro BTW 6% en verzendingskosten inbe-
grepen te storten op rekeningnummer IBAN BE56 7755 
2609 5988, BIC GKCCBEBB van nv Studieburo De Kler-
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Begindatum: 01/10/2014. 
PERCEEL 2: Onderhoud van de ketels op gas in de 

vuurtorenwijk te 8400 Oostende 
Begindatum: 01/10/2014. 
PERCEEL 3: Onderhoud van de ketels op gas in de 

Stene te 8400 Oostende. 
Begindatum: 01/10/2014. 
PERCEEL 4: Onderhoud van de ketels op gas te 

8450 Bredene. 
Begindatum: 01/10/2014. 
PERCEEL 5: Onderhoud van de ketels op gas op 

het Hazegras te 8400 Oostende 
Begindatum: 01/10/2014. 
PERCEEL 6: Onderhoud van de ketels op gas op 

Sint-Jan te 8400 Oostende. 
Begindatum: 01/10/2014. 
Uitvoeringstermijn: 01/10/2014 - 30/09/2016.  
III. Informatie 
* In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 

2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn 
offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze 
informatie zelf opvragen.

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de 
inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te be-
vinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het 
koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren. 

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een bewijs van een verzekering tegen de gevolgen 

van uw burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen, die 
door de uitvoering van de opdracht, aan derden overko-
men, moet bezorgd worden indien de opdracht aan u 
wordt gegund. 

Erkenning van aannemers (categorie en klasse): 
Per perceel te bepalen.
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsin-

stallaties met individuele toestellen) , Klasse 1 
D17 (Centrale verwarming, thermische installa-

ties) , Klasse 1
Dit tot een bedra van EUR 135.000,00.
Indien men meedingt voor meerdere percelen:
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsin-

stallaties met individuele toestellen) , Klasse 2
D17 (Centrale verwarming, thermische installa-

ties) , Klasse 2
Dit tot een bedrag van EUR 275.000,00.
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsin-

stallaties met individuele toestellen) , Klasse 3
D17 (Centrale verwarming, thermische installa-

ties) , Klasse 3
Dit tot een bedrag van EUR 500.00,00.  
IV. Procedure: OPEN OFFERTEAANVRAAG. 
Gunningscriterium(a): 
* Klantenservice. 
1. Klantenservice aan de huurders, Weging: 20. 
2. Klantenservice aan de aanbestedende overheid, We-

ging: 20. 
* Prijs. 
3. Prijs van de samenvattende meetstaat , Weging: 

100. 
Bestek en bijhorende documenten: 
Verkrijgbaar tot: 04/09/2014. 
Prijs: EUR 50,00. 
Bestek en opmetingstaat
De kostprijs tot het aankoop van het dossier is inclu-

sief 21% BTW.
Via overschrijving op het rekeningnummer en met ver-

melding van het dossiernummer.
BE 56 0010 7533 1488. 
Offertes en opening: 
Uiterste datum voor ontvangst offertes: 05/09/2014 

11.00. 
Opening van de offertes: 05/09/2014 11.00, Raad-

zaal op de tweede verdieping van de kantoren van de 
Oostendse Haard in de Nieuwpoortsesteenweg 205 te 
Oostende.   

9147-1

9 sept. — KORTRIJK. Stadhuis: technisch beheers-
contract HVAC stedelijk datacenter + HVAC. (o/cat. D16, 
kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1) 

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
19 aug. — ZEEBRUGGE. Leopoldkanaal en Afleidings-
kanaal van de Leie. Uitwateringskokers. Anticorrosiewer-

nr. 053/024-2014 te bekomen tot 27/08/2014, 17 
uur bij Studio Plus Architecten b.v.b.a., dhr. Jonas Van 
de Walle, Brugsesteenweg 63, 8800 Roeselare, tel. 
051 22 53 19, bestek digitaal te verkrijgen door ver-
zoek per mail op volgend adres: alain.bossuyt@stu-
dio-plus.be. — Erk. o/cat. D16 en D17 en D18, kl. 3.  
  RECHTZETTING 1. — In plaats van  Dos-
siernr. 053/024-2014 Toe te voegen tekst  Uit-
breiding en renovatie Stedelijke Basisschool Oc-
topus: Lot 3: HVAC en Sanitair.  Plaats waar de 
tekst moet worden toegevoegd  II.1.2 In plaats van    
Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basisschool Octo-
pus: Lot 3: HVAC en Sanitair. Toe te voegen tekst Uit-
breiding en renovatie Stedelijke Basisschool Octo-
pus: Lot 3: HVAC en Sanitair, Dossiernr. 053/024-2014  
  Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd  
II.1.3 Hoofdopdracht 45000000 Hoofdopdracht 
45330000.

4 sept. — BRUGGE. Onderhoudscontract 2015-2019 
"Technisch beheer en totale waarborg 2 zwembaden".  

5 sept. — OOSTENDE. 

 I. Aanbestedende dienst 

De Oostendse Haard
Contact: Mevrouw Vanessa Vens

Nieuwpoortsesteenweg 205
BE-8400 Oostende
Tel. +32 59702954
Fax +32 59808091

E-mail: 
info@oostendsehaard.woonnet.be

www.socialehuisvestingoostende.be

DIENSTEN 
II. Voorwerp van de opdracht 
ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN CV-KETELS 

OP GAS 
Referentie: 2014/010-OH-2014-06. 
Raamcontract voor het onderhoud van de ke-

tels op gas van het patrimonium van de Oostend-
se Haard. Deze opdracht in opgesplitst in percelen 
zijnde Lot A: Het Westerkwartier te Oostende, Lot 
B: De Vuurtorenwijk te Oostende , Lot C: Stene te 
Oostende , Lot D: Bredene, Lot E: Het Hazagras te 
Oostende en Lot F: Sint-Jan te Oostende. 

De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaat-
schappij en heeft een patrimonium van bijna 1500 wo-
ningen en appartementen gelegen op het grondgebied 
Bredene en Oostende.

Het doel van deze algemene offerteaanvraag is het 
aanstellen van 1 of meerdere aannemers voor het onder-
houd van de ketels voor de verschillende loten. 

De Aannemer verbindt er zich toe alle door het Bestuur 
gevraagde deelopdrachten aan te vatten binnen het 14 
werkdagen na ontvangst van bovenvermeld bericht en 
uit te voeren binnen het in het bericht aangegeven uit-
voeringstermijn, tenzij in onderling overleg een andere 
termijn wordt overeengekomen. 

Indien een opdracht meer werk vereist dan aangege-
ven in het bericht van de deelopdracht, verwittigt de 
Aannemer de Aanbestedende Overheid hiervan zo spoe-
dig mogelijk en in ieder geval vooraleer hij de extra werk-
zaamheden aanvat. 

Het aantal deelopdrachten dat zal toegekend worden 
in het kader van deze onderhandelingsprocedure tij-
dens haar initiële duur van het contract, is onbepaald. Er 
wordt geen minimum aantal opdrachten gegarandeerd, 
zodat het aantal deelopdrachten dat effectief zal toege-
kend worden onder deze offerteaanvraag geen grond 
kan zijn voor enige schadevergoeding. 

De Aannemer contacteert de klant of gebruiker in ver-
band met de toegankelijkheid van het gebouw waar de 
werken moeten uitgevoerd worden. De Aannemer stelt 
het Bestuur op de hoogte van de gemaakte afspraken. 

Patrimonium van "De Oostendse Haard" te Oos-
tende voor percelen 1,2,3,5 en 6 en Bredene voor 
perceel 4, 8400 Oostende. 

Inlichtingen betreffende percelen: 
PERCEEL 1: Onderhoud van de ketels op gas in het 

westerkwartier te 8400 OOSTENDE. 

9 sept. — Te 11.30 u., stad Kortrijk, Grote Markt 54 
te 8500 Kortrijk, -

 Bestek nr. 2014/840 
te bekomen tot 08/09/2014, 11 uur bij gratis digitaal 
via de website e-notification (https://enot.publicprocure-
ment.be). Inlichtingen bij Christophe Dardenne Telefoon: 
056278556 Email: christophe.dardenne@kortrijk.be. — 
Erk. o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1.  
  L.W. — Plaatsbezoek vereist:  
De inschrijver is verplicht alle installaties te be-
zoeken om zich te vergewissen van de toe-
stand en de volledigheid van de inventarislijst.  
Dit bezoek bevestigd dat de dienstverlener de installa-
tie heeft bezocht en dus op de hoogte is van alle aan-
wezige te onderhouden installaties die bedoeld wor-
den in dit lastenboek. Nadien kan de dienstverlener zich 
op geen enkele manier beroepen op het niet in kennis 
zijn van de installatie of onderdelen van de installatie.  
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden.

Sanitaire werken

Aanbestedingen
20 aug. — OOSTKAMP. Bouwen van serviceflats, dag-
verzorgings- en lokaal dienstencentrum - perceel sani-
tair, WZC Sint-Jozef Oostkamp. (o/cat. D16 of D18, kl. 4)  

20 aug. — Te 14.30 u., WFIV  BLOK B - vergader-
zaal (1ste verdiep)  Diksmuidse Heirweg 6  8210 Zedel-
gem, -

ventilatie. Bestek nr. IX 024 WFIV - Zedelgem BLOK M 
prijs 120 EUR. Via overschrijving op rekening nummer 
KBC BE72 738 0064208 16. Inlichtingen bij DB - Archi-
tecten bvba, Cindy Delrue, Vanackerestraat 53, 8560 We-
velgem, tel. 056 43 80 70, fax 056 42 30 41, e-mail: 
info@db-architecten.be. — Erk. o/cat. D16+17+18, kl. 
1.

21 aug. — POPERINGE. 

 VSOP Sint-Bertinus vzw
Bruggestraat 14
8970 Poperinge

OPEN AANBESTEDING 'Vernieuwen sanitaire loka-
len / VTI Poperinge - lot 2: technieken'

Opening van de offertes 21/08/2014 om 10.30 u te 
Boeschepestraat 44, 8970 Poperinge

Erkenning: D16 - klasse 1.
Korte beschrijving: elektriciteit, sanitair, ventilatie 

en verwarming
Bijkomende inlichtingen bij de ontwerper: MAES & 

VANDELANNOOTE architecten bvba, Burg. Nolfstraat 
23, 8500 Kortrijk, tel. 056 32 59 38, fax 056 32 57 38, 
mail@mv-architecten.be

Dossier wordt per post verstuurd na voorafgaan-
delijke storting van 60,00 EUR op rekeningnummer 
738-0230647-03 van MAES & VANDELANNOOTE ar-
chitecten met vermelding 'MV/12007-2 - lot 2 : tech-
nieken' + BTW-nr.

9155-3

 — KACHTEM. Nieuwbouw sanitair - perceel 
HVACS, Sint Vincentius school Kachtem. (o/cat. D16 of 
D17 of D18, kl. 1) 

 — BRUGGE. Onderhoudscontract technische 
uitrusting instellingen OCMW-Brugge en Verenigingen.  

3 sept. — Te 11.30 u., Stad Roeselare, Boter-
markt 2 te 8800 Roeselare, -

-
selare. Raming zonder btw 299131.00 EUR. Bestek 
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Materieel - machines

Aanbestedingen
29 juli. — BRUGGE. Aankoop van 3 huisvuilwagens.  

 — ZEDELGEM. Leveren lichte vrachtwagens.  

8 aug. — BRUGGE. Aankoop verhuiswagen en koelwa-
gen. 

18 aug. — ROESELARE. Ombouwen polyvalente zaal 
tot turnzaal: turntoestellen en vals plafond. 

8 juli. — ROESELARE. -

Ekol NV, 3530 Houthalen.

Verkopingen

Aanbestedingen
20 aug. — LICHTERVELDE. Verkoop van een perceel in-
dustriegrond. 

Beplantingswerken

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-
-

bare aanbesteding. Raming 1.268.595,99 euro + 
3.500 euro proefkosten (excl. btw) of 1.538.501,15 
euro (incl. 21% btw te voldoen door medecontrac-
tant).

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

 Raming 
312.006,30 euro (excl. btw)  of 377.527,62 euro 
(incl.21% btw te voldoen door medecontractant). 

ZEDELGEM  
Hilde Hoebanx  
secretaris@zedelgem.be

-
-

bare aanbesteding. Raming 485.836,52 euro. 

Aanbestedingen
4 aug. — WERVIK. De Balokken: inrichtingswerken Lei-
emeersen. (cat. D, G, G3, kl. 4) 

19 aug. — LICHTERVELDE. Aanleg publieke ruimte op 
de wijk "E. Claeslaan". (o/cat. G3, kl. 1) 

 — KORTRIJK. Omgevingswerken op de wijk 
"Volksberg". (o/cat. G3, kl. 3) 

28 aug. — DIKSMUIDE. Restauratie Duitse militaire be-
graafplaats Vladslo - perceel 2 : landschappelijke restau-
ratie. (cat. G; o/cat. G3, kl. 2) 

Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: 
Prijs: 50 EUR.

Betalingstermijnen en methode: 
- De papieren versie van het volledige bestek, inclusief 

plannen, kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 
50 euro.

- De papieren versie van de plannen kan aangekocht 
worden tegen de kostprijs van 20 euro.

- Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gra-
tis online ter beschikking gesteld op www.kuleuven.be/
overheidsopdrachten

Betalingswijze: contante betaling bij afhaling.
Afhaling: dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische 

aanvraag
IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of 

aanvragen tot deelneming: Datum: 29/08/2014, Tijd-
stip: 15:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij of-
fertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, 

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver 
zijn inschrijving gestand moet doen: Aantal dagen: 120.

VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00677396/2014012773  
Er is een verplicht plaatsbezoek van toepassing.

Gelieve hiervoor, tussen 11/08/2014 en 22/08/2014, 
een afspraak te maken met Miet Aertsen op tel. 016 37 
98 93 of GSM 0497 68 93 56 of via email miet.aertsen@
tech.kuleuven.be

VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 
10/07/2014

9152-1

19 sept. — SINT-MICHIELS. Sloop Stokveldepad, Sint-
Michiels Brugge. (o/cat. G5, kl. 2) 

Speciale installaties

Aanbestedingen
7 aug. — ZEEBRUGGE. Aankoop van vaatwassers voor 
verschillende messcomplexen. 

19 aug. — BRUGGE. Bouwen van slagerijschool Ter 
Groene Poorte: Vacuümmachines. 

19 aug. — BRUGGE. Bouwen van slagerijschool Ter 
Groene Poorte: Schalensluitmachines. 

19 aug. — BRUGGE. Bouwen van slagerijschool Ter 
Groene Poorte: Bascules en Weegschalen. 

19 aug. — BRUGGE. Bouwen van slagerijschool Ter 
Groene Poorte: Kookketel. 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
30 juli. — IEPER. Dubbelzijdige passanten voor de ge-
vechtskledij van de LandComponent. 

30 juli. — Te 10.45 u., Boudewijngebouw - Bou-
dewijnlaan 30 - bus 60 - 1000 Brussel - lokaal 5 E01, 

-
-

 Bestek nr. Agentschap 
voor Facilitair Management-2014/AFM/OA/29879-
F02_0 te bekomen bij Agentschap voor Facilitair Ma-
nagement, Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brus-
sel (e-mail: aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be).  
  RECHTZETTING 1. — In bijlage is "de-
tailmeetstaat gordijnen" bijgevoegd.  
  RECHTZETTING 2. — Bijkomend docu-
ment toegevoegd: Rectificatie 2_29879.  
  L.W. — Voor het indienen van de offertes is het 
gebruik van elektronische middelen verplicht.  
De offertes worden elektronisch over-
gelegd via de e-tendering applicatie.  
Om het indienen door middel van elektronische midde-
len toe te lichten werd een zip-file ‘Elektronisch_Indie-
nen’ toegevoegd.

ken en betonherstelling. (o/cat. B of F3, kl. 5) 

25 aug. — MARKE. VBS Rodenburg: vervangen buiten-
schrijnwerk. (o/cat. D20, kl. 1) 

12 sept. — POPERINGE. Nieuwbouw Schoolge-
bouw: buitenschrijnwerk in aluminium. (o/cat. D20, kl. 1) 

Afbraakwerken

Aanbestedingen
29 aug. — BRUGGE. 

 AFDELING I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

KU Leuven, Directie Technische 
Diensten

Ter attentie van: Dienst Aankoop 
Technische Diensten

Willem de Croylaan 60A - bus 5570
3001, Heverlee, BE
Tel. +32 16322081
Fax +32 16322982

www.kuleuven.be/
overheidsopdrachten

Type opdracht: WERKEN.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende 

adres: Andere
KU Leuven, Directie Technische Diensten, Willem de 

Croylaan 60A - bus 5570, 3001, Heverlee, BE. Contact-
persoon: Miet Aertsen. Tel: +32 16379893. Fax: +32 
16322982. 

Bestek en aanvullende documenten (zoals documen-
ten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aan-
koopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor 
het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten 
worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierbo-
ven vermelde contactpunt(en)

AFDELING II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht 

gegeven benaming: Afbraakwerken op complex 
KHBO Brugge

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de 
werken (werken) Uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 
Brugge

NUTS code: BE251
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de 

raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: 
De aankondiging betreft een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de 
aankoop/aankopen: 

W5168 - Nieuwbouw onderwijs- en onderzoeks-
gebouw KULAB op complex 89100 - KHBO Brugge, 
Spoorwegstraat 12, 8200 Brugge

Perceel 1B: Afbraakwerken.
II.1.6) CPV - classificatie: 
Hoofdopdracht: 
Hoofdcategorie: 45110000
II.1.8) Percelen: Neen.
II.1.9) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: Neen.
AFDELING III. Juridische, economische, financiële 

en technische informatie
III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.3) Technische bekwaamheid: 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 

vereisten is voldaan: 
Erkenning: categorie G5, klasse 4
AFDELING IV. Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbe-

stedende dienst: TD/047.988.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het be-

stek en aanvullende stukken of het beschrijvende 
documenten: 

Zijn bestekken gratis ? Neen
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-

 Totalege raming 247.932,52 euro 
(excl. btw) of 299.998,35 euro (incl. btw medecontrac-
tant).

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-

 Raming 87.025,00 euro 
(excl. btw) te verhogen met 21% btw te voldoen door 
medecontractant.

ZEDELGEM  
Hilde Hoebanx  
secretaris@zedelgem.be

-
-

aanbesteding. Raming 705.865,17 euro.

Aanbestedingen
24 juli. — WEVELGEM. Onderhouds- en herstellings-
werken diverse wegen 2014. (cat. C, kl. 2) 

8 aug. — KORTRIJK. Vervangen van een gewalste wa-
tergebonden fijne grondverharding door een rolgrindver-
harding. (cat. C, kl. 1) 

11 aug. — BRUGGE. N31 Brugge 7,500 tot 8,500 reno-
vatie vangrails. (o/cat. C3, kl. 1) 

11 aug. — BRUGGE. Leveren en aanbrengen van mar-
keringen in het district Brugge. (o/cat. C3, kl. 3)  nr.28-

13 aug. — KORTRIJK. Levering van signalisatiemateri-
aal. 

13 aug. — BRUGGE. Leveren van voorgevormde ther-
moplastische markeringen in de Centrale Werkplaats.  

14 aug. — SNAASKERKE. Aanleg fietspadverbinding 
tussen "Groene 62" (fietspad) en Schore-Gistelstraat. 
(cat. C, kl. 1) 

18 aug. — ROESELARE. Herstellingswerken aan par-
keerplaatsen in het centrum. (cat. C, kl. 1)  nr.25-p.104 

19 aug. — POPERINGE. Wegen-, riolerings- en omge-
vingswerken voor het project "Blok- en Terenburgse-

Gas- en waterleidingen

IEPER  
Stefan Depraetere  
Secretaris@ieper.be

-
-
-

 Raming 232.079,40 euro.

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

 Raming 142.099,04 euro waarvan 
60% (85.259,42 euro) ten laste van het solidariteits-
fonds en 40% (56.839,62 euro) ten laste van de ge-
meentelijke AIK S.

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-
 Raming 15.526,85 

euro (excl. btw).

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-
 Raming 

25.904,20 euro ten laste van de stad.

Aanbestedingen

14 aug. — HOOGLEDE. Uitbouwen en exploiteren van 
een warmtenet. (o/cat. C2 , o/cat. D17, kl. 2)  nr.28-

Waterbouwwerken

Aanbestedingen

5 aug. — KOKSIJDE. Natuurtechnische inrichting van 
het Langgeleed WN. 2 thv het munitiedepot. (cat. B, kl. 
2) 

12 aug. — DIKSMUIDE. Reinigen grachten en afwate-
ringsstelsels. (o/cat. B1, kl. 1) 

13 aug. — BLANKENBERGE. Renovatie van het Ooster-
staketsel - Finalisatie: Zie document in bijlage voor recht-
zettingsbericht. (cat. B, kl. 5) 

19 aug. — ZEEBRUGGE. Leopoldkanaal en Afleidings-
kanaal van de Leie. Uitwateringskokers. Anticorrosiewer-
ken en betonherstelling. (o/cat. B of F3, kl. 5) 

Weg- en rioolwerken

IEPER  
Stefan Depraetere  
Secretaris@ieper.be

28 aug. — LANGEMARK-POELKAPELLE. Restauratie 
Duitse militaire begraafplaats Langemark - perceel 2 
: landschappelijke restauratie. (cat. G; o/cat. G3, kl. 2)  

30 sept. — ZWEVEGEM. PPS voor de realisatie van 
woonproject en openbaar park op de site Transfo.  

24 juni. — WAREGEM. 

ARBOWAR NV, Driesstraat 80, 8790 Waregem, 
291.667,28 euro; Steenhaut BVBA, 8570 Anze-
gem, 318.388,00 euro; Maes Frans NV, 8860 Lende-
lede, 324.212,75 euro; Mahieu NV, 8490 Jabbeke, 
328.434,20 euro; Seru D. & Zonen NV, 8630 Veurne, 
333.475,62 euro; Descamps Tuinen BVBA, 8510 Mar-
ke, 356.485,39 euro; Vandeputte Sylvere Bvba, 8540 
Deerlijk, 366.149,68 euro.

Grondwerken

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

 Raming 202.809,00 euro.

WAREGEM  
Guido De Langhe  
secretaris@waregem.be

-

 Raming 19.285,00 euro (excl. btw).

ZEDELGEM  
Hilde Hoebanx  
secretaris@zedelgem.be

-
 

Raming 11.942,43 euro (incl. btw).

Aanbestedingen
4 aug. — WERVIK. De Balokken: inrichtingswerken Lei-
emeersen. (cat. D, G, G3, kl. 4) 

14 aug. — HOOGLEDE. Uitbouwen en exploiteren van 
een warmtenet. (o/cat. C2 , o/cat. D17, kl. 2)  nr.28-

18 aug. — BRUGGE. Woon- en ZorgCentrum, Diensten-
centrum TEN BOOMGAARDE - Uitbreiding en verbou-
wing. (o/cat. G1, kl. 3) 

20 aug. — OOSTKAMP. Bouwen van serviceflats, dag-
verzorgings- en lokaal dienstencentrum - perceel sani-
tair, WZC Sint-Jozef Oostkamp + aanvulling. (o/cat. G1 
of D17, kl. 2) 

28 aug. — DIKSMUIDE. Restauratie Duitse militaire be-
graafplaats Vladslo - perceel 2 : landschappelijke restau-
ratie. (cat. G; o/cat. G3, kl. 2) 

28 aug. — LANGEMARK-POELKAPELLE. Restauratie 
Duitse militaire begraafplaats Langemark - perceel 2 
: landschappelijke restauratie. (cat. G; o/cat. G3, kl. 2)  

3 sept. — WESTENDE. Aanleg van een waterspeel-
plaats te Kompas Camping. 

De oplossing voor ramen, deuren en  
gevelsystemen in aluminium.

www.eduard-hueck.com 
info@hueck.be
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21 mei. — KORTRIJK. -

-
-

-

-

-
-

-
-

-

GROWEBO BVBA, 1.427.377,87 euro; Penninck NV, 
1.532.874,68 euro; Knockaert & Zonen, 1.550.411,50 
euro; RTS BVBA, 1.612.685,78 euro; Vuylsteke NV, 
1.642.736,22 euro; Koch-Ockier NV, 1.643.962,93 
euro; Persyn NV, 1.645.472,66 euro; De Waele Ge-
broeders NV, 1.768.833,68 euro; Wegrovan NV, 
1.770.995,31 euro.

7 juli. — MIDDELKERKE. -
-

VANDENBROUCKE NV, 8670 Koksijde, 1.194.971,42 
euro; Verhelst NV, 8400 Oostende, 1.261.728,36 
euro; Aswebo NV, 9031 Drongen, 1.262.962,46 euro; 
Vanden Buverie NV, 8792 Desselgem, 1.276.951,37 
euro; Penninck Aannemingen NV, 8800 Roeselare, 
1.299.455,93 euro; De Waele Gebroeders NV, 8480 
Eernegem, 1.306.271,99 euro; Verhegge Marc Bvba, 
8210 Loppem, 1.323.644,02 euro; RTS BVBA, 8210 
Zedelgem, 1.364.069,08 euro; Verkinderen Wege-
niswerken NV, 8920 Langemark, 1.371.374,05 euro. 

7 juli. — WERVIK. -
-
-

Degro BVBA, 315.092,07 euro; Desodt NV, 
414.000,00 euro; Knockaert & Zonen.

8 juli. — OOSTENDE. 
-
-
-

DESCAMPS TUINEN BVBA, 281.023,28 euro; Ver-
meulen William BVBA, 297.201,93 euro; Donck, 
309.371,89 euro; Declercq Grondwerken BVBA, 
319.542,38 euro; Seru D. & Zonen NV, 319.543,60 
euro; Mahieu NV, 356.548,36 euro.

-
-

-
-

 Bestek nr. KR0124 prijs 250 EUR te bekomen tot 
26/08/2014, 12 uur. De bescheiden die in het bijzonder 
toepasselijk zijn kunnen, mits voorafgaandelijke storting 
op rekening nr. 468-3161931-88 van Bureau Cnockaert, 
Hoogweg 40, 8940 Wervik en met vermelding van het 
BTW-nr. en dossiernr. KR0124, worden aangekocht aan 
de volgende voorwaarden (btw incl.): het bestek met bij-
lagen, de offertebescheiden (offerte en samenvattende 
opmetingsstaat), de plannen en het veiligheids- en ge-
zondheidsplan.  De documenten kunnen niet aangekocht 
of geraadpleegd worden in de periode van 19/07/2014 
t.e.m. 10/08/2014. Inlichtingen bij Intercommunale Leie-
dal. — Erk. cat. C, kl. 5.

2 sept. — IEPER. Onderhoud wegenis in het D313 Ie-
per. (cat. C, kl. 1) 

2 sept. — ZWEVEGEM. Herstellen van groene as. (cat. 
C, kl. 1) 

3 sept. — Te 11 u., PH Abdijbeke, Abdijbekestraat 
9 te 8200 Brugge Sint-Andries, -

-
-

 (120 dagen). Raming 
zonder btw 633334.50 EUR. Bestek nr. West-Vlaande-
ren-1605/2012/001 te bekomen tot 02/09/2014, 11 uur. 
De aanbestedingsdocumenten (bestek,  offerteformu-
lier, ….) kunnen digitaal bekomen worden en zijn gra-
tis, door schriftelijke aanvraag, via e-mail naar charlot-
te.deduytsche@west-vlaanderen.be met opgave van de 
volledige identiteit van de aanvrager (tel. 050 40 34 82, 
fax 050 40 71 02, e-mail: Charlotte.Deduytsche@west-
vlaanderen.be). Inlichtingen bij de dienst Mobiliteit , Ab-
dijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries. tel. 050 40 72 41. — 
Erk. cat. C, kl. 4.

5 sept. — LICHTERVELDE. Herstel bestrating Markt-
plaats. (o/cat. C1, kl. 2) 

9 sept. — Te 11 u., Stad Diksmuide, Heernisse 6 
te 8600 Diksmuide, 

 Bestek nr. 205779 prijs 239.08 
EUR te bekomen tot 02/09/2014. Mits contante beta-
ling of mits voorafgaandelijke overschrijving op bankre-
keningnr. BE16 0013 6943 4074 van Grontmij Belgium 
nv, Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Brussel, te verkrijgen 
bij Grontmij Belgium, vestiging Brugge, Oostendsesteen-
weg 146, B-8000 Brugge, met vermelding van BTW-nr. 
en Bsl/205779/Afkoppelen oppervlaktewater Woumen/
aanbdsr voor de prijs van  Euro 239,08 (incl. 21% BTW). 
Inlichtingen bij Grontmij Belgium, Oostendse Steenweg 
146, 8000 Brugge, Arne Devisch Telefoon: 0050457980. 
— Erk. cat. C, kl. 4.

9 sept. — WAREGEM. verkeersveiligheidswerken Spij-
kerlaan en Schoendalestraat. (cat. C, kl. 1)  nr.24-p.124 

9 sept. — WAREGEM. Herstel van rioleringen en on-
derzoeksschouwen Groene Wandeling en Sint-Jansstraat. 
(o/cat. C1, kl. 1) 

15 sept. — BREDENE. Wegen- en rioleringswerken Dui-
nenstraat. (cat. C, kl. 4) 

weg": wijzigingsbericht. (cat. C, kl. 3) 

19 aug. — KOKSIJDE. Wegen-, riolerings- en om-
gevingswerken op de wijk Groenstraat. (cat. C, kl. 2)  

19 aug i.p.v. 22 juli. — KOEKELARE. Aanleg publieke 
ruimte op de wijk Tuinwijk: datumwijziging. (cat. C, kl. 2)  

20 aug. — KORTRIJK. Onderhoud betonverharding in 
het district 312. (cat. C, kl. 1) 

21 aug. — BRUGGE. Ruimen zwerfvuil, veegwerken en 
reinigen kolken in het district Brugge: wijziging uitvoe-
ringstermijn. 

22 aug. — DIKSMUIDE. Collector Heernisse fase 2 - 
Deel B: Sparkevaardeken tot Esenweg. (o/cat. C1 en/of 
E1, kl. 6) 

22 aug. — WESTENDE. Renovatie van de Essex Scot-
tishlaan tussen de N318 Westendelaan en de Doorn-
straat. (cat. C, kl. 5) 

22 aug. — MOORSLEDE. Onderhoud diverse wegen 
2014. (cat. C, kl. 2) 

25 aug. — RENINGELST. Buitengewone onderhouds-
werken aan diverse wegen. (o/cat. C5, kl. 2)  nr.28-p.97 

25 aug. — WERVIK. Wegeniswerken Prinsenstraat-
Rapetstraat. (o/cat. C1 en/of E1, kl. 3) 

25 aug. — Te 13 u., in de cafetaria van het COD 
Sint-Jozef Woumen, Iepersteenweg 6 te Diksmuide, 

 (60 dagen). Bestek nr. 14-073 prijs 101 
EUR te bekomen tot 22/08/2014, 12 uur. De digitale 
versie is gratis beschikbaar via volgende link :  URL: htt-
ps://my.chapoo.com/  Mailadres : cod.diksmuide@b2ai.
com  Paswoord : cod2014  Het bestek kan ook aange-
kocht worden mits voorafgaandelijke storting van 101 
EUR incl. BTW op het rekeningnummer IBAN BE20 7380 
3253 7256 en BIC KRED BEBB van BURO II & ARCHI+I 
cvba of door afgifte van cheque op volgend adres: BURO 
II & ARCHI + I cvba, Hoogleedsesteenweg 415, 8800 
Roeselare.  (tel. 051 21 11 05, e-mail: elke.broos@b2ai.
com).

 — TORHOUT. Structureel onderhoud asfaltwe-
gen  2014. (o/cat. C5, kl. 1) 

28 aug. — Te 10 u., Algemeen Directeur of Afge-
vaardigde in de kantoren van de intercommunale Leie-
dal, President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk, 

Online service 

INFO BOUWPROJECTEN
Bent u op zoek naar bouwers?
Wij verzamelen alle bouwaanvragen in België

Ontvang uw selectie elke vrijdag in uw mailbox

Vraag nu het informatiepakket aan en  
wij maken u een voorstel op “uw maat”. 

Mail naar info@infobuild.be met de vermelding 
‘Info Bouwprojecten”.  
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De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Algemene bouwwerken

LOMMEL  
Johan Claes  
secretaris@lommel.be

-
 Raming 917.276,81 

euro.

Aanbestedingen
5 aug. — BERINGEN. Dakwerken en brandpreventie, 
Buurtcentrum Steenveld. (cat. D, kl. 1) 

5 aug. — HOUTHALEN. Het bouwen van het Lucerna 
College: buitenmeubilair. (cat. D, kl. 1) 

 — HASSELT. Onderhoud en herstellen van 
kunstwerken: wijzigingsbericht. (cat. E, kl. 4) 

8 aug. — GENK. VIPA 4 Campus St. Jan: endoscopie 
& patiëntenbegeleiding: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 6 
(perceel 1.1); o/cat. P1, kl. 5 (perceel 2.1); D17/18, kl. 
5 (perceel 2.2); D16, kl. 4 (perceel 2.3); D16, kl. 1 (per-
ceel 2.4); N1, kl. 1 (perceel 2.5); D5, kl. 3 (perceel 3.1))  

21 aug. — BILZEN. Broekemveld: bouwen van 12 wo-
ningen. (cat. D, kl. 5) 

21 aug. — LUMMEN. Sanering brug B3 over de E314. 
(cat. E, kl. 3) 

22 aug. — BERINGEN. 

 I. Aanbestedende dienst

Kantonnale Bouwmaatschappij van 
Beringen voor Huisvesting

Contact: De heer Johan Cabus
Violetstraat 15, BE-3580 Beringen

Tel. +32 11246069
Fax +32 11433419

E-mail: 
johancabus@kbmbe.be

Werken 
II. Voorwerp van de opdracht
Vernieuwen van keukens in 38 appartementen en 

woningen.
Referentie: 7000/2013/0034/01. 
Beringen - Sint-Jozefstraat en HAM - De 

Wijngaard

wen campus Howest: +/- 11.000m²  
Geraamde investeringskost: +/- 1400Euro/m²

29 aug. — Te 12 u., Stad Roeselare, Botermarkt 2 
te 8800 Roeselare, -

 Bestek nr. ERE/209-2014 
prijs 0.00 EUR te bekomen tot 19/08/2014. Bestek en 
inschrijvingsbiljet. Het stadsbestuur van Roeselare is be-
last met de verdeling van alle bescheiden betreffende de 
hierbij bedoelde aanneming. De stukken worden, uitslui-
tend na voorafgaande aanvraag via e-mail, gratis via e-
mail bezorgd. In de aanvraag worden de volgende gege-
vens vermeld: firmanaam, adres, btw-nummer firma, titel 
dossier en dossiernummer (ERE/209-2014). Opvragen 
van de documenten kan op volgend e-mailadres: over-
heidsopdrachten@roeselare.be.  (tel. 051 22 72 11, fax 
051 25 25 32, e-mail: bverheyde@roeselare.be).

2 sept. — Te 11 u., Administratief Centrum 
- vergaderzaal gelijkvloers  Vanackerestraat 12 te 
8560 Wevelgem, -

-

 Bestek nr. 2389/04214 en 2390/04314 prijs 
50 EUR. Http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.
aspx?ViewID=00060D0D0B0080  - 20140617 - be-
stek selectie ontwerper - revitalisering WEV Zuid en IZ 
GM - def. versie.pdf - 20140617 - inschrijvingsbiljet 
selectie ontwerper.pdf - 20140617 - projectnota her-
inrichting BT WEV zuid  - def. versie.pdf - 20140617 - 
projectnota herinrichting BT Gullegem-Moorsele - def. 
versie.pdf - 20140617 - modelcontract veiligheidscoör-
dinatie - revitalisering WEV Zuid en IZ GM.docx  Aan-
leveren op digitale wijze : gratis.  !!!!!!!! Nuttige info 
!!!!!!!!  De digitale versie van het lastenboek, zijn bij-
lagen en een online dataroom met bijkomende gege-
vens en informatie kan via volgende link van het inter-
net gedownload worden:  https://dl.dropboxusercontent.
com/u/44955105/20140704-dataroom-WEV_Zuid_en_
GM.zip  Bestek op papier : 50,00 euro, incl. verzendings-
kosten  Bedrag over te schrijven op rek.nr. BE64 0910 
1100 2152 van intercommunale Leiedal met vermel-
ding : Aanvraag bestek aanstellen ontwerper WEV Zuid 
en GM - IBR.  (tel. 056 43 34 65 - Geert Casier, e-mail: 
geert.casier@wevelgem.be).

Afval

Aanbestedingen

24 juli. — OOSTENDE. Afvalverwerking.  nr.23-p.119 

 — TORHOUT. Huur, lediging en onderhoud van 
afvalcontainers. 

21 aug. — BRUGGE. Inzamelen, stockeren en verwer-
ken van Klein Gevaarlijk Afval. 

8 juli. — ROESELARE. -

Studieopdrachten

IEPER  
Stefan Depraetere  
Secretaris@ieper.be

-
-

te-aanvraag. Totale raming 4,7 miljoen euro x 7% of 
271.900,00 euro (excl. btw) of 329.000,00 euro (incl. 
btw) voor de studie.

Aanbestedingen
23 juli. — TIELT. RAAMOVEREENKOMST voor het AAN-
STELLEN van een ONTWERPER HERSTELLINGSWERKEN 
LANDBOUWWEGEN. 

4 aug. — Te 9 u., vzw Vrije Centra voor leerlingen-
begeleiding Noord-West-Vlaanderen, St.-Maartensbilk 
2 te 8000 Brugge, -

-
 Raming zonder btw 73500 

EUR. Bestek te bekomen tot 31/07/2014, 09 uur bij Vrij 
CLB Oostende-Gistel, Frère-Orbanstraat 145, 8400 Oos-
tende (tel. 0495681110 Fax: 059802028 Email: direc-
tie@clboostende.be).

4 aug. — BRUGGE. Studieopdrachten riolering en we-
genis voor Infrax West-Vlaanderen. 

12 aug i.p.v. 5 aug. — Te 10 u., wvi, Baron Ru-
zettelaan 35 te 8310 Brugge, -

-

 Het bestek en bijlagen is op éénvou-
dig verzoek gratis te verkrijgen per mail via d.loeys@
wvi.be Inlichtingen bij wvi, ing. David Loeys, tel. 050 
36 71 71, fax 050 35 68 49, e-mail: d.loeys@wvi.be.  
  RECHTZETTING 1. — Het uiterste tijdstip voor indie-
ning wordt aangepast van 5 augustus 2014 om 10 uur 
naar 12 augustus 2014 om 10u

18 aug. — BRUGGE. Studieopdracht architectuur, tech-
nieken, stabiliteit, EPB en buitenaanleg WZC/DVC Sint-
Pietersmolenwijk: aanvullende informatie.  nr.28-p.98 

19 aug. — DIKSMUIDE. Opmaak masterplan Grote 
Markt. 

28 aug. — HEUVELLAND. Aanleg van een fietspad 
langs de N375. 

28 aug. — Te 11 u., HOWEST, Marksesteenweg 58 
te 8500 Kortrijk, 

 Bestek nr. 
INFR/GKG.66/1408 te bekomen bij HOWEST, Els Denaeg-
hel, fax 056 24 12 90, e-mail: els.denaeghel@howest.be.  
  RECHTZETTING 1. — Timing bouwwerken:  
Fase 1: voorontwerp:september 2014-december 2014  
Fase 2 ontwerp:januari 2015-mei 2015  
Fase 3: aanbesteding:juni 2015-september 2015  
Fase 4: uitvoering:oktober 2015- juli 2017  
Schaalgrootte nieuw te bou-
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(perceel 1.1); o/cat. P1, kl. 5 (perceel 2.1); D17/18, kl. 
5 (perceel 2.2); D16, kl. 4 (perceel 2.3); D16, kl. 1 (per-
ceel 2.4); N1, kl. 1 (perceel 2.5); D5, kl. 3 (perceel 3.1))  

19 aug. — HASSELT. UITBREIDING VAN EEN WOON-
ZORGCENTRUM MET 43 + 3 ROB BEDDEN.  nr.25-

21 aug. — OVERPELT. Nieuwe telefooncentrale.  nr.28-

3 sept. — GENK. Raamovereenkomst voor het aangaan 
van onderhoudscontracten voor sfeerverlichting.  nr.27-

23 sept. — HAMONT-ACHEL. Bouwen van de stads-
werf: elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 1) 

9 juli. — HERK-DE-STAD. 

-
-

KVS INSTALLATIEBEDRIJF NV, Rijksweg 180, 3650 Dil-
sen-Stokkem, 99.752,03 euro; Danio & Partners NV, 
3581 Beverlo, 103.158,63 euro; Jaspers Centrale Ver-
warming BVBA, 3500 Hasselt, 105.052,78 euro; Van 
Laeken, 3800 Aalst (Limburg), 118.697,72 euro.

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Aanbestedingen
8 aug. — GENK. VIPA 4 Campus St. Jan: endoscopie 
& patiëntenbegeleiding: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 6 
(perceel 1.1); o/cat. P1, kl. 5 (perceel 2.1); D17/18, kl. 
5 (perceel 2.2); D16, kl. 4 (perceel 2.3); D16, kl. 1 (per-
ceel 2.4); N1, kl. 1 (perceel 2.5); D5, kl. 3 (perceel 3.1))  

19 aug. — HASSELT. Uitbreiding van een woonzorgcen-
trum met 43 + 3 ROB bedden: liftinstallatie. (o/cat. N1, 
kl. 1) 

Centrale verwarming

Aanbestedingen
5 aug. — BERINGEN. Renovatie buurtcentrum Steen-
veld - Perceel 2: HVAC en SANITAIR. (o/cat. D16, D17, 
D18, kl. 1) 

7 aug. — WELLEN. Bouwen Kinderdagverblijf ‘ Harte-
diefjes ‘  Verluchting – Verwarming – Sanitair voor Ocmw 
Wellen. (o/cat. D18, kl. 3) 

8 aug. — GENK. VIPA 4 Campus St. Jan: endoscopie 
& patiëntenbegeleiding: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 6 
(perceel 1.1); o/cat. P1, kl. 5 (perceel 2.1); D17/18, kl. 
5 (perceel 2.2); D16, kl. 4 (perceel 2.3); D16, kl. 1 (per-
ceel 2.4); N1, kl. 1 (perceel 2.5); D5, kl. 3 (perceel 3.1))  

14 aug. — HASSELT. Aanpassing en uitbreiding van air-
co installaties in het stationsgebouw. (o/cat. D18, kl. 3)  

19 aug. — HASSELT. Uitbreiding van een woonzorgcen-
trum met 43 + 3 ROB bedden: sanitair en HVAC instal-
latie. (o/caty. D16, D17 en/of D18, kl. 5)  nr.25-p.108 

DRIESEN NV, 1.565.782,86 euro; Meusa, 
1.588.265,65 euro; Vandebos Algemene Bouw-
onderneming NV, 1.588.577,00 euro; Reynders 
Louis NV, 1.644.451,22 euro; Janssen Bouwbe-
drijf NV, 1.659.931,05 euro; Driessen Bouwbedrijf 
NV, 1.714.466,33 euro; Gemoco NV, 1.755.321,98 
euro; Meekers NV, 1.798.315,27 euro; Inrebo BVBA, 
1.809.963,56 euro.

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
11 aug. — LOMMEL. Vernieuwing dakdichting HVDS 
en inrichting daktuinen. (o/cat. D8, kl. 2) 

27 aug. — TONGEREN. Sint-Lutgartkerk: fase 2: restau-
ratie van daken. (o/cat. D24, kl. 4) 

Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
5 aug. — HOUTHALEN. Het bouwen van het Lucerna 
College: vast meubilair. (o/cat. D5, kl. 1) 

5 aug. — HOUTHALEN. Het bouwen van het Lucerna 
College: buitenmeubilair. (cat. D, kl. 1) 

8 aug. — GENK. VIPA 4 Campus St. Jan: endoscopie 
& patiëntenbegeleiding: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 6 
(perceel 1.1); o/cat. P1, kl. 5 (perceel 2.1); D17/18, kl. 
5 (perceel 2.2); D16, kl. 4 (perceel 2.3); D16, kl. 1 (per-
ceel 2.4); N1, kl. 1 (perceel 2.5); D5, kl. 3 (perceel 3.1))  

7 mei. — BILZEN. 

HOOGENDOORN BV, Ir Blankenstraat 9, 236.486,56 
euro; Baillien E. Bvba, 3630 Maasmechelen, 
540.741,89 euro; Wienen Bouwbedrijf NV, 3690 Zu-
tendaal, 588.167,32 euro; Deholi NV, 3530 Houtha-
len-Helchteren, 601.835,22 euro.

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
18 aug. — KINROOI. Schilderwerken St.-Leonarduskerk 
Molenbeersel. 

Elektriciteitswerken

HAMONT-ACHEL  
Theo Veyfeyken  
secretaris@hamont-achel.be

 Raming openbare ver-
lichting 79.532,76 euro en ondergronds LS en TV net 
99.342,75 euro.

Aanbestedingen
5 aug. — BERINGEN. Elektriciteit, Buurtcentrum Steen-
veld. (o/cat. P1, kl. 1) 

7 aug. — WELLEN. Bouwen Kinderdagverblijf ‘ Harte-
diefjes ‘  elektriciteit voor Ocmw Wellen. (o/cat. P1, kl. 1)  

8 aug. — GENK. VIPA 4 Campus St. Jan: endoscopie 
& patiëntenbegeleiding: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 6 

Uitvoeringstermijn: 240 kalenderdagen
III. Informatie
Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D 

(Bouwwerken), Klasse 3.
IV. Procedure: OPEN AANBESTEDING.
Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 

21/08/2014 - 09.00.
Prijs: EUR 115,00.
Bestek en plannen
Verzendkosten: EUR 10,00
Cash of via overschrijving op rekeningnummer 

452-6100501-88.
Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst of-

fertes: 22/08/2014 10.00.
Opening van de offertes: 22/08/2014 10.00, Kantoor 

Directeur.
9143-3

25 aug. — HASSELT. Bouwen van het ontmoetingscen-
trum Malpertuus. (cat. D, kl. 4) 

25 aug. — Te 14.30 u., AC Dr Willems - aanbe-
stedingslokaal in de kelder, Dokter Willemsstraat 34 te 
3500 Hasselt, -

 (250 dagen). Bestek nr. 2014-1324 
prijs 208.00 EUR te bekomen tot 22/08/2014, 16 uur. 
Bestek met plannen en foto's op CD Voor het geprint 
dossier  EUR  208,00 CD-rom  EUR  10,00 Aanvragen 
van het bestek of de CD-rom; informatie over de be-
talingsmodaliteiten via een telefonische afspraak met  
Arch. Gijs Kuyken 0474/744.160 of via het kantoor. Tij-
dens het bouwverlof zal het kantoor gesloten zijn. Het 
bestek/informatie kan dan enkel telefonisch aange-
vraagd worden via Arch. Gijs Kuyken.  (tel. 0474 74 41 
60). — Erk. cat. D, kl. 4.

25 aug. — LANAKEN. Uitbreiden van een administratief 
gebouw: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 4)  nr.27-p.155 

27 aug. — TONGEREN. Sint-Lutgartkerk: fase 2: restau-
ratie van daken. (o/cat. D24, kl. 4) 

28 aug. — SINT-TRUIDEN. Vervangen buitenschrijnwerk 
cultuurcentrum "De Bogaard". (o/cat. D1 - D20, kl. 1)  

29 aug. — KINROOI. Design en Build voor de realisatie 
van 25 sociale woningen. (cat. D, kl. 6) 

1 sept. — DIEPENBEEK. Het ontwerp en de bouw van 
een Construction Academy. 

8 sept. — KLEINE-BROGEL. Peer Pastorij : Wegen-, 
riolerings- en omgevingswerken + restauratiewerken 
pastorijmuur. (cat. C, kl. 3 en o/cat. D23 of D24, kl. 3) 

10 sept. — GENK. Sanering afwerking in het voorma-
lig centraal mijnmagazijn op de mijnsite van Winterslag. 
(bepleistering). (o/cat. D23, kl. 2) 

12 sept. — BREE. Restauratiewerken aan de St. Mi-
chielskerk:  Binvignat & Houdtappelorgel. (cat. D; o/cat. 
D23, kl. 4) 

23 sept. — HAMONT-ACHEL. Bouwen van de stads-
werf: bouwwerken, afwerking en pilootopdracht. (cat. D, 
kl. 5) 

 — GENK. Inrichting en exploitatie van het 
hoofdgebouw op het Thor Park. 

3 april. — TONGEREN. 



9518 juli 2014

LIMBURG

9518 juli 2014

AGENDA VAN AANBESTEDINGEN

4 sept. — Te 10.30 u., kantoren Limburg.
net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Has-
selt, -

-
 (aanvang: 

01/01/2015; voltooiing: 31/12/2017). Bestek nr. 
AK08e_140702_transport asbest RP te bekomen bij 
Limburg.net, Michel Duijsters, Gouverneur Verwilg-
hensingel 32, 3500 Hasselt, tel. 011 28 89 89, fax 
011 28 89 30, e-mail: michel.duijsters@limburg.net.  
  L.W. — Het bestek kan gratis via elektronische weg 
bekomen worden mits aangevraagd op volgend e-mail-
adres: michel.duijsters@limburg.net.

4 sept. — Te 11 u., kantoren Limburg.net, Gouver-
neur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, 

-
-

 (aanvang: 01/01/2015; voltooiing: 31/12/2017). 
Bestek nr. AK09e_140702_transport RP te bekomen bij 
Limburg.net, Michel Duijsters, Gouverneur Verwilghen-
singel 32, 3500 Hasselt, tel. 011 28 89 89, fax 011 28 
89 30, e-mail: michel.duijsters@limburg.net. Het bestek 
kan gratis via elektronische weg bekomen worden mits 
aangevraagd op volgend e-mailadres: michel.duijsters@
limburg.net.

17 sept. — HASSELT. Aankoop en plaatsen van parkeer-
automaten. 

Verschillende

Aanbestedingen
13 aug. — GENK. Ondersteuning bij werkzaamheden 
Provinciedomein Bokrijk. 

 — HASSELT. Ophalen van huisvuil. 

 — LANAKEN. Aanstelling van een dienst con-
trolegeneeskunde en externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. 

2 sept. — HASSELT. Grondgebied Hasselt - Onder-
houd van speelpleinen. 

4 sept. — HASSELT. Transport tuinafval 
recyclageparken. 

Verkopingen

Aanbestedingen
12 aug i.p.v. 27 mei. — DIEPENBEEK. Verkoop van 
2 projectzones KMO-zone Dorpveld II: datumwijziging.  

Speciale installaties

Aanbestedingen
30 juli. — DIEPENBEEK. Levering van koelkasten en 
diepvriezers. 

7 aug. — KLEINE-BROGEL. Leveren van combistea-
mers voor verschillende messcomplexen. 

7 aug. — WELLEN. Bouwen Kinderdagverblijf ‘ Har-
tediefjes ‘  Keuken voor Ocmw Wellen. (o/cat. T4, kl. 1)  

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
30 juli. — DIEPENBEEK. Raamovereenkomst voor anti-
decubitussystemen. 

Materieel - machines

HAMONT-ACHEL  
Theo Veyfeyken  
secretaris@hamont-achel.be

-

-
 Raming 9.504,13 

euro (excl. btw) of 11.500,00 euro (incl. 21% btw). 

HOUTHALEN-HELCHTEREN  
Wim Haest  
secretariaat@houthalen-helchteren.be

-

-

 Raming 32.057,85 euro (excl. btw) 
of 39.000,00 euro (incl. btw).

MAASMECHELEN  
Sabine Bervaes  
secretariaat@maasmechelen.be

-
-

aanvraag. Raming 66.115,70 euro (excl. btw) of 
80.000,00 euro (incl. btw per bestelwagen).

Aanbestedingen
31 juli. — SINT-TRUIDEN. Aankoop veegwagen 4 m³.  

4 sept. — Te 10 u., kantoren Limburg.net, Gouver-
neur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, 

-

-
 (aanvang: 01/01/2015; voltooiing: 31/12/2019). 

Bestek nr. AK07e_140702_transport gemengde kunst-
stoffen RP te bekomen bij Limburg.net, Michel Duijsters, 
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, tel. 011 
28 89 89, fax 011 28 89 30. Het bestek kan gratis via 
elektronische weg bekomen worden mits aangevraagd 
op volgend e-mailadres: michel.duijsters@limburg.
net.

25 aug. — BILZEN. Bouwen van klaslokalen en werk-
huizen voor de lasafdeling GSM. (o/cat. D18, kl. 1)  

28 aug. — OVERPELT. Keukenventilatie, rusthuis ZA 
Noord Limburg 

. 

23 sept. — HAMONT-ACHEL. Bouwen van de stads-
werf: HVAC en sanitair. (o/cat. D17/18, kl. 2)  nr.28-

9 juli. — HERK-DE-STAD. 
-

AEI - ISTAS BVBA, Galgestraat 32, 3803 Duras, 
35.440,19 euro; Elektro Berings BVBA, 3545 Halen, 
36.941,50 euro; Luelco BVBA, 3650 Dilsen-Stokkem, 
36.979,70 euro; EWT BVBA, 3803 Duras, 38.962,85 
euro; Surkijn BVBA, 3545 Halen, 39.119,94 euro; Elec-
tro Geukens NV, 3945 Ham, 39.505,60 euro; Vanbil-
sen Maurice Bvba, 3530 Houthalen, 40.425,20 euro. 

Sanitaire werken

Aanbestedingen
5 aug. — BERINGEN. Renovatie buurtcentrum Steen-
veld - Perceel 2: HVAC en SANITAIR. (o/cat. D16, D17, 
D18, kl. 1) 

7 aug. — WELLEN. Bouwen Kinderdagverblijf ‘ Harte-
diefjes ‘  Verluchting – Verwarming – Sanitair voor Ocmw 
Wellen. (o/cat. D18, kl. 3) 

8 aug. — GENK. VIPA 4 Campus St. Jan: endoscopie 
& patiëntenbegeleiding: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 6 
(perceel 1.1); o/cat. P1, kl. 5 (perceel 2.1); D17/18, kl. 
5 (perceel 2.2); D16, kl. 4 (perceel 2.3); D16, kl. 1 (per-
ceel 2.4); N1, kl. 1 (perceel 2.5); D5, kl. 3 (perceel 3.1))  

19 aug. — HASSELT. Uitbreiding van een woonzorgcen-
trum met 43 + 3 ROB bedden: sanitair en HVAC instal-
latie. (o/caty. D16, D17 en/of D18, kl. 5)  nr.25-p.108 

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
19 aug. — Te 10 u., Katholiek basis onderwijs - 

Kerkstraat 4E - 3980 Tessenderlo (aanbestedingslokaal), 

 Bestek nr. AA-13-35 BL E prijs 25.00 
EUR te bekomen tot 17/08/2014, 10 uur. Overschrijving 
op rek. BE02 0688 9301 2440. Inlichtingen bij Architec-
ten-Ateljee bvba, Vaes Eric, Koerselsesteenweg 36, 3580 
Beringen, tel. 011 45 85 65, fax 011 45 85 65, e-mail: 
eric@a-ateljee.be. — Erk. o/cat. D20, kl. 1.

28 aug. — SINT-TRUIDEN. Vervangen buitenschrijnwerk 
cultuurcentrum "De Bogaard". (o/cat. D1 - D20, kl. 1)  

Afbraakwerken

Aanbestedingen
22 aug. — OVERPELT. Afbraak sportpark De Leukens. 
(o/cat. G5, kl. 1) 

0 1 1 /3 1 . 6 0 . 7 5

FUNDERINGSTECHNIEKEN
Onderschoeiing, Dam – en 

Berlinerwand - Secanspalenwand
Verankering

Schoonwinkelstraat 6 - 3500 Hasselt
F: 011 59 18 86 - Email: info@dupont-nv.be

E
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-

-
 Raming 

454.545,45 euro (excl. btw) of  550.000,00 euro (incl. 
21% btw).

MAASMECHELEN  
Sabine Bervaes  
secretariaat@maasmechelen.be

-

 Raming 
131.957,75 euro (excl. btw) of 159.668,88 euro (incl. 
21% btw).

Aanbestedingen
29 juli. — NEERPELT. Borstelen verhardingen van ge-
wone gewestwegen (N-wegen) en vrijliggende fietspa-
den: terechtwijzend bericht. 

29 juli. — BILZEN. Omgevingswerken WO 
2009.1476.02 "Binnenveldje" en WO 2008.1019.02 
"Broekemveldweg". (cat. C, kl. 1) 

7 aug. — MUNSTERBILZEN. Binnensignalisatie, Me-
disch Centrum Sint-Jozef. 

7 aug. — LANAKEN. Wegenis- en rioleringswerken 
KMO-zone Europark te Lanaken. (cat. C, kl. 4) 

12 aug. — HERK-DE-STAD. Herk-de-Stad: buitengewo-
ne herstelling wegen in asfalt (Populierenstraat ea). (cat. 
C, kl. 1) 

12 aug. — TONGEREN. Strooien van gemeentewegen - 
winterdienst. 

12 aug. — RIKSINGEN. 

 nv IMWO-INVEST
Kapelanielaan 9

9140 Temse

De prijzen ten laatste maandag 11/08/2014 te be-
zorgen op adres van voornoemde vennootschap, de 
opening van de inschrijvingen gebeurt op dinsdag 
12/08/2014 en de prijzen kunnen opgevraagd worden 
op dinsdag 12/08/2014 vanaf 13.30 uur

ingevolge aanbesteding voor aanleg voetpaden Ver-
kaveling: "Aen 't Hasselbos"

te Riksingen
Raming: 73094,48 EUR (excl. btw)
Start werken: in overleg
Dossier kosteloos, op aanvraag via mail: info@imwo.be
9127-2

14 aug. — MAASEIK. Onderhoud en buitengewone 
herstelling wegen. (cat. C, kl. 3) 

18 aug. — HEUSDEN-ZOLDER. Regularisatie verkeers-
ingrepen 2014. (cat. C, kl. 1) 

19 aug. — HASSELT. E314 Boordstenen vervangen door 
vangrails. (o/cat. C3, kl. 3) 

19 aug. — BREE. Overlagingen, bestrijkingen en plaat-
selijke herstellingen asfaltwegen 2014. (cat. C, kl. 1)  

20 aug. — HASSELT. Leveren van niet-inwendig verlich-
te signalisatiematerialen. 

21 aug. — GENK. Heraanleg Vaartstraat, Oude Ter-
mienstraat en rotonde Jaarbeurslaan: openingsplaats 
(vergaderzaal TD, 3de verdieping). (cat. C, kl. 4)  nr.27-

25 aug. — KINROOI. Omgevingswerken, Ophoven 
"Venlosesteenweg-Merrenhofstraat". (cat. C, kl. 3)  

VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, -

 (365 dagen). Bestek nr. AWV L-
1M3D8G/14/06-F02_0 prijs 69.25 EUR. Digitale ver-
sie van het bestek, de opmeting, … gratis te downloa-
den van https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=178906 of te bevragen bij 
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be of sarah.velle-
mans@mow.vlaanderen.be . Verkoop (en inzage) docu-
menten: Inzage en verkoop van de documenten op bo-
venstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 12 uur en 
van 14 tot 16 uur. Het hieronder vermeld (totaal) be-
drag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, op-
meting en plannen) wordt vooraf gestort op rekening-
nummer BE59 3751 1109 8526 – BIC: BBRUBEBB van 
de afdeling Wegen en Verkeer Limburg, zelfde adres. 
Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij 
afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het 
bewijs van storting of overschrijving voorgelegd wor-
den. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt 
niet aanvaard (tel. 011 74 23 77). — Erk. cat. E, kl. 4.  
  RECHTZETTING 1. — Opgelet: de hoeveelheden in de 
beschrijvende opmetingsstaat zijn aangepast. Gelieve 
rekening te houden met de hoeveelheden uit het Ex-
cel bestand ”samenvattende meetstaat”, deze zijn van 
toepassing. 

21 aug. — LUMMEN. Sanering brug B3 over de E314. 
(cat. E, kl. 3) 

Weg- en rioolwerken

BILZEN  
Kristien Schoofs  
kristien.schoofs@bilzen.be

-
-

 Raming 8.860,98 
euro  (excl. btw).

HOUTHALEN-HELCHTEREN  
Wim Haest  
secretariaat@houthalen-helchteren.be

-
 Raming 26.055,00 

euro (excl. btw) of 31.526,55 euro (incl. 21% btw). 

HOUTHALEN-HELCHTEREN  
Wim Haest  
secretariaat@houthalen-helchteren.be

-

-
 Raming 72.727,38 

euro (excl. btw) of 88.000,13 euro (incl. 21% btw). 

HOUTHALEN-HELCHTEREN  
Wim Haest  
secretariaat@houthalen-helchteren.be

-

-
 Raming 7.786,35 euro 

(excl. btw) of 9.421,48 euro (incl. 21% btw).

MAASEIK  
Raymond Corstjens  
stad.maaseik@maaseik.be

5 sept. — ZUTENDAAL. Verkoop van 142 percelen 
voertuigen. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
7 aug. — ZONHOVEN. Beplantingswerken RWZI Zonho-
ven. (o/cat. G3) 

2 sept. — Te 14 u., AC Dr Willems - aanbeste-
dingslokaal in de kelder, Dokter Willemsstraat 34 te 
3500 Hasselt, 
van speelpleinen Bestek nr. 2014-1339 prijs 30.00 
EUR te bekomen tot 29/08/2014, 12 uur. Bestek * 
Aanvraag per brief, e-mail of fax. Mits voorafgaande-
lijke storting op KBC rekeningnummer: 450-0014201-
95, IBAN: BE76 4500 01420 195, BIC: KREDBEBB 
van de stad Hasselt, Afdeling Financiën, Groenplein 
1 te 3500 Hasselt of contante betaling aan de stads-
kas A.C. Ridder Portmans, Ridder Portmansstraat 16, 
6de verdieping te 3500 Hasselt (tel. 011 23 93 84, 
fax 011 22 33 63, e-mail: ann.barbaix@hasselt.be).  
  L.W. — De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen.  
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandi-
daturen: Tijdens de officiële openingsuren, zie www.has-
selt.be, tweede verdieping groendienst - lokaal 2.6. van 
de Technische Dienst, Dr. Willemsstraat 34 te 3500 Has-
selt. Bewijs afgifte verplicht laten invullen (zie bijlage be-
wijs afgifte offerte).

4 sept. — HASSELT. Transport tuinafval recyclage-
parken. 

Grondwerken

HAMONT-ACHEL  
Theo Veyfeyken  
secretaris@hamont-achel.be

 Raming openbare ver-
lichting 79.532,76 euro en ondergronds LS en TV net 
99.342,75 euro.

Aanbestedingen
21 aug. — Te 10 u., Stad Hasselt, Groenplein 1 

te 3500 Hasselt, -

-
 Refe-

rentienummer 2014-1282 kosteloos te bekomen tot 
20/08/2014, 10 uur. Bestek. Inlichtingen bij Dienst Fi-
nanciën, De heer Gerd Severi, Ridder Portmansstraat 
16, 3500 Hasselt, tel. 011 23 95 79, fax 011 23 95 64, 
e-mail: gerd.severi@hasselt.be. — Erk. o/cat. G4, kl. 4.  
  L.W. — Plaatsbezoek vereist.

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
25 juli. — HASSELT. Ruimen en/of profileren van grach-
ten en bermen langs de gewestwegen en autosnelwe-
gen in de provincie Limburg: wijzigingsbericht. (o/cat. B1, 
kl. 3) 

 — HASSELT. Werken aan onbevaarbare water-
lopen, Watering de Herk. (o/cat. B1, kl. 1)  nr.24-p.130 

Brug- en tunnelwerken

Aanbestedingen
 — Te 11.30 u., Mobiliteit en Openbare Wer-

ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, 
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Studieopdrachten

HAMONT-ACHEL  
Theo Veyfeyken  
secretaris@hamont-achel.be

Aanbestedingen
30 juli. — GENK. Bedrijfsverzamelgebouw voor inno-
vatieve bedrijven in de creatieve sector. Ontwerp en ont-
wikkeling. 

4 aug. — HASSELT. Studieopdrachten riolering en wege-
nis voor Infrax Limburg. 

5 aug. — TONGEREN. Aanleg van de noordoostelijke 
omleidingsweg. 

5 aug. — TONGEREN. Opmaak van een project-MER 
voor de noordoostelijke omleidingsweg. 

 — HOUTHALEN-HELCHTEREN. Aanstellen ont-
werper "Uitbreiding kleuterschool De Kleine Kunstenaar 
en renovatie buitenschrijnwerk". 

13 aug. — HASSELT. Dienstverlening door bodemsa-
neringsdeskundigen: wijzigingsbericht. 

18 aug. — HASSELT. Studieopdracht: N771 Dilsen-
Stokkem: bouw van een fiets- en faunapassage. 

20 aug. — HAMONT-ACHEL. Achel VV Architectuurop-
dracht m.b.t. het bouwen van 8 appartementen en 8 wo-
ningen te Hamont-Achel. 

20 aug. — LOMMEL. Architectuuropdracht m.b.t. het 
bouwen van een 20-tal appartementen.  nr.23-p.125 

20 aug. — LOMMEL. Jan Davidlaan - architectuurop-
dracht m.b.t. het bouwen van een 14-tal appartementen.  

8 sept. — KAULILLE. Aanleg publieke ruimte voor 
woonproject Bierkensveld. (cat. C, kl. 2) 

10 sept. — Te 11 u., nv De Scheepvaart, Haven-
straat 44 te 3500 Hasselt, -

 (40 wd.). Be-
stek nr. NV De Scheepvaart-WBK-BB1073-F02_0 prijs 
19.22 EUR te bekomen tot 09/09/2014, 16 uur. Papier: 
€ 19,22, incl.BTW            Digitaal: € 6,89, excl. BTW; 
€ 8,43 incl. BTW De documenten zijn meer bepaald te 
bekomen op papier: - Tegen betaling aan kas (contant 
of via bancontact) of op zicht van een duplicaat van het 
betalingsbewijs bij mevrouw Liesbeth Lesuisse, van nv 
De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt (tel. 
011-29 84 54); - Per post, na overschrijving op rekening 
nr. BE70 3751 1171 9225 van nv De Scheepvaart, Ha-
venstraat 44, 3500 Hasselt, met vermelding “Bestek nr. 
WBK-BB1073 en uw BTW-nummer”. De documenten 
zijn meer bepaald digitaal te bekomen: - Via de website 
http://bestek.descheepvaart.be.  (e-mail: waterbouwkun-
de@descheepvaart.be). — Erk. cat. C, kl. 2.

17 sept. — HASSELT. Aankoop en plaatsen van parkeer-
automaten. 

7 juli. — HEUSDEN-ZOLDER. -

BTW inbegrepen.

LUMMENSE WEGENBOUW NV, Dellestraat 8, 3560 
Lummen, 83.569,86 euro; Crommen Willy Bvba, 3730 
Hoeselt, 87.339,86 euro; Knoops - Kässinger NV, 3660 
Opglabbeek, 94.446,24 euro; Brouns P & J BVBA, 
3640 Kinrooi, 96.779,43 euro; Vanopré BVBA, 3545 
Zelem, 120.982,12 euro.

25 aug. — BILZEN. Herinrichting plein Hartenberg fase 
2. (cat. C, kl. 4) 

27 aug. — Te 10.30 u., provincie Limburg, Directie 
Ruimte, lokaal B0.22, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 

-
 (50 dagen). 

Bestek nr. Gingelom-11-70-2014-F02_0 prijs 40.00 
EUR te bekomen tot 26/08/2014, 10:30. Dit bestek en 
eventuele bijlagen worden ter beschikking gesteld in het 
e-Notification platform op : https://enot.publicprocu-
rement.be. Een uitgeprinte versie kan aangekocht wor-
den mits voorafgaandelijke storting van 40 euro op re-
kening 091-0181135-65 van het provinciebestuur van 
Limburg, Decretale Ontvangsten, directie Ruimte.  (e-
mail: Johny.abeels@limburg.be). — Erk. cat. C, kl. 1.  
  L.W. — De offertes kunnen ofwel elektronisch inge-
diend worden via e-Tendering op https://eten.publicpro-
curement.be ofwel via een postdienst verzonden of per 
drager afgegeven.

28 aug. — NEERPELT. Aanleg openbare ruimte Kloos-
tertuin. (o/cat. C1, kl. 3) 

4 sept. — Te 13 u., in het gemeentehuis van Ham, 
Dorpsstraat 19 te 3945 Ham, 

-
-

-

-

-

-
-
 

(105 dagen). Bestek nr. 07408/07 prijs 126.54 EUR te 
bekomen tot 03/09/2014, 10 uur. De bescheiden betref-
fende onderhavige opdracht liggen alle werkdagen, ter 
inzage van de inschrijvers in de burelen van de ontwer-
per Grontmij, Herkenrodesingel 8B bus 3.01te 3500 Has-
selt. Tel: 011/26.08.70; fax: 011/26.08.80; e-mail: has-
selt@grontmij.be.  Ze kunnen aangekocht worden mits 
voorafgaandelijke storting van 126,54 euro (BTW en ver-
zending inbegrepen) op bankrekening BE16 0013 6943 
4074 van Grontmij, met vermelding '07408/07 bestek 
en plannen 'Ham Achter de Kerk fase 2'. — Erk. cat. C, 
kl. 5.

8 sept. — Te 10 u., In de kantoren van de cvba 
Kempisch Tehuis, Ringlaan 20 te 3530 Houthalen-Helch-
teren, 

-
 (100 

wd.). Bestek nr. WA 2008/1266/02 prijs 181.50 EUR te 
bekomen tot 07/09/2014. Contante betaling bij afha-
ling van een dossier of overschrijving op rekening BE98 
0000 0074 6593 met de vermelding Infra Pastorij.  Ge-
lieve na overschrijving van de dossierkosten contact op 
te nemen met Mevr. Schepers (011/81.07.02) zodat 
het dossier asap verstuurd kan worden. Inlichtingen bij 
Kempisch Tehuis cvba met een sociaal oogmerk, Chris-
tel Schepers, tel. 011 81 07 02, fax 011 52 59 86, e-
mail: christel.schepers@cvkt.be en ter inzage bij de ont-
werper Carlier bvba, Langstraat 65 te 2260 Westerlo 
(tel. 014/59.16.69).. — Erk. cat. C, kl. 3 en o/cat. D23 
of D24, kl. 3.

En omdat niet iedereen op hetzelfde 

moment met vakantie is, plaatst u best 

uw aankondiging meerdere weken.

Meer weten ?  Bel onze dienst aankondigingen op 02 894 29 50 of 
 mail naar aankondigingen@bouwkroniek.be

Hoe zorgt u er voor dat u in 
deze kalme periode toch 
voldoende off ertes krijgt 
voor uw aanbestedingen ?

Bouwvakantie!!

Plaats tijdig een aankondiging in 

Bouwkroniek en herhaal ze.

Zo trekt u deze zomer de aandacht 

én krijgt u voldoende off ertes.

En wij zorgen voor de nodige 
inlass ingen op maat.

OPGELET
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-
-

-

 Le montant estimé s'élève à hors options : 
312.233,45 euro HTVA – 377.802,47 euro TVAC; avec 
options : 349.622,45 euro HTVA – 423.043,16 euro 
TVAC.

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

 Le 
montant estimé s'élève à 27.812,50 euro HTVA soit 
33.653,13 euro TVAC.

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-
-

-

 Le montant estimé s'élève 
à 387.956,93 euro HTVA  soit 411.234,35 euro TVAC 
(6% TVA).

Aanbestedingen
22 juli. — EDINGEN. Plaatsen van een onderdak en iso-
latie van de zolder plankenvloer. 

7 aug. — HEPPIGNIES. Uitbreiding gebouw Black Box 
(PAE Aéropôle). (cat. D, kl. 4) 

7 aug. — SOIGNIES. Renovatie en isolatie van daken 
van 21 woningen: wijziging erkenning. (cat. D12, kl. 2)  

11 aug. — CUESMES. Atelier Central de Cuesmes - 
Bâtiment Social: buitenrenovatie.. (cat. D, kl. 3) 

12 aug. — SAINT-GHISLAIN. Energetische renovatie ge-
bouwen. 

14 aug. — FARCIENNES. Beveiligen van de ruines van 
het Vieux Château. (o/cat. D1, kl. 3) 

18 aug i.p.v. 10 juli. — FROYENNES. Renovatie van 
het 'château'' in een diensten-residentie (10 apparte-
menten): datumwijziging. (cat. D, kl. 5) 

18 aug. — DOUR. Aanpassingswerken aan een vijver 
om te zwemmen, Site du Belvédère. (cat. D, kl. 5) 

18 aug. — CHARLEROI. Plaatsen van een metalen tus-
senverdieping + aanpassen kantoor, elektriciteit en ver-
lichting. (o/cat. P1, kl. 1 (lot 2); D16-D17, kl. 1 (lot 3); 
D18, kl. 1 (lot 4)) 

18 aug. — MARCINELLE. Omvormen woning tot 5 tran-
sitwoningen. 

Algemene bouwwerken

BELOEIL  
Destrebecq Bernard  
beloeil.webmaster@skynet.be

-

-
 Le montant estimé s'élève à 10.000,00 euro (incl. 

21% TVA).

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-
-
-

 Le montant estimé s'élève à 
461.230,30,00 euro HTVA soit 558.088,66,00 euro 
TVAC.

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

 Le montant es-
timé s'élève à 192.067,35 euro HTVA soit 232.401,49 
euro TVAC.

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

-
-

 Le montant estimé s'élève à 
208.260,53 euro HTVA soit 251.995,24 euro TVAC; 
options comprises : 212.397,53 euro HTVA soit 
257.001,01euro TVAC.

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

 Le montant estimé s'élève à 
895.382,86 euro HTVA soit 949.105,83 euro TVAC. 

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

27 aug. — BREE. Bree 2 : architectuuropdracht ge-
deeltelijke renovatie van 39 woningen. 

27 aug. — ZONHOVEN. Architectuuropdracht - Gedeel-
telijke renovatie van 40 woningen. 

27 aug. — LOMMEL. Architectuuropdracht Lommel 8 
: gedeeltelijke renovatie van 45 woningen te Lommel.  

27 aug. — LOMMEL. Realisatie en exploitatie van een 
(nieuw) stedelijk zwembad (met tennishal).  nr.28-

28 aug. — Te 14 u., vzw Katholieke Basisschool 
De Dommelbrug, Grotstraat 5 te 3990 Peer, versnel-

-
-

 Lastenboek(en)/
document(en) beschikbaar op dit internet adress: 
http: / /www.publ icat iesonl ine.be/cscDownload.
aspx?ViewID=00060D0D0B0D 94- 20140711 Bestek 
architectuuropdracht.pdf. Inlichtingen bij vzw Katholieke 
Basisschool De Dommelbrug, Tim Eerdekens, e-mail: tim_
eerdekens@hotmail.com.

1 sept. — DIEPENBEEK. Het ontwerp en de bouw van 
een Construction Academy. 

1 sept. — LOMMEL. Ontwikkeling van een crematori-
um: wijzigingsbericht. 

2 sept. — Te 10.30 u., Aquafin NV - Dijkstraat 
8 - 2630 Aartselaar, -

-

-
 Bestek nr. CA/

ADB/2014/00270 te bekomen tot 01/09/2014 bij E-
NOTIFICATION : https://enot.publicprocurement.be/. 
Inlichtingen bij Britt Verhoeven Telefoon: 034504018 
Fax: 034583020 Email: britt.verhoeven@aquafin.be.  
  L.W. — De kandidaturen kunnen alleen elektronisch in-
gediend worden.

5 sept. — GENK. Opmaak ontmantelingsplan versnel-
lerpark INW. 

3 april. — TONGEREN. 

-

VU HBS ARCHEOLOGIE, 334.925,00 euro; Vlaams Erf-
goed Centrum BVBA, 341.650,00 euro; Monument 
Vandekerckhove NV, 384.120,00 euro.

Afval

Aanbestedingen
13 aug. — GENK. Ondersteuning bij werkzaamheden 
Provinciedomein Bokrijk. 

4 sept. — HASSELT. Verhuren van 15 stationaire 
persinstallaties met gesloten container. 

4 sept. — HERK-DE-STAD. Verhuur van containers 
en het transport van deze containers op recyclageparken. 



9918 juli 2014

HENEGOUWEN

9918 juli 2014

AGENDA VAN AANBESTEDINGEN

(220 wd.). Bestek nr. 2014-ZIP6041-STELOI 34-36 prijs 
50 EUR te bekomen tot 04/09/2014, 11 uur bij MEGG 
architectes, Gérald Hérion (architecte), rue Pépin 17, 
5000 Namur, tel. 081 65 69 14, fax 081 65 50 14, e-
mail: info@megg.be, rek. nr. IBAN BE81 0015 8929 
8924 (Code BIC GEBABEBB). — Erk. cat. D, kl. 3.

11 sept. — QUAREGNON. Afbraak en heroprichten van 
een internaat, Quaregnon: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 
7, o/cat. D20, kl. 2) 

11 sept. — ROUX. Bouwen van sanitair en renovatie 
van de daken. 

12 sept. — JUMET. Energetische verbetering schoolge-
bouw. 

 — COLFONTAINE. Onderhoud, renovatie, her-
stellingen en kleine aanpassingen aan het woonpatrimo-
nium. (o/cat. C1 + C2 (lot 1); cat. D, kl. 2 (lot 2), o/cat. 
D1 + D8 (lot 3); o/cat. D14 (lot 4); o/cat. D21 (lot 5); o/
cat. G5, kl. 1 (lot 6)) 

 — EDINGEN. Bouwen van een school na af-
braak bestaand gebouw + omgevingsaanpassingen: wij-
zigingsbericht. (cat. D of o/cat. D1, kl. 6 (lot 1); o/cat. 
D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. D16 of D17 of D18, kl. 2 (lot 3); 
o/cat. P1 of cat. P, kl. 2 (lot 4)) 

 — LA LOUVIÈRE. Conform aanpassen van de 
keuken, La Louvière AR. (o/cat. D17 of D18, kl. 1)  nr.24-

17 sept. — CHARLEROI. Rehabilitatie en transformatie 
van 3 gebouwen. (cat. D, kl. 4) 

17 sept. — PERUWELZ. Gevelrestauratie van de oude 
gebouwen en vernieuwen van de noodtrap. (o/cat. D21, 
kl. 2) 

17 sept. — DOORNIK. Promotieopdracht voor de bouw 
van een Centre de formation IFAPME. (cat. D, kl. 8)  

17 sept. — HOUDENG-AIMERIES. Inrichten van een 
CPMS gebouw in klassen. (cat. D, kl. 1) 

18 sept. — VIRELLES. Verbeteringswerken aan het sa-
nitair en brandpreventie. (voir cahier spécial des charges  
Capacité techniques les agréations et classes requises )  

19 sept. — CHARLEROI. Renovatie van woningen, rue 
du Dauphin. (cat. D) 

19 sept. — DAMPREMY. Herinrichting van 4 woningen, 
ruelle Sainte Barbe. (cat. D, kl. 4) 

22 sept. — MOESKROEN. Heraanpassen containerpark: 
uitbreiding erkenning. (cat. C of D, kl. 4) 

22 sept. — DOORNIK. Aanpassen bestaande gebou-
wen. (cat. D, kl. 5) 

23 sept. — GHLIN. Bouwen van een paviljoen met 2 
klassen. (cat. D, kl. 3; o/cat. D1, kl. 3) 

23 sept i.p.v. 8 sept. — BERGEN. Uitbreiding van het 
centre informatique: datumwijziging. (cat. D)  nr.28-

24 sept. — Te 11 u., CF_MCF_AGI Direction regi-
onale du Hainaut, Rue du Chemin de Fer 433 te 7000 
Mons, -

-
 Bestek nr. Ath AR SH14/60107 

prijs 100 EUR te bekomen tot 27/08/2014, 10 uur bij CF_
MCF_AGI Direction regionale du Hainaut, Jean-Philippe 
DEHON-VERTENEUIL, tel. 065 55 55 00, e-mail: joelle.
demaret@cfwb.be, rek. be 97 091-0104004-49 van het 
Ministère de la Communauté française -Espace 27 sep-
tembre - Boulevard Léopold II n° 44, Brussel, vermelding 

tine BONDUEL, e-mail: marchespublics.numerodossier@
forem.be. — Erk. cat. D.

28 aug. — BLATON. Renovatie Ecole Fondamentale Li-
bre. (cat. D, kl. 2) 

28 aug. — COURCELLES. Vernieuwen van de boven-
doorgang aan km 47.080 rue du Port te Courcelles, 
lijn 124: wijzigingsbericht. (cat. E, kl. 6)  nr.28-p.114 

29 aug. — Te 10 u., Service équipement, Drève des 
Alliés, 120 à 6530 Thuin, 

 (120 dagen). Bestek nr. 2014047 prijs 
75.00 EUR te bekomen tot 28/08/2014, 10 uur bij Vil-
le de Thuin, Monsieur Jean-Marc Valenduc, Grand'Rue 
36, 6530 Thuin, tel. 071 55 94 66, fax 071 59 65 42, 
e-mail: jmv00@thuin.be of op afspraak bij de Associ-
ation Momentanée JOYE-HENROTIN, Grand'rue,22 à 
6530 Thuin (tel : 071/59.48.60 Fax : 071/59.48.61 
mail: fjoye@skynet.be, leveren bestek door JOYE, 
Grand'Rue, 22 à 6530 Thuin mits betaling van 75 
EUR op rek.BE17 2600 0525 2621 van Joye-Henrotin.  
. — Erk. cat. D, kl. 3.

29 aug. — BERGEN. Omvormen van een café en wo-
ning tot 3 verblijven: aanvulling. (cat. D of D1 (lot 1); D5, 
kl. 1 (lot 2); D16/D17, kl. 1 (lot 3); P1, kl. 1 (lot 4); D13, 
kl. 1 (lot 5)) 

29 aug. — ESTAIMBOURG. Onderhoud van de centrale 
verwarming en verwarmingsapparatuur, herstellingen of 
vervangingen van bestaande installaties, onderhoud zon-
nepanelen, immobiliënpark: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 
3, o/cat. D16, kl. 3, o/cat. D17, kl. 3, o/cat. D18, kl. 3)  

1 sept. — SARS-LA-BUISSIÈRE. Plaatsen van modulaire 
klassen in de school van Sars-la-Buissière. 

2 sept. — FRASNES-LEZ-ANVAING. Verbouwen van 2 
gebouwen in 6 middelgrote woongelegenheden. (cat. D, 
kl. 4) 

3 sept. — ESTINNES. Verbeteringswerken aan 2 transit-
woningen. (cat. D, kl. 2) 

4 sept. — GHLIN. Afbraak van de bestaande concierge-
rie en bouwen van een nieuwe conciergerie. (cat. D, kl. 2)  

5 sept. — BRUGELETTE. Restauratie en inrichting van 
de vroegere kapel Carmes in een socio-cultureel cen-
trum. (o/cat. D24, kl. 5) 

8 sept. — GOSSELIES. Veiligheidswerken aan de steun-
muur. (cat. E of G, kl. 1) 

8 sept. — LESSINES. FWB_DR Hainaut_Lessines AR - 
conform aanpassen compartimentering en evacuatie. 
(cat. D, kl. 1) 

8 sept. — LA LOUVIÈRE. Renovatie van de waterto-
ren van Jolimont, SWDE. (cat. D of E en o/cat. L2 of P2)  

9 sept. — CHARLEROI. Herinrichting van de keukens, 
FWB_DR Hainaut_Charleroi AR Solvay. (cat. D, kl. 1)  

10 sept. — TAINTIGNIES. Veiligheidswerken FWB_DR 
Hainaut_Taintignies EFA. (cat. D, kl. 1) 

11 sept. — BELOEIL. Gedeeltelijke afbraak en herbou-
wen van een gespecialiseerd internaat. (cat. D, kl. 5, o/
cat. D20, kl. 2) 

11 sept. — Te 11 u., Maison Communale Anexe 
de Gilly  Salle Vercleyen, 1er étage  Place Destrée  6060 
CHARLEROI (Gilly), 

 

18 aug. — SOIGNIES. Gevelisolatie en diverse werken. 
(cat. D, kl. 3) 

19 aug. — BERGEN. Maison Losseau: heropbouw wal- 
en steunmuur. (cat. E, kl. 1) 

19 aug. — TERTRE. Dakrenovatie van 42 woongelegen-
heden, Rue des Chênes. (o/cat. D of D1 of D12, kl. 4)  

20 aug. — SOIGNIES. Bouwen van een speciale een-
heid voor gedesoriënteerde mensen op de site van het 
rusthuis. (cat. D, kl. 5) 

21 aug. — BELOEIL. PPT - Bouwen van een refter aan 
de gemeenteschool. (o/cat. D1, kl. 1 (lot 1)) 

21 aug. — BERGEN. Structurelen aanpassingen aan het 
Théâtre royal de Mons: aanvullende informatie. (cat. D, 
kl. 1) 

22 aug. — FARCIENNES. PPT Louât: renoveren daken 
en saneren kelders. (cat. D, kl. 3) 

22 aug. — Te 10.30 u., Service Marchés Publics, 
Rue de Zone, 22 à 6032 Mont/Sur/Marchienne, -

 Bestek nr. PA14013 prijs 0.00 EUR 
te bekomen tot 21/08/2014, 12 uur bij Service Marchés 
Publics, Monsieur Julien Hinyot, Rue de Zone 22, 6032 
Mont/sur/Marchienne, tel. 071 27 20 29, fax 071 27 20 
91, e-mail: j.hinyot@lasambrienne.be.

22 aug. — MARCINELLE. Rioleringswerken van de 
bijgebouwen en stabiliseringswerken van de tempel.  

25 aug. — Te 11 u., Administration communale de 
Dour - Complexe administratif et culturel - Cafétéria - 
Grand Place, 1 (ingang rue du Marché 1) te 7370 Dour, 

-

 (200 dagen). Bestek nr. 861.6/2014.09 
prijs 121 EUR te bekomen bij Commune de Dour - Ser-
vice des Travaux communaux, Monsieur Eric DESCAMPS 
- Conducteur des travaux, Rue Pairois 54, 7370 Dour, 
tel. 065 76 18 60, fax 065 65 21 09, e-mail: eric.des-
camps@communedour.be, rek. BE96 0910 0037 5905 
met vermelding: "Belvédère 4 : Office du Tourisme".  — 
Erk. cat. D, kl. 3.

 — Te 11 u., Service des Marchés Publics, 
Rue Neuve, 17 te Bergen, stabilisatie en restaura-

-
 (180 dagen). Bestek nr. 2008/

sub/482.070/BA prijs 270.00 EUR plus port 7 EUR te be-
komen tot 21/08/2014 bij Ville de Mons, Madame Au-
rore BURY, Grand Place 22, 7000 Mons, tel. 065 40 56 
25, fax 065 40 56 49, e-mail: aurore.bury@ville.mons.
be, te bekomen door storting op rek. 091-0175897-65 
code IBAN BE 18-0910-1758-9765, code SWIFT ou BIC 
GKCCBEBB van Ville de Mons, Grand-Place, 22 à 7000 
Mons of betaling aan de caisse communale, rue Buisse-
ret, 2 à 7000 Mons of contante betaling bij de Service 
des Marchés Publics, rue Neuve, 17, 2de verd., Cellule 
Travaux Bâtiment à 7000 Mons. Bestek enkel afhaling na 
schriftelijke aanvraag bij Service des Marchés Publics sa-
men met het betaalbewijs. Geen verzendingen via mail.  
— Erk. cat. D, kl. 5 en cat. D en cat. B, E en G, kl. 4.  
  L.W. — Plaatsbezoek op 14 aug. om 10 u - 18 aug. 
om 10 u.

 — Te 14 u., Le Forem, Boulevard J. Tirou 
104 à 6000 Charleroi, -

 
(80 dagen). Bestek nr. Le FOREM-DMP1400605-F02_0 
te bekomen tot 25/08/2014 bij Le Forem, Madame Mar-
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-

 Le mon-
tant estimé s'élève à 338.850,00 euro HTVA soit 
410.008,50 euro TVAC.

HONNELLES  
Patricia Avena  
patricia.avena@publilink.be

-

-

-

MORLANWELZ  
Michel Burion  
michel.burion@morlanwelz.be

-

-
 Le montant estimé 

s'élève à 16.528,00 euro hors TVA ou 19.998,88 euro, 
21% TVA comprise.

MORLANWELZ  
Michel Burion  
michel.burion@morlanwelz.be

-

-
 Le montant global estimé de ce mar-

ché s'élève à 3.187,00 euro hors TVA ou 3.856,27 
euro, 21% TVA comprise

Aanbestedingen
31 juli. — CHARLEROI. Leveren van meubilair aan rust-
huizen. 

5 aug. — CHARLEROI. Zetels op balken, Nouvel Hôpital 
Civil Marie Curie. 

12 aug. — SAINT-GHISLAIN. Energetische renovatie ge-
bouwen. 

22 aug. — MONT-SUR-MARCHIENNE. Herstellen 
woningen. 

25 aug. — CASTEAU (SOIGNIES). Vervangen buiten-
schrijnwerken Casteau - Saint Alfred. (o/cat. D5, kl. 3)  

 — ERQUELINNES. Leveren van meubilair voor 
de administratie, Quartier Fleuri, rust- en verzorgingste-
huis. 

 — ERQUELINNES. Leveren van meubilair 
voor kamers MR en MRS, Résidence du Quartier Fleuri.  

29 aug. — BERGEN. Omvormen van een café en wo-
ning tot 3 verblijven: aanvulling. (cat. D of D1 (lot 1); D5, 
kl. 1 (lot 2); D16/D17, kl. 1 (lot 3); P1, kl. 1 (lot 4); D13, 
kl. 1 (lot 5)) 

3 sept. — BERGEN. Leveren van meubilair.  nr.28-

8 sept. — Te 14 u., Office Wallon de la formation 
professionnelle et de l'emploi, Le Forem, Boulevard J. Ti-
rou 104 à 6000 Charleroi, 

 (48 maanden). 

22 aug. — MONT-SUR-MARCHIENNE. Herstellen 
woningen. 

25 aug. — Te 14 u., bij I.G.R.E.T.E.C., Boulevard 
Mayence, 1 te 6000 Charleroi, -

-
 (90 dagen). Bestek nr. 2014-044 

prijs 67 EUR (btw incl.) te bekomen bij I.G.R.E.T.E.C., 
Marc Reinier (Comptabilité), Boulevard Mayence,1, 
6000 Charleroi, tel. 071 20 28 03, e-mail: marc.rei-
nier@igretec.com, storting op rek. BE76 0910 0073 
4195 van de Intercommunale IGRETEC met vermelding 
dossier PN n°2014-44 relatif à CSC n°52290 - rem-
placement et isolation des toitures de l'école Léo Col-
lard à Fontaine-l'Evêque. — Erk. o/cat. D12, kl. 3.  
  L.W. — Plaatsbezoek op 18 aug. om 10 uur na af-
spraak L. Milquet, tel. 071 20 28 91.

1 sept. — DOORNIK. Dakherstellingen, Ecole fonda-
mentale Paris. (o/cat. D8, kl. 1) 

11 sept. — THULIN. Vervangen van de dakbedekking 
en vervangen van de stookketel in de école libre de Thu-
lin. (o/cat. D12) 

11 sept. — ROUX. Bouwen van sanitair en renovatie 
van de daken. 

 — COLFONTAINE. Onderhoud, renovatie, her-
stellingen en kleine aanpassingen aan het woonpatrimo-
nium. (o/cat. C1 + C2 (lot 1); cat. D, kl. 2 (lot 2), o/cat. 
D1 + D8 (lot 3); o/cat. D14 (lot 4); o/cat. D21 (lot 5); o/
cat. G5, kl. 1 (lot 6)) 

28 aug. 2013. — EDINGEN. Vervangen van de daken 
Val Lise, Place du Vieux Marché 56 te 7850 EDINGEN. 
— INTERCONSTRUCT SA, Rucquoystraat 2, 7700 
Moeskroen: 334.068,69 euro. (incl. BTW).

Schrijn- en meubelwerken

BELOEIL  
Destrebecq Bernard  
beloeil.webmaster@skynet.be

-
 Le montant estimé s'élève à 10.000,00 euro 

(incl. 21% TVA).

BELOEIL  
Destrebecq Bernard  
beloeil.webmaster@skynet.be

-

-

 Le montant estimé s'élève à 9.680,00 euro 
(incl. 21% TVA).

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

Ath HT-00253+ (btw nr.)  — Erk. cat. D, kl. 5; o/cat. D17, 
kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2.  
  L.W. — Inlichtingen bij Deletombe 065/555568 - 
0486/090319, plaatsbezoek 03 september om 10 
uur

30 sept i.p.v. 18 sept. — COUILLET. Aanpassen van 
het oude gemeentehuis: aanvulling + datumwijziging. 
(cat. D, kl. 6) 

 — MAURAGE. Bouw van 24 passieve wonin-
gen: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 5, kl. 6)  nr.23-p.128 

21 aug i.p.v. 24 juli. — MANAGE. Lijn 116: Manage 
- La Paix: vernieuwen bedding PU aan km 6.986: datum-
wijziging. (cat. E, kl. 5) 

22 maart 2013. — DOUR. Bouwen van een schiet-
school, rue de la Grande Veine te Dour. — INTER-
CONSTRUCT SA, Rucquoystraat 2, 7700 Moeskroen: 
1.249.987,03 euro. (incl. BTW).

28 aug. 2013. — EDINGEN. Vervangen van de daken 
Val Lise, Place du Vieux Marché 56 te 7850 EDINGEN. 
— 

— LOBBES. Orgelrestauratie (Rifflart) 
in de kerk Saint-Ursmer te LOBBES. — SCHUMACHER, 
4700 Eupen: 121.855,00 euro. (excl. BTW).

8 mei 2014. — GOSSELIES. Uitbreiding van het res-
taurant en bouwen van 26 service residenties, rue Al-
bert Ier 36 te 6210 FRASNES LEZ GOSSELIES, lot 2: 
valse plafonds; lot 3: chape en tegels; lot 8: binnen-
schrijnwerk; lot 10: schilderwerken en afwerking; lot 
4: elektriciteit; lot 5: HVAC - sanitair. — SOTRELCO SA, 
Rue de la Croix du Maïeur(S-B) 1, 7100 La Louvière: 
(lot 4: elektriciteit) 327.851,22 euro.

11 juni 2014. — BOURLERS. Basiswerken in de ge-
meenteschool van Bourlers, perceel 1: vervangen dak-
bedekking in natuurleien; perceel 2: zolderisolatie; 
perceel 3: brandbeveiliging. — HULLBRIDGE ASSO-
CIATED SA, Rue de Piéton(TR) 71, 6183 Trazegnies: 
(lot 1: 103.369,10 euro; lot 2: 14.846,51 euro; lot 3: 
9.358,47 euro) .

Vloer- en muurbekleding

— NAAST. Patrimonium - bouwen van 
jeugdlokalen en polyvalente ruimte in de Egemstraat 
- perceel 6: vloerwerken. — D'HONDT VLOEREN CV, 
Westdorp 69/A, 8573 Tiegem: 58.903,04 euro. (excl. 
BTW).

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
22 juli. — EDINGEN. Plaatsen van een onderdak en iso-
latie van de zolder plankenvloer. 

12 aug. — SAINT-GHISLAIN. Energetische renovatie ge-
bouwen. 

13 aug. — MANAGE. Vervangen van de dakbekleding: 
kleuterschool, sanitair, kleedkamers. (o/cat. D8, kl. 2)  

19 aug. — TERTRE. Dakrenovatie van 42 woongelegen-
heden, Rue des Chênes. (o/cat. D of D1 of D12, kl. 4)  

19 aug. — SENEFFE. Dakrenovatie van 24 woongele-
genheden, Cité des Trieux. (o/cat. D8, kl. 3)  nr.28-p.108 
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Schilder- en glaswerken

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

-
-

 Le montant estimé s'élève à 1.446,28 euro HTVA 
soit 1.750,00 euro TVAC.

Aanbestedingen
25 aug. — CHARLEROI. Leveren van schildersmateriaal.  

29 aug. — BERGEN. Omvormen van een café en wo-
ning tot 3 verblijven: aanvulling. (cat. D of D1 (lot 1); D5, 
kl. 1 (lot 2); D16/D17, kl. 1 (lot 3); P1, kl. 1 (lot 4); D13, 
kl. 1 (lot 5)) 

Elektriciteitswerken

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

 Le 
montant estimé s'élève à 12.396,69 euro HTVA soit 
15.000,00 euro  TVAC.

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-
-

-

 
Le montant estimé s'élève à 82.222,00 euro HTVA soit 
99.488,62 euro TVAC.

SAINT-GHISLAIN  
Bernard Blanc  
info@saint-ghislain.be

-

 
Le montant estimé s'élève à 4.500,00 euro TVAC. 

SAINT-GHISLAIN  
Bernard Blanc  
info@saint-ghislain.be

 Le montant 
estimé s'élève à 1.750,00 euro TVAC.

15/09/2014 15:00  
Te lezen   
16/09/2014 15:00  
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres  
In plaats van   
15/09/2014 15:00  
Te lezen   
16/09/2014 15:00  
VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten   
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de 
documents complémentaires ou du documentdescriptif  
Nom officiel: AM Gigogne - L'Escaut   
rue Schildknecht 33/G  
1020 Bruxelles  
België   
Contactpunt(en):   
t.a.v. GREGOIRE FETTWEIS  
Telefoon: 0473241940  
Email: gregoire@gigogne.net   
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
Annexe A II)ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS 
DESQUELS LE CAHIER DES CHARGES ET LES DOCU-
MENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS  
Nom officiel: AM GIGOGNE- L'ESCAUT   
rue Schildknecht 33/G  
1020 Bruxelles  
België   
Contactpunt(en):   
t.a.v. GREGOIRE FETTWEIS  
Telefoon: 0473241940  
Email: gregoire@gigogne.net   
VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oor-
spronkelijke aankondiging   
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
III.2.2) Capacité économique et financière  
Toe te voegen tekst   
Le soumissionnaire devra également fournir le chiffre 
d'affaires de 2012 et 2013. Le chiffre d'affaires de l'une 
de ces deux années devra être supérieur à 300.000 Euro.   
VI.4) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN   
@Ref:00911847/2014012738.  
  L.W. — Verplicht plaatsbezoek op dinsdag 8 juli en 
dinsdag 26 augustus 2014, telkens om 14 uur.

23 sept. — BERGEN. Leveren van meubilair.  nr.27-

28 aug. 2013. — EDINGEN. Vervangen van de daken 
Val Lise, Place du Vieux Marché 56 te 7850 EDINGEN. 
— 

8 mei 2014. — GOSSELIES. Uitbreiding van het res-
taurant en bouwen van 26 service residenties, rue Al-
bert Ier 36 te 6210 FRASNES LEZ GOSSELIES, lot 2: 
valse plafonds; lot 3: chape en tegels; lot 8: binnen-
schrijnwerk; lot 10: schilderwerken en afwerking; lot 4: 
elektriciteit; lot 5: HVAC - sanitair. — 

Houtleveringen

Aanbestedingen

11 aug. — MOESKROEN. Leveren van hout.  nr.27-

Bestek nr. Le FOREM-MPF136819/FS2110/111P/KFR-
VLN/Entretien portes-F02_0 te bekomen bij Le Forem, 
Martine BONDUEL, e-mail: marchespublics.numerodos-
sier@forem.be.

10 sept. — BERGEN. Scene uitrusting - theaterzetels: 
afgebroken. 

10 sept. — BERGEN. Podiumuitrusting en theaterstoe-
len, Arsonic. 

10 sept. — RÈVES. Vervangen van de ramen en verlich-
ting, UREBA Exceptionnel. 

12 sept. — JUMET. Energetische verbetering schoolge-
bouw. 

 — Te 15 u., 17 rue Neu-
ve - 7000 MONS  Salle de réunion n°2 au sous sol, 

reservemeubilair. Bestek nr. E/2014/CONV/Ur-
sulines_lot 4A prijs 35 EUR te bekomen bij Asso-
ciation momentanée GIGOGNE - L'ESCAUT, Catheri-
ne DOHMEN, 60 rue de l'Escaut, 1080 Bruxelles, 
tel. 02 426 48 15, e-mail: catherine@escaut.org.  
  RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrige-
ren tekst in de oorspronkelijke aankondiging   
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
III.2.3) Capacité technique  
In plaats van   
Renseignements et formalités nécessai-
res pour évaluer si ces exigences sont remplies:   
Article 71 : pour le présent marché, le soumission-
naire présentera une liste des principales livraisons 
dans ledomaine de stockage d'oeuvres d'art, effec-
tuées au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant,la date et le destinataire public ou privé 
pour un marché similaire. Les livraisons sont prou-
vées par des attestations émises ou contresignées par 
l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été 
un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou 
à défaut simplement par une déclaration du fournisseur.   
Les références de fourniture doivent permet-
tre au maître d'ouvrage de juger de la ca-
pacité de l'entreprise à réaliser le marché.   
Dans les limites des dispositions relatives au droit 
d'accès inscrites dans le présent cahier spécial des char-
ges et le respect du principe général d'égalité des candi-
dats/soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur se réser-
ve le droit d'inviter les candidats ou soumissionnaires à 
compléter ou expliciter les documents, attestations, etc.   
Toe te voegen tekst   
Renseignements et formalités nécessai-
res pour évaluer si ces exigences sont remplies:   
Article 71 : pour le présent marché, le soumission-
naire présentera une liste d'au moins 2 livraisons 
de minimum 150.000 Euro HTVA dans le domai-
ne de stockage d'oeuvres d'art, effectuées au cours 
des trois dernières années, indiquant le montant,la 
date et le destinataire public ou privé pour un mar-
ché similaire. Les livraisons sont prouvées par des at-
testations émises ou contresignées par l'autorité 
compétente ou, lorsque le destinataire a été un ache-
teur privé par une attestation de l'acheteur ou à dé-
faut simplement par une déclaration du fournisseur.   
Dans les limites des dispositions relatives au droit 
d'accès inscrites dans le présent cahier spécial des char-
geset le respect du principe général d'égalité des candi-
dats/soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur se réser-
ve ledroit d'inviter les candidats ou soumissionnaires à 
compléter ou expliciter les documents, attestations, etc.   
VI.3.4) Te corrigeren datums in 
de oorspronkelijke aankondiging   
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd   
IV.3.4) Date limite de réception des of-
fres ou des demandes de participation  
In plaats van   
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tigny 31 Bte 12, 6000 Charleroi (Tél.: 0478/510.136 
Mail : info@corepro.be). — Erk. o/cat. P1, kl. 3.  
  L.W. — Plaatsbezoek aan te raden.

— FELUY. Bouwen van een MS-post 
- verlichting vezels - leggen van kabels, L269 Y FE-
LUY - FELUY-Zoning, deel 1: bouwen MS post en leg-
gen kabels; deel 2: verlichting vezels. — JACOPS NV, 
Nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk: 655.719,73 euro. 
(excl. BTW).

8 mei 2014. — GOSSELIES. Uitbreiding van het res-
taurant en bouwen van 26 service residenties, rue Al-
bert Ier 36 te 6210 FRASNES LEZ GOSSELIES, lot 2: 
valse plafonds; lot 3: chape en tegels; lot 8: binnen-
schrijnwerk; lot 10: schilderwerken en afwerking; lot 4: 
elektriciteit; lot 5: HVAC - sanitair. — 

8 mei 2014. — BERGEN. Théâtre royal de Mons, 
Grand-Place te 7000 Mons: branddetectie. — : gean-
nuleerd.

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

SAINT-GHISLAIN  
Bernard Blanc  
info@saint-ghislain.be

-

 
Le montant estimé s'élève à 1.500,00 euro TVAC. 

SAINT-GHISLAIN  
Bernard Blanc  
info@saint-ghislain.be

-
 Le montant estimé s'élève à 2.500,00 euro TVAC. 

Aanbestedingen
24 juli. — DOORNIK. Toegangscontrolesysteem, Service 
Logistique. 

31 juli. — BERGEN. Leveren van elektronisch materiaal.  

4 aug. — GOSSELIES. Onderhoud en werking van de 
technische installaties in verschillende gebouwen van 
Igretec. 

5 aug. — DOTTENIJS. Leveren, plaatsen en in dienst 
stellen van een tilliftbad voor rusthuizen. 

3 sept. — Te 11 u., bij de Université Libre de 
Bruxelles, Département des Infrastructures, Avenue 
Buyl 115 te 1050 Elsene, 

-
 (aanvang: 01/01/2015; 

voltooiing: 31/12/2015). Bestek nr. DGI/T/14/590 te 
bekomen tot 02/09/2014 bij Département des Infra-
structures - Exploitation - SOLBOSCH, Monsieur Ngoc 

22 aug. — MONT-SUR-MARCHIENNE. Herstellen 
woningen. 

25 aug. — Te 11 u., bij de Service des Travaux, Rue 
Vankeerberghen, 14 te 4500 Huy, leveren straatver-

-
 Bestek nr. EP 279 prijs 20.00 EUR 

plus port 5 EUR te bekomen tot 18/08/2014 bij Ville de 
Huy, Monsieur Philippe Hénuset, Grand Place 1, 4500 
Huy, tel. 085 21 78 21, fax 085 23 68 40, e-mail: phi-
lippe.henuset@huy.be, BE71 0910 1807 5169 de la 
Ville de Huy avec mention " CSC Achat d'illuminations 
de rues " of rechtstreekse betaling bij afhaling op het 
bureau des Travaux, rue Vankeerberghen, 14 à 4500 
Huy.

 — CHARLEROI. Bouwen van een tussenver-
dieping in het centre de formation de Dinant. (cat. D) 

29 aug. — BERGEN. Omvormen van een café en wo-
ning tot 3 verblijven: aanvulling. (cat. D of D1 (lot 1); D5, 
kl. 1 (lot 2); D16/D17, kl. 1 (lot 3); P1, kl. 1 (lot 4); D13, 
kl. 1 (lot 5)) 

8 sept. — LA LOUVIÈRE. Renovatie van de waterto-
ren van Jolimont, SWDE. (cat. D of E en o/cat. L2 of P2)  

9 sept. — BERGEN. Scenografische uitrustingen. (o/cat. 
P2 of K, kl. 2) 

10 sept. — BERGEN. Theaterverlichtingsapparatuur: af-
gebroken. 

10 sept. — BERGEN. Theaterverlichtingsapparatuur. (o/
cat. P1, kl. 1) 

10 sept. — RÈVES. Vervangen van de ramen en verlich-
ting, UREBA Exceptionnel. 

15 sept. — STRÉPY-BRACQUEGNIES. Leveren van ko-
peren staven, grondpiketten en toebehoren.  nr.24-

 — Te 10 u., Service des travaux, Ateliers 
Communaux. Voie d'Hainin 27. 7300 Boussu, -

 Bestek nr. TRAV 2013/40 te 
bekomen tot 05/09/2014, 16 uur bij Service marchés 
publics, Madame Vanessa Estorez, tel. 065 71 73 39, 
fax 065 80 11 80, e-mail: service-achats@boussu.be.  
  L.W. — Plaatsbezoek voor 18/08/2014 na afspraak met 
de heer Pollera tel. 065/717.344 ou au 0499/51.13.64 
na 18/08/2014 bij Dehon tel. 065/717.344 of 
0477/43.74.70

 — EDINGEN. Bouwen van een school na af-
braak bestaand gebouw + omgevingsaanpassingen: wij-
zigingsbericht. (cat. D of o/cat. D1, kl. 6 (lot 1); o/cat. 
D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. D16 of D17 of D18, kl. 2 (lot 3); 
o/cat. P1 of cat. P, kl. 2 (lot 4)) 

24 sept. — ATH. Oprichten van een klassengebouw 
en conciergerie, FWB DR Hainaut. (cat. D, kl. 5; o/cat. 
D17, kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 
2) 

25 sept. — DOORNIK. Herstellen van de elektrische in-
stallaties in 128 woongelegenheden. (o/cat. P1, kl. 2 (lot 
1); o/cat. P1, kl. 2 (lot 2); lot 1 + 2 samen o/cat. P1, kl. 4)  

 — Te 14 u., Salle du Conseil : HAUTE SEN-
NE LOGEMENT, rue des Tanneurs, 10 à 7060 SOIGNIES, 

-
-

 (100 dagen). Bestek nr. 122.678 prijs 150.00 
EUR te bekomen van 11/08/2014 tot 03/10/2014, 16 
uur bij COREPRO SPRL & AXI(h)OME SPRL, Rue de Mon-

SAINT-GHISLAIN  
Bernard Blanc  
info@saint-ghislain.be

-
 Le mon-

tant estimé s'élève à 6.500,00 euro TVAC.

Aanbestedingen
24 juli. — ANDERLUES. Leveren van laadpalen, Dépôt 
d'Anderlues. 

4 aug. — GOSSELIES. Onderhoud en werking van de 
technische installaties in verschillende gebouwen van 
Igretec. 

5 aug. — COUILLET. Optimalisatie verlichting recyclage-
parken. 

8 aug. — BERGEN. Controle van de elektrische installa-
ties van de gebouwen. 

11 aug. — Te 16.30 u., Ville de Mons, Grand Place 
22 te 7000 Mons, -

-
 Bestek nr. 14-0-3-1-BO-S-ILLUM-AD prijs 

10.00 EUR + port 5,96 EUR te bekomen tot 06/08/2014, 
16 uur, door storting op rek. BE18 0910 1758 9765 ten 
voordele van Ville de Mons, Grand-Place 22, 7000 Mons 
of door rechtstreekse betaling aan de caisse communale, 
rue Buisseret 2, 7000 Mons of door contante betaling 
met gepast geld aan de Service des Marchés Publics, rue 
Neuve 17, 2de verd., Cellule Travaux Voirie, 7000 Mons. 
Bestekken kunnen niet afgehaald of verstuurd worden 
zonder schriftelijke aanvraag bij de Service des Marchés 
Publics samen met het betaalbewijs. Bestekken worden 
niet via mail verstuurd. Het bestek kan kosteloos be-
komen worden via e-Notification. Inlichtingen bij SER-
VICE DES TRAVAUX - Electromécanique, Monsieur Mat-
téo LONGO, Rue Neuve 17, 7000 Mons, tel. 065 40 55 
32, fax 065 40 55 39, e-mail: matteo.longo@ville.mons.
be. 

18 aug. — CHARLEROI. Leveren van koffers en brand-
kasten. (o/cat. S3; cat. A) 

18 aug. — CHARLEROI. Plaatsen van een metalen tus-
senverdieping + aanpassen kantoor, elektriciteit en ver-
lichting. (o/cat. P1, kl. 1 (lot 2); D16-D17, kl. 1 (lot 3); 
D18, kl. 1 (lot 4)) 

19 aug. — PECQ. Aanpassingswerken aan de haven-
zone van Pecq - uitrusting middenspanning en plaatsen 
van hoogspanningscabines. (cat. C, kl. 2 en o/cat. C6 of 
o/cat. P2) 

19 aug. — Te 11 u., Service des Marchés Publics, 
Rue Neuve, 17, salle de réunion n° 2 te Bergen, 

-
 (60 dagen). Bestek nr. 2014/RW.772.427/BA  

prijs 10.00 EUR (kosteloos via e-Notification) + port 7.00 
EUR te bekomen tot 14/8/2014, 16 uur bij Ville de Mons, 
Madame Aurore BURY, tel. 065 40 56 25, fax 065 40 
56 49, e-mail: aurore.bury@ville.mons.be, rek. nr. 091-
0175897-65 - code IBAN BE 18-0910-1758-9765, code 
SWIFT of BIC GKCCBEBB: Ville de Mons, Grand-Place, 22 
te 7000 Mons; of aan de gemeentekas, rue Buisseret, 2 
te 7000 Mons; of contante betaling op de Service des 
Marchés Publics (2de verd.), rue Neuve, 17, Cellule Tra-
vaux Bâtiment te 7000 Mons. — Erk. o/cat. P1, kl. 2.  
  L.W. — Verplicht plaatsbezoek: vrijdagen 25/07/2014 
en 01/08/2014 om 10 uur ter plaatse.

20 aug. — DOORNIK. Jaarlijks onderhoudscontract 
hoogspanningscabines. 

21 aug. — BELOEIL. PPT - Bouwen van een refter aan 
de gemeenteschool. (o/cat. D1, kl. 1 (lot 1)) 
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18 aug. — CHARLEROI. Plaatsen van een metalen tus-
senverdieping + aanpassen kantoor, elektriciteit en ver-
lichting. (o/cat. P1, kl. 1 (lot 2); D16-D17, kl. 1 (lot 3); 
D18, kl. 1 (lot 4)) 

21 aug. — BELOEIL. PPT - Bouwen van een refter aan 
de gemeenteschool. (o/cat. D1, kl. 1 (lot 1)) 

25 aug. — MONT-SUR-MARCHIENNE. Renovatie 
verwarming/sanitair. 

29 aug. — BERGEN. Omvormen van een café en wo-
ning tot 3 verblijven: aanvulling. (cat. D of D1 (lot 1); D5, 
kl. 1 (lot 2); D16/D17, kl. 1 (lot 3); P1, kl. 1 (lot 4); D13, 
kl. 1 (lot 5)) 

8 sept. — MARCHIENNE-AU-PONT. Leggen van zon-
nepanelen op de sporthal. (o/cat. D16 of D17)  nr.27-

15 sept. — DOORNIK. Onderhoud en herstellen van de 
verwarming, ventilatie en koeling, parc immobilier ideta. 
(o/cat. D16 en D17, D18) 

 — EDINGEN. Bouwen van een school na af-
braak bestaand gebouw + omgevingsaanpassingen: wij-
zigingsbericht. (cat. D of o/cat. D1, kl. 6 (lot 1); o/cat. 
D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. D16 of D17 of D18, kl. 2 (lot 3); 
o/cat. P1 of cat. P, kl. 2 (lot 4)) 

— DOORNIK. -

VANDENBERGH, 7522 Blandain, 9.725,57 euro; Van-
damme Marcel, 1401 Baulers, 12.383,61 euro.

8 mei 2014. — GOSSELIES. Uitbreiding van het res-
taurant en bouwen van 26 service residenties, rue Al-
bert Ier 36 te 6210 FRASNES LEZ GOSSELIES, lot 2: 
valse plafonds; lot 3: chape en tegels; lot 8: binnen-
schrijnwerk; lot 10: schilderwerken en afwerking; lot 4: 
elektriciteit; lot 5: HVAC - sanitair. — 

— TERTRE. Onderhandelingsprocedure 
voor het vervangen van de stookketels, foyer culturel. 
— 

IJzer- en metaalwerken

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

-

-
 Le montant estimé s'élève à 2.644,63 euro 

HTVA soit 3.200,00 euro TVAC.

Aanbestedingen
18 aug. — CHARLEROI. Leveren van koffers en brand-
kasten. (o/cat. S3; cat. A) 

11 sept. — BELOEIL. Gedeeltelijke afbraak en herbou-
wen van een gespecialiseerd internaat. (cat. D, kl. 5, o/
cat. D20, kl. 2) 

men tot 25/08/2014 bij IGRETEC, Gestion immobiliè-
re t.a.v. Monsieur Thermol Eric, tel. 071 20 29 07, fax 
071 79 72 67, e-mail: eric.thermol@igretec.com, rek. 
091-0007341-95 met vermelding HVAC Maison de 
l'industrie(ADJ) n°2014/005. — Erk. o/cat. D17, kl. 2.  
  L.W. — Plaatsbezoek op 13/8 om 9 u., 20/8 om 9 u. 
via Thermol E. email: eric.thermol@igretec.com

5 sept. — Te 10 u., IGRETEC, Bld Mayence 1 te 
6000 Charleroi, -

-
gieprestaties. Bestek nr. 2014/037 - 38-S0000 prijs 
30 EUR (incl. btw) te bekomen tot 31/08/2014 bij 
IGRETEC, Marc REINIER (Comptabilité), tel. 071 20 28 
03, fax 071 33 42 36, e-mail: marc.reinier@igretec.
com, contante betaling of 35 EUR (incl. btw) op rek. 
nr. 091-000-7341-95 van de Intercommunale IGRETEC.  
  L.W. — Plaatsbezoek verplicht: 15 juli of 21 augustus 
voor loten 1 en 2; 16 juli of 22 augustus voor lot 3. Af-
spraak aan het station d'épuration de Montignies-sur-
Sambre om 9 uur.

8 sept. — MARCHIENNE-AU-PONT. Leggen van zon-
nepanelen op de sporthal. (o/cat. D16 of D17)  nr.27-

11 sept. — THULIN. Vervangen van de dakbedekking 
en vervangen van de stookketel in de école libre de Thu-
lin. (o/cat. D12) 

15 sept. — DOORNIK. Onderhoud en herstellen van de 
verwarming, ventilatie en koeling, parc immobilier ideta. 
(o/cat. D16 en D17, D18) 

 — EDINGEN. Bouwen van een school na af-
braak bestaand gebouw + omgevingsaanpassingen: wij-
zigingsbericht. (cat. D of o/cat. D1, kl. 6 (lot 1); o/cat. 
D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. D16 of D17 of D18, kl. 2 (lot 3); 
o/cat. P1 of cat. P, kl. 2 (lot 4)) 

 — LA LOUVIÈRE. Conform aanpassen van de 
keuken, La Louvière AR. (o/cat. D17 of D18, kl. 1)  nr.24-

23 sept. — COLFONTAINE. Herconditioneren verwar-
mingsinstallaties. (o/cat. D17, kl. 3) 

24 sept. — ATH. Oprichten van een klassengebouw 
en conciergerie, FWB DR Hainaut. (cat. D, kl. 5; o/cat. 
D17, kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 
2) 

8 mei 2014. — GOSSELIES. Uitbreiding van het res-
taurant en bouwen van 26 service residenties, rue Al-
bert Ier 36 te 6210 FRASNES LEZ GOSSELIES, lot 2: 
valse plafonds; lot 3: chape en tegels; lot 8: binnen-
schrijnwerk; lot 10: schilderwerken en afwerking; lot 4: 
elektriciteit; lot 5: HVAC - sanitair. — 

— TERTRE. Onderhandelingsprocedu-
re voor het vervangen van de stookketels, foyer cultu-
rel. — JORDAN ETS. SA, Rue Wattelar Maximilien 94, 
6040 Jumet: 85.115,03 euro. (incl. BTW).

Sanitaire werken

Aanbestedingen
4 aug. — GOSSELIES. Onderhoud en werking van de 
technische installaties in verschillende gebouwen van 
Igretec. 

12 aug. — LA LOUVIÈRE. Installatie van een centrale 
verwarming in blok A van het Hôtel de police. (o/cat. D16 
en D17) 

Phuc THAI, Avenue F. D. Roosevelt 50 - CP 112, 1050 
Ixelles, tel. 02 650 40 32, fax 02 650 47 64, e-mail: 
nthai@ulb.ac.be. Bestek beschikbaar via http://www.
ulb.ac.be/infrastructure s/projet_const_adjudication/   
gebruikersnaam : dgi_t_14_590 - paswoord ascenseurs  
— Erk. o/cat. N1.

4 sept. — DOORNIK. Elektromechanische uitrusting 
nieuwe dam. 

8 sept. — LA LOUVIÈRE. Renovatie van de waterto-
ren van Jolimont, SWDE. (cat. D of E en o/cat. L2 of P2)  

9 sept. — BERGEN. Scenografische uitrustingen. (o/cat. 
P2 of K, kl. 2) 

10 maart 2014. — BERGEN. Leveren van telecom-
municatie infrastructuur via een huurcontract en de in-
terconnectie tussen verschillende inplantingen van de 
stad en het CPAS Bergen, Cellule informatique, Rue de 
Bouzanton, 1 à 7000 Mons. — WIN, 4020 Luik.

Centrale verwarming

Aanbestedingen
4 aug. — GOSSELIES. Onderhoud en werking van de 
technische installaties in verschillende gebouwen van 
Igretec. 

8 aug. — BOUFFIOULX. Onderhoud en herstellen van 
de verwarmingsinstallaties en de sanitair warmwater 
productie. 

12 aug. — LA LOUVIÈRE. Installatie van een centrale 
verwarming in blok A van het Hôtel de police. (o/cat. D16 
en D17) 

12 aug. — LEUZE-EN-HAINAUT. Onderhouden en her-
stellen verwarmingsinstallaties. 

18 aug. — CHARLEROI. Plaatsen van een metalen tus-
senverdieping + aanpassen kantoor, elektriciteit en ver-
lichting. (o/cat. P1, kl. 1 (lot 2); D16-D17, kl. 1 (lot 3); 
D18, kl. 1 (lot 4)) 

21 aug. — BELOEIL. PPT - Bouwen van een refter aan 
de gemeenteschool. (o/cat. D1, kl. 1 (lot 1)) 

25 aug. — Te 10.30 u., Service Marchés Publics, 
Rue de Zone, 22 à 6032 Mont/Sur/Marchienne, -

 Bestek nr. PA14004 prijs 0.00 EUR te beko-
men tot 22/08/2014, 12 uur bij Service Marchés Publics, 
Monsieur Julien Hinyot, Rue de Zone 22, 6032 Mont/sur/
Marchienne, tel. 071 27 20 29, fax 071 27 20 91, e-mail: 
j.hinyot@lasambrienne.be.

29 aug. — BERGEN. Omvormen van een café en wo-
ning tot 3 verblijven: aanvulling. (cat. D of D1 (lot 1); D5, 
kl. 1 (lot 2); D16/D17, kl. 1 (lot 3); P1, kl. 1 (lot 4); D13, 
kl. 1 (lot 5)) 

29 aug. — ESTAIMBOURG. Onderhoud van de centrale 
verwarming en verwarmingsapparatuur, herstellingen of 
vervangingen van bestaande installaties, onderhoud zon-
nepanelen, immobiliënpark: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 
3, o/cat. D16, kl. 3, o/cat. D17, kl. 3, o/cat. D18, kl. 3)  

1 sept. — Te 11 u., IGRETEC, Boulevard May-
ence 1 te 6000 Charleroi, -

-
 (120 dagen). Referentienummer 2014/005 

prijs 30 EUR (btw incl.) plus port 15 EUR te beko-
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SAINT-GHISLAIN  
Bernard Blanc  
info@saint-ghislain.be

 Le montant estimé s'élève à 5.000,00 euro 
TVAC.

Aanbestedingen
22 juli. — LA LOUVIÈRE. Leveringen voor de uitbreiding 
van het Théâtre communal. 

22 juli. — BERGEN. Leveren van werktuig materiaal, 
Territoire hennuyer. 

29 juli. — MOESKROEN. Leveren van een vrachtwagen.  

30 juli. — BERGEN. Huren van containers en werf-
schuilplaatsen, Le Manège.Mons. 

30 juli. — CHARLEROI. Leasing van voertuigen voor de 
CPAS. 

4 aug. — CHARLEROI. Leveren en onderhouden van 
2 vrachtwagens uitgerust met kippers. 

5 aug. — COUILLET. Gespreide levering van banden.  

5 aug. — LA LOUVIÈRE. Leasing van voertuigen, auto-
mobielpark. 

 — MONTIGNY-LE-TILLEUL. Huren van containers 
voor de vrouwelijke hygiëne. 

8 aug. — COLFONTAINE. Vernieuwen van de leasing 
van voertuigen. 

11 aug. — QUIEVRAIN. Leveren van een tweedehandse 
autobus. 

11 aug. — COUILLET. Leveren en plaatsen van 2 vracht-
wagen-kippers voor glasinzameling 19 ton.  nr.27-

18 aug. — PERUWELZ. Leveren van een tractor en een 
toestel voor het kappen van hout. 

 — CHATELET. Leveren van 40 tags uit synthe-
tisch materiaal voor toezichtkamers,. 

 — GHLIN. Leveren van een rioolkolkzuiger - 
herstellen wegen, Atelier Communal. 

27 aug. — LA LOUVIÈRE. Leveren van een veegmachi-
ne en een zoutstrooier. 

29 aug. — Te 10 u., Zone de Police de la Haute 
Senne, chaussée d'Enghien 180 te 7060 Soignies, lea-

 (48 maanden). Bestek nr. LEAS-
001/2014 te bekomen tot 20/08/2014 bij Zone de Police 
de la Haute Senne t.a.v. Philippe HARDENNE, tel. 067 
34 92 42, fax 067 34 92 40, e-mail: drm@policehaute-
senne.be.

29 aug. — BERGEN. Huren van machines en verplaats-
baar materiaal, elektro apparatuur en werfmateriaal, Le 
Manège.Mons. 

2 sept. — DOORNIK. Uitrusting van het Centre Théra-
peutique, Culturel et Sportif. 

8 sept. — FORGES. Leveren van 2 camions 3,5 ton.  

Aanbestedingen
31 juli. — BERGEN. Leveren van professioneel huis-
houdmaterieel. 

5 aug. — CHARLEROI. Karakterisering rioleringsnet-
werk technisch bassin van het waterzuiveringsstation.  

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
30 juli. — MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Leveren van 
matrassen. 

Materieel - machines

BELOEIL  
Destrebecq Bernard  
beloeil.webmaster@skynet.be

 Le montant estimé s'élève 
à 5.500,00 euro (incl. 21% TVA).

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

-
-

 Le montant estimé s'élève à 1.446,28 euro HTVA 
soit 1.750,00 euro TVAC.

MORLANWELZ  
Michel Burion  
michel.burion@morlanwelz.be

-

-
 Le montant esti-

mé s'élève à 20.661,16 euro hors TVA ou 25.000,00 
euro, 21% TVA comprise.

MORLANWELZ  
Michel Burion  
michel.burion@morlanwelz.be

-

-
 Le montant estimé 

s'élève à 6.140,00 euro hors TVA ou 7.429,40 euro, 
21% TVA comprise.

MORLANWELZ  
Michel Burion  
michel.burion@morlanwelz.be

-

SAINT-GHISLAIN  
Bernard Blanc  
info@saint-ghislain.be

-

-
-

 Le montant estimé s'élève à 
15.000,00 euro TVAC.

11 sept. — QUAREGNON. Afbraak en heroprichten van 
een internaat, Quaregnon: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 
7, o/cat. D20, kl. 2) 

 — EDINGEN. Bouwen van een school na af-
braak bestaand gebouw + omgevingsaanpassingen: wij-
zigingsbericht. (cat. D of o/cat. D1, kl. 6 (lot 1); o/cat. 
D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. D16 of D17 of D18, kl. 2 (lot 3); 
o/cat. P1 of cat. P, kl. 2 (lot 4)) 

24 sept. — ATH. Oprichten van een klassengebouw 
en conciergerie, FWB DR Hainaut. (cat. D, kl. 5; o/cat. 
D17, kl. 1, o/cat. D18, kl. 2, o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D20, kl. 
2) 

Afbraakwerken

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-
-

-

 Le montant estimé s'élève 
à 387.956,93 euro HTVA  soit 411.234,35 euro TVAC 
(6% TVA).

Aanbestedingen
29 aug. — ECAUSSINNES. Volledige afbraak, sanering 
en herinrichting van de site "Mika Shoe". (o/cat. G5, kl. 
3) 

29 aug. — WANGENIES. Afbraak van een gebouw met 
32 appartementen. 

11 sept. — GOSSELIES. Afbraak en heropbouw van 
2 woningen. (cat. D, kl. 3) -

 — COLFONTAINE. Onderhoud, renovatie, her-
stellingen en kleine aanpassingen aan het woonpatrimo-
nium. (o/cat. C1 + C2 (lot 1); cat. D, kl. 2 (lot 2), o/cat. 
D1 + D8 (lot 3); o/cat. D14 (lot 4); o/cat. D21 (lot 5); o/
cat. G5, kl. 1 (lot 6)) 

Bouwmaterialen

Aanbestedingen
30 juli. — BERGEN. Leveren van bouwmaterialen.  

Speciale installaties

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

-

-

 
Le montant estimé s'élève à 4.297,52€ euro HTVA soit 
5.200,00€ euro TVAC.
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21 aug. — DOORNIK. In kaart brengen van waterloop 
van 2de categorie n° 10.0 «la Melle». 

21 aug. — BERGEN. Verwijderen van drijvend afval in 
zuiveringsstations. 

21 aug. — DOORNIK. In kaart brengen van waterloop 
van 2de categorie n° 9.080 «le Fond des Haies».  nr.24-

21 aug. — HAVRÉ. In kaart brengen van waterloop van 
2de categorie n°22.0 "la Verne de Basècles".  nr.24-

21 aug. — HAVRÉ. In kaart brengen van een waterloop 
van 2de categorien°5.258 "la Blanche". 

 — HYON. Stabilisatie en restauratie van de 
brug over de waterloop Trouille. (cat. D, kl. 5 en cat. D 
en cat. B, E en G, kl. 4) 

1 sept. — CHARLEROI. Verbeteringswerken aan de 
verwarmingsinstallaties, ventilatie en klimatisatie, Mai-
son de l'Industrie Technologique. (o/cat. D17, kl. 2) 

11 sept. — Te 11 u., bij RW-SpW-DGO2-DVHC-
Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi , rue de 
Marcinelle, 88 te 6000 CHARLEROI, -

-
-

 (12 maanden). Bestek nr. 
MS.251.2014.03 - O2.05.01-14D037 kosteloos te be-
komen op hhtp://marchéspublics.wallonie.be. Inlich-
tingen bij Direction des Voies Hydrauliques de Char-
leroi , ir P. COUPIENNE Telefoon: 071238630 Fax: 
071238635 Email: pierre.coupienne@spw.wallonie.be.  
  RECHTZETTING 1. — les documents intitulés "C.S.C 
signé" et "Formulaire d'offre" sont remplacés par 
"C.S.C. signé pour adjudication" et Formulaire d'offre + 
Metré récap". Pour des raisons techniques, la SOUMISSI-
ON ELECTRONIQUE ne peut se faire qu'à partir de l'avis 
initial posté sur le portail en date du 03/07/2014 sous la 
référence 2014-515140.

Brug- en tunnelwerken

Aanbestedingen
28 aug. — COURCELLES. Vernieuwen van de boven-
doorgang aan km 47.080 rue du Port te Courcelles, 
lijn 124: wijzigingsbericht. (cat. E, kl. 6)  nr.28-p.114 

Weg- en rioolwerken

MORLANWELZ  
Michel Burion  
michel.burion@morlanwelz.be

-

 Le montant estimé s'élève 
à 64.855,00 euro hors TVA ou 78.474,55 euro, 21% 
TVA comprise.

MORLANWELZ  
Michel Burion  
michel.burion@morlanwelz.be

8 aug. — BOUFFIOULX. Onderhoud en herstellen van 
de verwarmingsinstallaties en de sanitair warmwater 
productie. 

19 aug. — PECQ. Aanpassingswerken aan de haven-
zone van Pecq - uitrusting middenspanning en plaatsen 
van hoogspanningscabines. (cat. C, kl. 2 en o/cat. C6 of 
o/cat. P2) 

19 aug. — SOIGNIES. Vernieuwen atletiekpiste college. 
(o/cat. G4, kl. 4) 

20 aug. — COLFONTAINE. FWB_DR Hainaut_Colfon-
taine IPSCF: maken van een verbinding aan de achter-
zijde van de site. (cat. C of G, kl. 1) 

 — HYON. Stabilisatie en restauratie van de 
brug over de waterloop Trouille. (cat. D, kl. 5 en cat. D 
en cat. B, E en G, kl. 4) 

1 sept. — Te 10.30 u., bij Spaque, 38 Boulevard 
d'Avroy, 4000 Luik, 

-
 (160 wd.). Be-

stek nr. CN2014_1 UCB 6 prijs 120 EUR te bekomen 
tot 27/08/2014, 16 uur bij SPAQUE, SPAQUE, Boule-
vard d'Avroy 38/6, 4000 Liege, tel. 04 220 94 11, fax 
04 221 40 43, e-mail: n.larbanois@spaque.be, rek. 
BE14-0910-1189-7683 met opgave van adresge-
gevens, bestek aanvragen via fax 04/221.40.43 soit 
of mail: c.paillot@spaque.be met het betaalbewijs.  
  L.W. — Verplicht plaatsbezoek op 12 aug. om 14 u. in 
de rue Saint-Jean (à Ville-sur-haine).

3 sept. — Te 10 u., bij SPAQuE (1er étage), 38 Bd 
d'Avroy, 4000 Luik, 

 (115 wd.). Be-
stek nr. SK - 2014 - 02 prijs 60 EUR te bekomen tot 
22/08/2014, 16 uur bij SPAQUE, SPAQUE, Boulevard 
d'Avroy 38/6, 4000 Liege, tel. 04 220 94 11, fax 04 221 
40 43, e-mail: n.larbanois@spaque.be, rek. BE14-0910-
1189-7683 met adresgegevens en betaalbewijs stu-
ren via fax 04/221.40.43 of mail: c.paillot@spaque.be.  
  L.W. — Plaatsbezoek op 14/08/14 om 14:00 samen-
komst aan de ingang site, quai des Otages 3 - 7000 
Mons.

8 sept. — GOSSELIES. Veiligheidswerken aan de steun-
muur. (cat. E of G, kl. 1) 

22 maart 2013. — DOUR. Bouwen van een schiet-
school, rue de la Grande Veine te Dour. — -

Spoorwegwerken

Aanbestedingen
14 aug. — SAINT-GHISLAIN. Vernieuwen van de sporen 
in het station Saint-Ghislain. (cat. H, kl. 4)  nr.28-p.114 

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
14 aug. — FARCIENNES. Beveiligen van de ruines van 
het Vieux Château. (o/cat. D1, kl. 3) 

18 aug. — ESTAIMPUIS. Opmeting Rieu de Mazet, Pro-
jet Naqia. 

18 aug. — LA LOUVIÈRE. Opmeting aan waterloop van 
2de categorie n° 23.072 "Le Thiriau du Sart" en zijn af-
voeren. 

Verschillende

Aanbestedingen
10 sept. — COUILLET. Stockeren, vervoer, behandeling 
van verteerbaar huishoudafval. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
 — FRAMERIES. Verbouwen van een rugbyterrein 

in natuurgras en een rugby terrein met een synthetische 
bekleding. (o/cat. G4, kl. 4) 

18 aug. — Te 10.30 u., Avenue du Chili, 18 à 6001 
Marcinelle, -

 Bestek nr. PA14006 prijs 
0.00 EUR te bekomen tot 14/08/2014, 12 uur bij Ser-
vice Marchés Publics, Monsieur Julien Hinyot, Rue de 
Zone 22, 6032 Mont/sur/Marchienne, tel. 071 27 20 
29, fax 071 27 20 91, e-mail: j.hinyot@lasambrienne.be.  
  RECHTZETTING 1. — VI.3) GECORRI-
GEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE   
VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informa-
tie of afwijkende publicatie op TED-website   
Wijziging van de oorspronkelijke door de aan-
bestedende dienst opgegeven informatie  
VI.3.2) Aankondiging of bijbe-
horende aanbestedingsstukken   
In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbe-
horende aanbestedingsstukken voor meer informatie).  
  RECHTZETTING 2. — Le présent avis rectificatif n°1 
porte sur la modification de l'annexe D - Inventaire 
détaillé. Le document initialement placé à la disposi-
tion des soumissionnaires était destiné à determiner 
le type de procédure du présent marché. Le document 
modifié portant l'intitulé : Annexe D - Métré détaillé 
AR1 est à la disposition des soumissionnaires en té-
léchargement. Celui-ci annule et remplace le précé-
dent. L'avis initial a été publié au Bulletin des Adju-
dications du 30 juin 2014 sous le n° 2014-514738.  
  RECHTZETTING 3. — Wijziging van de oorspronkelijke 
door de aanbestedende dienst opgegeven informatie  
  RECHTZETTING 4. — Le pré-
sent avis rectificatif n°2 porte sur:   
1° L'ajout, à l'annexe G : Inventaire, d'un pos-
te pour chacun des lots relatif à l'évacuation des 
déchets dans le cadre d'entretien de maisons vides.   
2° L'ajout, à l'annexe G: Inventaire, d'un poste pour le 
lot 2 point 5 - Fauchage dans la commune de Ransart.   
3° La modification, à l'annexe G: Inventaire, des 
quantités présumées pour le lot 4 point 2 Tail-
le des Haies sur la commune de Marcinelle.   
4° La modification du lieu d'ouverture des offres dans 
l'avis de marché. L'ouverture se tiendra à l'adresse 
sis Rue de Zone, 22 à 6032 Mont-sur-Marchienne.   
5° La modification de la date d'ouverture dans le 
Cahier Spécial des Charges au point I.8 Ouver-
ture des offres. L'ouverture des offres se tiendra le 
18/08/2014 à 10h30 à l'adresse spécifiée ci-dessus.   
L'avis initial a été publié au Bulletin des Adjudica-
tions du 30 juin 2014 sous le n° 2014-514738.   
L' avis rectificatif n°1 a été publié au Bulletin des Adjudi-
cations du 09 juillet 2014 sous le n° 2014-515654.

 — LA LOUVIÈRE. Behandelen van hoge hagen 
en aftoppen van bomen. 

Grondwerken

Aanbestedingen
 — FRAMERIES. Verbouwen van een rugbyterrein 

in natuurgras en een rugby terrein met een synthetische 
bekleding. (o/cat. G4, kl. 4) 
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29 aug. — EDINGEN. Rioleringswerken in een deel van 
de chaussée de Bruxelles. (o/cat. C1, kl. 4) 

2 sept. — DOORNIK. Herinrichtuing van de omgeving 
van het paviljoen 12. 

2 sept. — Te 11.30 u., Cabinet de Monsieur le 
Bourgmestre, Gendebien 55 à 6200 Châtelet, 

 (120 dagen). Be-
stek nr. 2014/0038 te bekomen tot 01/09/2014, 12 uur 
bij Service Marchés Publics, Madame Magali Joliet, rue 
Gendebien 59, 6200 Châtelet, tel. 071 24 45 31, fax 
071 24 32 00, e-mail: magali.joliet@chatelet.be. — Erk. 
cat. C, kl. 3.

2 sept. — MONTIGNY-LE-TILLEUL. Herstellen wegbe-
kleding Rue de Landelies. (cat. C, kl. 2) 

2 sept. — MONTIGNY-LE-TILLEUL. Herstellen wegbe-
kleding rue de Jamioulx. (cat. C, kl. 1) 

2 sept. — Te 14 u., Salle Mephisto, rez-de-chaus-
sée du Centre administratif Communal sise rue de Pin-
tamont, 54,  Bestek nr. 
2014-337 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 01/09/2014, 
17 uur bij Ville d'Ath, Rue de Pintamont 54, 7800 Ath, 
tel. 068 26 91 36, fax 068 26 91 19, e-mail: cmp@ath.
be.

9 sept. — Te 10 u., Cellule Marchés Publics, rue 
Albert 1er 19 te 7100 La Louvière, 2de verd., -

 (100 wd. en opties 20 en 15 wd.). 
Bestek prijs 47.00 EUR te bekomen ten stadhuize (rek. 
br. 091-0003840-86) of rechtstreeks bij afhaling bij Ad-
ministration Communale de La Louvière, Jennifer BARN-
FATHER (Service RECETTE), Rue du Gazomètre 50, 7100 
La louvière, tel. 064 27 78 21, fax 064 27 78 17, e-mail: 
jbarnfather@lalouviere.be. — Erk. cat. C, kl. 3.

9 sept. — Te 11 u., SA Société wallonne des Aé-
roports, Avenue des Dessus de Lives 8 te 5101 Namur 
(loyers), -

 (140 
dagen). Bestek nr. SOWAER/SER/CR/285/2014 te beko-
men tot 18/08/2014, 17 uur bij SA Société wallonne des 
Aéroports, Fabienne BRUGMANS, Assistante Direction 
technique t.a.v. SOWAER, tel. 081 32 89 54, fax 081 31 
35 04, e-mail: fbr@sowaer.be. — Erk. o/cat. C1, kl. 1.  
  L.W. — Plaatsbezoek op 21/8 om 9 u. na afspraak met 
de service technique de la SOWAER, Madame Fabienne 
BRUGMANS au 081/32.89.54 - fbr@sowaer.be ET Mon-
sieur Martin LOSSEAU - mlo@sowaer.be

11 sept. — TEMPLEUVE. Wegen en omgevingsaanleg: 
wijzigingsbericht. (cat. C, kl. 5) 

15 sept. — LA LOUVIÈRE. Leveren en plaatsen van au-
tomatische palen, Place Mansart en rue Albert Ier. (cat. C, 
kl. 1) 

 — COLFONTAINE. Onderhoud, renovatie, her-
stellingen en kleine aanpassingen aan het woonpatrimo-
nium. (o/cat. C1 + C2 (lot 1); cat. D, kl. 2 (lot 2), o/cat. 
D1 + D8 (lot 3); o/cat. D14 (lot 4); o/cat. D21 (lot 5); o/
cat. G5, kl. 1 (lot 6)) 

 — KAIN (TOURNAI). Conform aanpassen riole-
ring. (o/cat. C1 of E1, kl. 2) 

22 sept. — MOESKROEN. Heraanpassen containerpark: 
uitbreiding erkenning. (cat. C of D, kl. 4) 

7 aug. — BOUSSU. Verbeteren en aanpassen voetpa-
den. (cat. C, kl. 2) 

7 aug. — LE ROEULX. Aanpassen van 2 autobusstop-
plaatsen en markeren. (cat. C, kl. 1) 

11 aug. — CHARLEROI. Onderhoudswerken wegen-
markering. (cat. C of o/cat. C3) 

18 aug. — SOIGNIES. Omgevingswerken op de site Tilé-
riau: wijzigingsbericht. 

19 aug. — LA LOUVIÈRE. Plaatselijke herstellingen 
aan koolwaterstofbekleding van de wegen. (cat. C, kl. 1)  

19 aug. — LA LOUVIÈRE. Plaatselijke herstellingen van 
alle types van voetpaden. (cat. C, kl. 1) 

19 aug. — PECQ. Aanpassingswerken aan de haven-
zone van Pecq - uitrusting middenspanning en plaatsen 
van hoogspanningscabines. (cat. C, kl. 2 en o/cat. C6 of 
o/cat. P2) 

19 aug. — LA LOUVIÈRE. Op niveau brengen van toe-
zichtkamers. (cat. C, kl. 1) 

20 aug. — Te 10 u., Cellule Marchés Publics, rue 
Albert 1er, 19 à 7100 LA LOUVIERE (2ème étage), rui-

 Be-
stek nr. 14203 prijs 20 EUR te bekomen bij Service RE-
CETTE, Jennyfer BARNFATHER, Rue du Gazomètre 50, 
7100 La Louviere, tel. 064 27 80 21, fax 064 27 79 93, 
e-mail: jbarnfather@lalouviere.be, rek. nr. 091-0003840-
86 of contante betaling, Jennifer BARNFATHER - tél : 
064/27.78.21. — Erk. cat. C, kl. 1.

20 aug. — ATH. Buitengewone onderhoudswerken aan 
de bermen en lineaire elementen. (cat. C, kl. 2) 

20 aug. — COLFONTAINE. FWB_DR Hainaut_Colfon-
taine IPSCF: maken van een verbinding aan de achter-
zijde van de site. (cat. C of G, kl. 1) 

20 aug. — FLOBECQ. Aanpassingen voetpaden. (cat. C, 
kl. 2) 

22 aug. — MARCINELLE. Rioleringswerken van de 
bijgebouwen en stabiliseringswerken van de tempel.  

28 aug. — Te 10.30 u., Ville de Lessines, Grand'-
Place 12 te 7860 Lessines, -

 Bestek nr. 3P-773 te be-
komen tot 27/08/2014, 16:30 bij Service technique, Ma-
dame Caroline Delhaye, Rue René Magritte 70b, 7860 
Lessines, tel. 068 25 15 36, fax 068 33 68 59, e-mail: 
Delhaye-caroline@lessines.be. — Erk. cat. C, kl. 1.

28 aug. — HAM-SUR-HEURE. Verbeterings- en aan-
legwerken van voetpaden. (cat. C, kl. 2) 

28 aug. — Te 11 u., Service Public de Wallonie, rue 
de l'Ecluse 22 te 6000 CHARLEROI, 

 (60 dagen). Be-
stek nr. DO142/13G25 01.04.02-13G25 kosteloos te 
bekomen op http://marchespublics.wallonie.be. Inlich-
tingen bij ir J-Ph BILLE - tel. 071/ 63 12 18 - fax : 071/ 
63 12 33 - e-mail : jeanphilippe.bille@spw.Wallonie.be 
of ing J. Renard - tel. 071/ 27 05 60 - fax : 071/27.05.79 
e-mail : jean.renard@spw.wallonie.be voor district de 
Charleroi of ing R. Gremmens - tel. 071/ 60.10.70 - fax 
: 071/27.05.79 - e-mail : romain.gremmens@spw.wallo-
nie.be voor district Marcinelle. — Erk. o/cat. C, C5, kl. 
4.

-

 Le montant global estimé 
de ce marché s'élève à 16.490,00 euro hors TVA ou 
19.952,90 euro, 21% TVA comprise

Aanbestedingen
22 juli. — WAUDREZ. Buitengewone onderhoudswer-
ken voetpaden. (cat. C, kl. 2) 

23 juli. — Te 14.30 u., Service des Marchés Publics, 
Rue Neuve, 17 te BERGEN, leveren en plaatsen van 

 
(130 dagen). Bestek nr. BE/2014/Sub.569.600/CD prijs 
6.00 EUR plus port 5,60 EUR te bekomen tot 22/07/2014 
en beschikbaar bij E-Notification of door storting van 
11.96 EUR bij Ville de Mons, Grand Place 22, 7000 Ber-
gen (rek. BE18-09101758-9765 - code SWIFT of BIC 
GKCCBEBB met vermelding BE/2014/Sub.569.600/CD, 
bij verzending vooraf schriftelijk aanvragen bij de Ser-
vice des Marchés Publics) of contante betaling aan Ser-
vice des Marchés Publics, rue Neuve, 17, 2ème étage, 
Cellule Fournitures et Servicesn 7000 Mons mits de prijs 
van 6,00 EUR. Inlichtingen bij SERVICE DES MARCHES 
PUBLICS - FOURNITURES ET SERVICES, Madame Cathy 
DELEAU, RUE NEUVE 17, 7000 Mons, tel. 065 40 56 39, 
fax 065 40 56 49, e-mail: cathy.deleau@ville.mons.be.  
  RECHTZETTING 1. — Wijziging van de oorspronkelijke 
door de aanbestedende dienst opgegeven informatie  
  RECHTZETTING 2. — Il convient de te-
nir compte des modifications suivantes :   
1. Concerne FT6 Oriflammes événemen-
tiels sur nouveaux mono-mâts et FT7 Oriflam-
mes événementiels sur mono-mâts existants   
Au niveau de l’assemblage, le système d'accrochage 
des bâches sur les mâts devra être conçu pour rece-
voir deux bâches (l'une au recto et l'autre au verso).   
Dans le cadre de ce marché, seules les 
bâches rectos seront imprimées et posées.   
Le système devra permettre tant l'affichage recto 
des bâches que l'affichage simultané recto et verso.   
Les potences permettant l'installation des 
bâches au verso devront pouvoir être dé-
montées indépendamment de celles du recto.   
2. Concerne FT8 Oriflammes événementiels grands formats   
Les quantités présumées à prend-
re en considération et destinées à rempla-
cer les 6 bâches et mâts prévus au CSC, sont :   
o Bâches - quantités présumées : 3   
o Mâts - quantités présumées : 3   
3. Tous les autres points du Cahier Spé-
cial des charges restent inchangés.  
  RECHTZETTING 3. — Il s'agit d'un complé-
ment d'informations suite aux questions po-
sées par plusieurs firmes (voir document inti-
tulé Erratum questions-réponses+test impression) .  
  RECHTZETTING 4. — Il s'agit d'un com-
plément d'informations suite aux questi-
ons posées par plusieurs firmes (voir docu-
ment intitulé Erratum 4-questions réponses).  
  RECHTZETTING 5. — Il s'agit d'un com-
plément d'informations suite aux questi-
ons posées par plusieurs firmes (voir docu-
ment intitulé Erratum 5-questions réponses).   
  RECHTZETTING 6. — Il s'agit d'un complément 
d'informations suite aux questions posées par plu-
sieurs firmes (voir document intitulé. Erratum 
5.question-réponse).

24 juli. — MOESKROEN. Wegen- en omgevingswerken 
in de rue du Père Damien en rue de Rolleghem. (cat. C, 
kl. 1) 
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14 aug. — FLERON. Interventies en herstellingen bin-
nenbestrijkingen. (o/cat. D11, kl. 1) 

18 aug. — THEUX. Bouwen van 2 huizen en 6 passieve 
appartementen. 

19 aug. — ANGLEUR. Bouwen van een ontvangstruim-
te op de site Compagnie Intercommunale Liégeoise des 
Eaux. (cat. D, kl. 2) 

20 aug. — SERAING. Bouwen van schoolpaviljoenen. 
(cat. D, kl. 3) 

20 aug. — VERVIERS. Renovatie van de Service IFAPME 
de Verviers: verwarming en sanitair. (o/cat. D12, kl. 1 en 
cat. D, kl. 2) 

21 aug. — HANNUT. Vervangen van daken van een 
houten atelier, HANNUT IESPCF. (cat. D12, kl. 1)  nr.28-

21 aug. — LUIK. Bouwen van een rust- en verzorgings-
tehuis, Résidence La Plaine. (cat. D, kl. 8)  nr.24-p.138 

22 aug. — HUY. Hoofdgebouw HUY ITCF Rue St Vic-
tor, 5: vervangen raamwerk, isolatie plafonds en vloeren. 
(o/cat. D1 of D5 of D20, kl. 3 (lot 1); D17, kl. 1 (lot 2))  

22 aug. — SERAING. Bouw fase 2 van de Maison pro-
vinciale de la Formation. (cat. D, kl. 5) 

22 aug. — HUY. Compartimentering van het hoofdge-
bouw en conform aanpassen van de trappenkoker Ber-
lémont. (o/cat. D 1 of D 5 of D 10, kl. 2) 

25 aug. — VERVIERS. Bouw van woongelegenheden, 
chaussée de Heusy. (cat. D, kl. 2) 

 — DISON. Uitbreiding van de school Luc Hom-
mel. (cat. D, kl. 2) 

 — BAS-OHA. Modernisering van de école de 
Bas-Oha. (cat. D, kl. 2) 

28 aug. — SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE. Geluidsisola-
tie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de lucht-
haven. (cat. D of o/cat. D4, D5 en/of D20) 

28 aug. — MEMBACH. Bouwen van een polyvalente 
zaal met werkplaatsen en sanitair. (cat. D, kl. 3)  nr.27-

2 sept. — HANNUT. Conform aanpassen verwarming, 
atelier sous-sol, keuken en elektromechanische werk-
plaats, AR. (o/cat. D5 of D20, kl. 1) 

2 sept. — WAREMME. Verbeteren van l'Espace Piscine 
- fase I. (cat. D, kl. 5) 

3 sept. — Te 11 u., Administration communale 
d'Oupeye, vergaderzaal 1, rue des Ecoles 4 - 4684 HAC-
COURT, -

 (200 
dagen). Bestek nr. SMP/Pissart/MV/13-113 prijs 100.00 
EUR te bekomen tot 02/09/2014 bij Pissart S.A., ZI de 
Prayon - Rue de la Métal 6, 4870 Trooz, tel. 04 380 41 
04, fax: 04 380 41 05). — Erk. cat. D, kl. 5.

4 sept. — SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE. Geluidsisola-
tie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Lucht-
haven. (cat. D of o/cat. D4, D5 en/of D20) 

4 sept. — FLEMALLE. Geluidsisolatie van 1 eengezins-
woning in de omgeving van de Luchthaven. (cat. D of o/
cat. D4, D5 en/of D20) 

4 sept. — HUY. Vervangen van de ventilatie - convector, 
administratief blok. (cat. D, kl. 1) 

chespublics.wallonie.be. Inlichtingen bij Direction des 
Voies Hydrauliques de Mons, Marc MICHAUX, Ingéni-
eur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées  Telefoon: 
065399610 Fax: 065362492 Email: marc.michaux@
spw.wallonie.be.

 — PERUWELZ. Aanstellen ont-
werper voor de bouw van woningen op de site "Abat-
toir communal": datumwijziging. 

 — Te 10 u., in de raadzaal van Mon 
Toit Fleurusien, rue Brennet 36 te 6220 Fleurus, ar-

-
-

rus. Bestek nr. 2014/15/16 Ancrage communal 
désignation AP et CSS te bekomen tot 25/09/2014 
via http://cloud.3p.eu/Downloads/1/156/ J4/2014.  
  L.W. — Plaatsbezoek op 1/9/2014 om 10 uur.

4 juli. — CHARLEROI. 
landmeters
GEOCAD, Rue de Henne 41, 4053 Embourg, 
37.500,00 euro btw excl.; GRD Consult, 1340 Ottig-
nies LLN, 39.150,00 euro; Teccon SPRL, 43.397,00 
euro; Belgeo SA, 4500 Huy, 56.000,00 euro.

Afval

Aanbestedingen
 — MONTIGNY-LE-TILLEUL. Huren van containers 

voor de vrouwelijke hygiëne. 

12 aug. — LA LOUVIÈRE. Behandelen en/of ophalen af-
val. 

21 aug. — BERGEN. Verwijderen van drijvend afval in 
zuiveringsstations. 

 — FROYENNES. Produceren en leveren van 
PMD-zakken. 

10 sept. — COUILLET. Stockeren, vervoer, behandeling 
van verteerbaar huishoudafval. 

Algemene bouwwerken

Aanbestedingen
23 juli. — RAEREN. Asbestverwijderingswerken, af-
braak van schoolgebouwen, Abriss Schule Plei. (o/cat. D4 
en o/cat. G5) 

8 aug. — LUIK. Leveren van containers voor het inza-
melen van huisafval en glas. (cat. C of E, kl. 4)  nr.22-

11 aug. — ALLEUR. Bouwen van 5 klassen in school St 
Pierre. 

11 aug. — LUIK. Bouwen van schuilplaatsen voor rei-
zigers: wijzigingsbericht. (cat. E of F, kl. 4)  nr.24-p.140 

11 aug. — SPA. Aanpassingswerken aan de binnen-
ruimten van het domaine de Nivezé: wijzigingsbericht. 
(cat. D, kl. 1; o/cat. P1, kl. 2; o/cat. D4, D5, D7, D13, D14, 
kl. 3) 

11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

22 maart 2013. — DOUR. Bouwen van een schiet-
school, rue de la Grande Veine te Dour. — -

Studieopdrachten

CHARLEROI  
Olivier Jusniaux  
Info@charleroi.be

-

-
-

 Le montant estimé 
s'élève à 82.643,80 euro HTVA, soit 99.998,99 euro 
TVAC.

Aanbestedingen
7 aug. — HAM-SUR-HEURE. Projectontwerper wegen-
werken. 

18 aug. — BERGEN. Projectontwerper voor een studie-
opdracht en opvolging van de werken voor de bouw van 
een administratieve en technische zetel voor de immobi-
liënmaatschappij Toit et moi: wijzigingsbericht. 

21 aug. — DOORNIK. In kaart brengen van waterloop 
van 2de categorie n° 10.0 «la Melle». 

21 aug. — HAVRÉ. In kaart brengen van waterloop van 
2de categorie n°22.0 "la Verne de Basècles".  nr.24-

21 aug. — HAVRÉ. In kaart brengen van een waterloop 
van 2de categorien°5.258 "la Blanche". 

 — Te 10 u., Direction HIT, Rue Saint An-
toine, 1 à 7021 Havré, -

 (4 maanden). Bestek 
nr. CE/1160/2014/0014 prijs 0.00 EUR te bekomen 
tot 25/08/2014 bij https://enot.publicprocurement.
be/changeLanguage.do?language=fr-FR. Beschikbaar 
op 1, rue Saint Antoine - 7021 Havré (Melle A. Gaillet 
065/87.97.39 ou 065/87.97.02).

 — Te 10.30 u., Direction HIT, Rue Saint 
Antoine, 1 à 7021 Havré, 

 (2 maanden). Bestek nr. 
CE/1160/2014/0016 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 
25/08/2014 bij https://enot.publicprocurement.be/. Be-
schikbaar op 1, rue Saint Antoine - 7021 Havré (Melle A. 
Gaillet 065/87.97.39 ou 065/87.97.02).

29 aug. — FLEURUS. Aanstellen van een projectontwer-
per voor de studie en de renovatie van 2 x 32 woongele-
genheden. 

4 sept. — MOESKROEN. Aanstellen van een ontwer-
per voor de renovatie van 80 woningen. 

10 sept. — FARCIENNES. Ontwerpen van architecten 
voor de afbraak, bouwen en renovatie van woongele-
genheden. 

10 sept. — Te 11 u., SOFICO, Rue Canal de l'Ourthe 
9 bte 3 te 4031 Angleur, 

 Bestek nr. MS/242/2014/012 
O2.04.02-14D038 kosteloos te bekomen op http://mar-
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 — SERAING. Leveren van schoolmeubilair in de 
lagere klassen. 

11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

22 aug. — BEYNE-HEUSAY. Vervangen van ramen en 
deuren van de gemeenteschool. (o/cat. D5, kl. 2)  nr.27-

22 aug. — HUY. Hoofdgebouw HUY ITCF Rue St Vic-
tor, 5: vervangen raamwerk, isolatie plafonds en vloeren. 
(o/cat. D1 of D5 of D20, kl. 3 (lot 1); D17, kl. 1 (lot 2))  

22 aug. — HUY. Compartimentering van het hoofdge-
bouw en conform aanpassen van de trappenkoker Ber-
lémont. (o/cat. D 1 of D 5 of D 10, kl. 2) 

28 aug. — FALLAIS. Vervangen van de ramen, école de 
Fallais. (o/cat. D5, kl. 2) 

2 sept. — HANNUT. Conform aanpassen verwarming, 
atelier sous-sol, keuken en elektromechanische werk-
plaats, AR. (o/cat. D5 of D20, kl. 1) 

3 sept. — Te 14 u., Centre Hospitalier Universitaire 
de Liège, Sart Tilman B35 te B - 4000 Liège, versnel-

-

-
 

Bestek nr. CHULG/14.88 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 
02/09/2014 bij Centre Hospitalier Universitaire de Liège, 
Madame J.Chantal Tielen, tel. 04 366 70 99, fax 04 366 
70 96, e-mail: jdctielen@chu.ulg.ac.be.

4 sept. — LUIK. Leveren van stadsmeubilair.  nr.28-

5 sept. — Te 11 u., Centre Hospitalier du Bois de 
l'Abbaye et de Hesbaye, vergaderzaal service technique,  
rue Glandée (seraing), 

-

 Bestek nr. Dossier 86 kosteloos te 
bekomen tot 04/09/2014, 15 uur bij Service technique, 
Rue Glandée, 4100 Seraing, tel. 04 338 78 70, fax 04 
338 78 99, bij verzending plus port 10 EUR bij het se-
crétariat du Service technique de l'AISH, rue Glandée à 
4100 Seraing digitale versie via isabelle.docquir@skynet.
be et c.fraiture@chbah.be aanvragen, rek. BE93 091-
0007992-67 met vermelding dossier 86.

12 sept. — SANKT VITH. Plaatsen van ketels met hout-
pellets. (o/cat. D17, kl. 3 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 2); D1, kl. 1 
(lot 3); D5, kl. 1 (lot 4)) 

4 april 2014. — LUIK. Leveren van kappersmateriaal. 
— : geannuleerd.

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
29 juli. — LUIK. Producten voor het verwijderen van 
tags, graffiti of opschriften. 

11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

— WAREMME. Inrichten van een bij-
komende klas te Oleye, Ecoles communales, rue 
d'Elmette. — LAURENTY BÂTIMENTS SA, 4460 Grace-
Hollogne: 139.033,84 euro. (excl. BTW).

Vloer- en muurbekleding

Aanbestedingen
11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
13 aug. — THEUX. Vernieuwen van de daken van loods 
B van het Institut Provincial d'Enseignement Agronomi-
que de La Reid. (o/cat. D8, kl. 1) 

20 aug. — VERVIERS. Renovatie van de Service IFAPME 
de Verviers: verwarming en sanitair. (o/cat. D12, kl. 1 en 
cat. D, kl. 2) 

21 aug. — HANNUT. Vervangen van daken van een 
houten atelier, HANNUT IESPCF. (cat. D12, kl. 1)  nr.28-

 — HERSTAL. Dakrenovatie fase 2 te Herstal AR. 
(o/cat. D12, kl. 2) 

27 aug. — Te 11 u., Haute École Libre Mosane 
a.s.b.l. (HELMo), Mont Saint-Martin 41 te 4000 Luik, 

 Bestek te bekomen tot 
26/08/2014, 11 uur bij Haute École Libre Mosane a.s.b.l. 
(HELMo), Neriman Bilgic (Service juridique), tel. 04 220 
95 28, fax 04 221 60 45, e-mail: n.bilgic@helmo.be. Be-
stek beschikbaar op http://www.helmo.be/CMS/Institu-
tion/ Marches-publics.aspx — Erk. o/cat. D8, D12, kl. 1.  
  L.W. — Verplicht plaatsbezoek op 21 aug. om 8.30 
u., HELMo CFEL, rue Fosse-aux-Raînes 42 à 4020 
Liège.

8 sept. — Te 12 u., vergaderzaal Service des Tra-
vaux, Rue Vankeerberghen, 14 à 4500 Huy, -

 (35 dagen). Bestek nr. 
4099/198 prijs 10.00 EUR plus port 5 EUR te beko-
men tot 01/09/2014 bij Ville de Huy, Monsieur Romuald 
HONNAY, Grand Place 1, 4500 Huy, tel. 085 21 78 21, 
fax 085 23 68 40, e-mail: romuald.honnay@huy.be, rek. 
BE71 0910 1807 5169 vermelding CSC Rénovation des 
toîtures et des corniches de l'Atelier Rock of rechtstreek-
se betaling bij afhaling op het bureau des Travaux, rue 
Vankeerberghen, 14 à 4500 Huy . — Erk. cat. D, o/cat. 
D1, D12, D22,  kl. 1.

7 juli. — TILFF. 

DONNAY ALAIN, 95.950,75 euro btw excl.; Toitures et 
Couvertures, 86.507,54 euro; Jacobs, 95.699,15 euro; 
Doome, 99.987,00 euro; Laurenty SA, 109.978,00 
euro; Crabbé NV, 116.429,25 euro; Hullbridge Ets, 
120.755,46 euro.

Schrijn- en meubelwerken

Aanbestedingen
4 aug. — LUIK. Apotheek meubilair. 

4 sept. — HUY. Vervangen van 2 stookketels, sporthal 
Huy ITCF,. (o/cat. D17, kl. 1) 

5 sept. — LUIK. Uitbreiding van de Clinique des étu-
diants du Département de Sciences Dentaires sur le site 
des polycliniques L. Brull. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D13; o/
cat./ D16; o/cat. D18) 

5 sept. — VERVIERS. Archives SPF Justice: werken eer-
ste installatie. (cat. D, D1, kl. 2) 

5 sept. — MILMORT. Compartimentering, verplaatsen 
van lokalen, branddetectie, MILMORT HACF. (cat. D, kl. 1; 
cat. P1, kl. 1) 

8 sept. — HUY. Renovatie van daken en goten, Ate-
lier Rock. (cat. D, o/cat. D1, D12, D22,  kl. 1) 

8 sept. — LUIK. Renovatie en upgrade van de mar-
keringsinstallaties van de piste 05R op de vlieghaven. 
(cat. C, kl. 7; o/cat. P2, kl. 5; cat. D, kl. 2) 

12 sept. — SANKT VITH. Plaatsen van ketels met hout-
pellets. (o/cat. D17, kl. 3 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 2); D1, kl. 1 
(lot 3); D5, kl. 1 (lot 4)) 

18 sept. — Te 10.30 u., A.I.D.E. - Rue de la Digue 
25 - B.4420 Saint-Nicolas, -

 (50 dagen). Raming 
zonder btw 65355 EUR. Bestek nr. Travaux divers de gé-
nie civil aux stations d'épuration de Lantin, de Wihog-
ne et de l'Yerne. prijs 30.73 EUR (incl. btw) + port 5,50 
EUR te bekomen tot 17/09/2014, 16:30 bij Association 
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration 
des communes de la Province de Liège, Madame Hélène 
Martino, tel. 04 234 96 96, fax 04 235 63 49, e-mail: 
aide@aide.be, rek. nr. IBAN BE39 0000 2831 6219 / BIC 
BPOTBEB1. — Erk. cat. D of E, kl. 1.

24 sept. — VERVIERS. Bouwen van een Centre de com-
pétence te Verviers, lot 4: speciale technieken en afwer-
king. (cat. D, kl. 4) 

30 sept. — Te 11 u., CHR de HUY, Bureau adminis-
tratif Mme Ronveaux, Sous sol nouveau bâtiment Gode-
let, rue des Trois Ponts 2 à 4500 Huy, 

-
 Bestek nr. csc178 prijs 

0.00 EUR te bekomen tot 29/09/2014 bij Centre Hos-
pitalier Régional de Huy, Madame Dominique Ronveaux, 
Rue des Trois Ponts 2, 4500 Huy, tel. 085 27 70 76, fax 
085 27 70 84, e-mail: dominique.ronveaux@chrh.be. — 
Erk. cat. D, kl. 8.

7 juli i.p.v. 4 juni. — JEMEPPE-SUR-MEUSE. -

CIT Blaton NV, 1030 Schaarbeek; TV Eraerts - Dra-
gages et Entreprises - Jan De Nul, 6220 Fleurus; TV 
SPV MRS Bords de Meuse, 4460 Bierset; TV Bernard 
- Cordille Interseniors, 4530 Vaux-et-Borset; Franki SA, 
4400 Flemalle.

7 juli. — TILFF. 
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— LUIK. Afbraak van 3 torens van 21 
verdiepingen avenue de la Croix-Rouge, en een ge-
bouw van 9 appartementen, square Micha, quartier 
de Droixhe te LUIK. — TV CASTAGNETTI - ARENO - 
RENOTEC, 4400 Flemalle: 2.464.828,08 euro. (incl. 
BTW).

Bouwmaterialen

Aanbestedingen
27 aug. — LUIK. Raamakkoord voor het leveren van 
rubberen tegels voor gedempte vloeren.  nr.28-p.119 

Speciale installaties

Aanbestedingen
11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

Materieel - machines

BAELEN (LIÈGE)  
Christel Ploumhans  
secretaire@baelen.be

 Le montant est estimé à  6.611,57 
euro hors TVA ou 8.000,00 euro, 21% TVA comprise. 

MODAVE  
Jean-Pol Beck  
secretaire.communal@modave.be

 Le montant estimé s'élève à 20.661,16 
euro hors TVA ou 25.000,00 euro, 21% TVA comprise. 

OUPEYE  
Pierre Blondeau  
secretariats@oupeye.be

-

-
-

 Le montant estimé s'élève à soluti-
on A: 150.000,00 euro hors TVA ou 181.500,00 euro, 
21% TVA comprise; solution B: 100.000,00 euro hors 
TVA ou 121.000,00 euro, 21% TVA comprise.

Aanbestedingen
24 juli. — HERSTAL. Leveren van 2 vrachtwagen chassis 
19 ton. 

30 juli. — SERAING. Leveren van diverse voertuigen.  

14 aug. — Resa SA au nom et pour compte de Pu-
blifin SCIRL, Rue Louvrex 95 te 4000 Liège, -

-
 Bestek nr. 2014092-F 

Centrale verwarming

Aanbestedingen
24 juli. — CHENEE. Onderhoud en kleine herstellingen 
aan gasverwarmingsinstallaties. 

28 juli. — LUIK. Onderhouden en herstellen HVAC-in-
stallaties gebouwen SPI. 

11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

20 aug. — VERVIERS. Renovatie van de Service IFAP-
ME de Verviers: verwarming en sanitair. 

22 aug. — HUY. Hoofdgebouw HUY ITCF Rue St Vic-
tor, 5: vervangen raamwerk, isolatie plafonds en vloeren. 
(o/cat. D1 of D5 of D20, kl. 3 (lot 1); D17, kl. 1 (lot 2))  

4 sept. — HUY. Vervangen van 2 stookketels, sporthal 
Huy ITCF,. (o/cat. D17, kl. 1) 

12 sept. — SANKT VITH. Plaatsen van ketels met hout-
pellets. (o/cat. D17, kl. 3 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 2); D1, kl. 1 
(lot 3); D5, kl. 1 (lot 4)) 

Sanitaire werken

Aanbestedingen
11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

18 aug. — LUIK. Diagnostic legionella sanitaire instal-
laties Area South-East. 

20 aug. — VERVIERS. Renovatie van de Service IFAP-
ME de Verviers: verwarming en sanitair. 

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
11 aug. — LUIK. Bouwen van schuilplaatsen voor rei-
zigers: wijzigingsbericht. (cat. E of F, kl. 4)  nr.24-p.140 

22 aug. — HUY. Hoofdgebouw HUY ITCF Rue St Vic-
tor, 5: vervangen raamwerk, isolatie plafonds en vloeren. 
(o/cat. D1 of D5 of D20, kl. 3 (lot 1); D17, kl. 1 (lot 2))  

2 sept. — HANNUT. Conform aanpassen verwarming, 
atelier sous-sol, keuken en elektromechanische werk-
plaats, AR. (o/cat. D5 of D20, kl. 1) 

Afbraakwerken

Aanbestedingen
23 juli. — RAEREN. Asbestverwijderingswerken, af-
braak van schoolgebouwen, Abriss Schule Plei. (o/cat. D4 
en o/cat. G5) 

11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

Elektriciteitswerken

Aanbestedingen
25 juli. — HERSTAL. Verdeeltransformatoren MT.  

5 aug. — LUIK. Vervangen hoogspanningscabine cen-
traal gebouw ULg. (o/cat. P1, kl. 1) 

8 aug. — Te 11 u., Resa SA, Rue Louvrex 95 te 4000 
Liège, -

 
Bestek nr. 2014090-F te bekomen bij Resa SA, Madame 
Nicole Bruyneel, tel. 04 220 13 79, fax 04 220 13 90, e-
mail: nicole.bruyneel@tecteo.be.

11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

18 aug. — VERVIERS. Eindejaarsverlichting.  nr.27-

18 aug. — LUIK. Energetische verbeteringswerken, on-
derhoud en herstellen van de elektrische installatiers, sa-
nitair, verwarming, klimatisatie en ventilatie voor het ge-
bouw « Charlemagne ». 

18 aug. — MALMÉDY. Leggen van een synthetisch 
voetbalveld - diverse aanpassingswerken,. (o/cat. G4, kl. 
4; o/cat. P2, kl. 1) 

20 aug. — VERVIERS. Renovatie van de Service IFAPME 
de Verviers: verwarming en sanitair. (o/cat. D12, kl. 1 en 
cat. D, kl. 2) 

5 sept. — MILMORT. Compartimentering, verplaatsen 
van lokalen, branddetectie, MILMORT HACF. (cat. D, kl. 1; 
cat. P1, kl. 1) 

8 sept. — LUIK. Renovatie en upgrade van de mar-
keringsinstallaties van de piste 05R op de vlieghaven. 
(cat. C, kl. 7; o/cat. P2, kl. 5; cat. D, kl. 2) 

9 sept. — CHAUDFONTAINE. Verbeteringswerken aan 
de Esplanade de Chaudfontaine Sources. (cat. C of G; o/
cat. C1 en o/cat. C2, C6 en P2, kl. 5) 

12 sept. — SANKT VITH. Plaatsen van ketels met hout-
pellets. (o/cat. D17, kl. 3 (lot 1); P1, kl. 1 (lot 2); D1, kl. 1 
(lot 3); D5, kl. 1 (lot 4)) 

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER  
Danielle Jacob  
danielle.jacob.1@publilink.be

 Le montant esti-
mé s'élève à 1.500,00 euro TVAC.

Aanbestedingen
11 aug. — SPA. Renovatie keuken Domaine de Nivezé. 
(o/cat. G5, kl. 2 (lot 0); D1, D4, D5, D10, D11, D13, D16, 
D17, D18, D25, D29, N1, P1, kl. 3 (lot 1); T3, D4, kl. 2 
(lot 2); T4, D4, kl. 3 (lot 3)) 

21 aug. — LUIK. Modernisering en conform aanpassen 
van 2 liften, vervangen van de liftlier. (o/cat. N1, kl. 1)  
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 Le mon-
tant estimé s'élève à 40.000,00 euro hors TVA ou 
48.400,00 euro, 21% TVA comprise.

COMBLAIN-AU-PONT  
Jean-Claude Bastin  
bastinjc@gmail.com

-

 Le montant estimé s'élève à 
178.961,00 euro hors TVA ou 216.542,81 euro, 21% 
TVA comprise.

Aanbestedingen
7 aug. — LUIK. Consolidatie afsluiting zuiveringsstation 
Retinne. (o/cat. C1, kl. 1) 

8 aug. — LUIK. Leveren van containers voor het inza-
melen van huisafval en glas. (cat. C of E, kl. 4)  nr.22-

8 aug. — LUIK. Aanpassen stopplaats, terminus en 
plaatsen van sanitair voor het personeel van de TEC. (cat. 
C, kl. 1) 

8 aug. — WANZE. Herstellen diverse wegen 2014. (o/
cat. C5, kl. 2) 

12 aug. — LUIK. Inrichten van een stopplaats, Projet 
Valdor. (cat. C, kl. 1) 

12 aug. — WANDRE. Herstellen eerste 2 baanvakken 
van de route régionale N663. (cat. C, kl. 2)  nr.28-p.121 

14 aug. — LUIK. Vervangen (leveren en plaatsen) van 
retroreflecterende wegsignalisaties op de N3. (cat. C, kl. 
1) 

18 aug. — LUIK. Concept en uitvoering voor de realisa-
tie van de inrichting van de omgeving van de woonsite. 
(cat. C, kl. 4 en o/cat. G3, kl. 1 of cat. G, kl. 4)  nr.28-

19 aug. — LUIK. Plaatsen van 2 sanitairen, terminus lijn 
20 en lijn 30. (cat. C, kl. 1) 

21 aug. — HERSTAL. Onderhoud sites bus en stop-
plaatsen. (cat. C, kl. 3) 

22 aug. — MALMÉDY. Aanleggen van voetpaden en 
een bruggetje over de Warche. (cat. C, kl. 3) 

25 aug. — VERVIERS. Inrichten van de site, rue de Heu-
sy. (cat. C, kl. 1) 

25 aug. — Te 10 u., Ville de Liège- Direction de 
l'Aménagement des Espaces publics, Rue de Namur, 2, 
3ème étage, 4000 Liège, -

-
 (60 wd.). Bestek nr. AEP/2014 0075/E prijs 35 EUR 

+ port 5 EUR te bekomen bij Ville de Liège- Direction 
de l'Aménagement des Espaces publics, Cindy TORD-
OOR, rue de Namur 2 - 3ème étage, 4000 Liège, tel. 04 
238 30 76, fax 04 238 33 87, e-mail: cindy.tordoor@
liege.be, rek. nr. 091-0004322-83 of Code IBAN n° 
BE14091000432283 - BIC: GKCCBEBB. — Erk. cat. C, 
kl. 1.

25 aug. — ANGLEUR. A54 - afrit Luttre: leggen van een 
rond punt en een parking. (cat. C, kl. 4)  nr.28-p.121 

25 aug. — VERVIERS. Omgevingswerken nieuw rust-
huis. (cat. C, kl. 3) 

18 aug. — VERVIERS. Beplantingswerken langs de we-
gen, snoeien, kappen en aftoppen van bomen: aanvul-
ling. (o/cat. G3, kl. 2) 

18 aug. — LUIK. Concept en uitvoering voor de realisa-
tie van de inrichting van de omgeving van de woonsite. 
(cat. C, kl. 4 en o/cat. G3, kl. 1 of cat. G, kl. 4)  nr.28-

18 aug. — MALMÉDY. Leggen van een synthetisch 
voetbalveld - diverse aanpassingswerken,. (o/cat. G4, kl. 
4; o/cat. P2, kl. 1) 

9 sept. — CHAUDFONTAINE. Verbeteringswerken aan 
de Esplanade de Chaudfontaine Sources. (cat. C of G; o/
cat. C1 en o/cat. C2, C6 en P2, kl. 5) 

— ENGIS. Bijkomende aanpassingen 
bij de renovatie en uitbreiding van de sporthal, Hall 
sportif MOSA, rue Reine Astrid 179 te ENGIS. — IDE-
MA SPORT SA, Rue de l'Avenir 8, 4890 Thimister: (lot 
1, 2, 3 en 4) .

Spoorwegwerken

Aanbestedingen
14 aug. — LUIK. Cokerie Flémalle: plaatsen nieuwe 
spoorweg. (cat. H) 

28 aug. — FLEMALLE-HAUTE. Aanpassingen aan spo-
ren en spoorapparatuur in de nieuwe tractie werkplaats, 
lijn 125. (cat. H, kl. 5 en o/cat. H2, kl. 6)  nr.28-p.120 

— CHENEE. Arrondissement LGV, 
L3: Chênée-Raeren — LUX GREEN SA, Au Poteau 
de Fer,OFF 13, 6840 Neufchâteau: 137.990,00 euro. 
(excl. BTW).

Gas- en waterleidingen

Aanbestedingen
11 aug. — ANS. Leggen van waterafvoerleidingen. (o/
cat. C2, kl. 3) 

13 aug. — VERVIERS. Bevoorrading van drinkbaar wa-
ter. 

18 aug. — VERVIERS. Leveren van thermisch bevoorra-
dingsmateriaal, SWDE. 

9 sept. — CHAUDFONTAINE. Verbeteringswerken aan 
de Esplanade de Chaudfontaine Sources. (cat. C of G; o/
cat. C1 en o/cat. C2, C6 en P2, kl. 5) 

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
8 aug. — LUIK. Leveren van containers voor het inza-
melen van huisafval en glas. (cat. C of E, kl. 4)  nr.22-

Weg- en rioolwerken

BASSENGE  
Joël Tobias  
joel.tobias@bassenge.be

te bekomen bij Resa SA au nom et pour compte de Pu-
blifin SCIRL, Monsieur Bernardo Crapanzano, tel. 04 220 
10 63, fax 04 220 19 90, e-mail: bernardo.crapanzano@
tecteo.be.

18 aug. — VERVIERS. Leveren van thermisch bevoorra-
dingsmateriaal, SWDE. 

22 aug. — VERVIERS. Leveren van een vrachtwagen-ci-
ternewagen. 

22 aug. — LUIK. Leveren van 4 voertuigen + wijzi-
gingsbericht. 

22 aug. — LUIK. Leasing van een dienstwagen.  nr.28-

25 aug. — LUIK. Leveren van klein sportmateriaal.  

 — LUIK. Leveren van 4 voertuigen.  nr.28-

8 sept. — HUY. Aankoop bestelwagens. 

11 sept. — LUIK. Leveren van een camion met hijs-
kraan. 

15 sept. — HERSTAL. Operationele leasing van dienst-
voertuigen. 

17 sept. — LUIK. Leveren van brandblussers op water 
of blusschuim, Service Interne de Prévention et de Pro-
tection du Travail. 

14 jan. — LUIK. Leveren van een schuimwagen voor de 
brandweerdiensten. 

Verschillende

Aanbestedingen
13 aug. — VERVIERS. Bevoorrading van drinkbaar wa-
ter. 

4 sept. — LUIK. Leveren van huisvuilzakken voor de af-
valafhaling. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
4 aug. — GRIVEGNEE. Rehabilitatie parc de la Char-
treuse: aanpassen wandelpaden. (o/cat. G3, kl. 1)  

18 aug. — VERVIERS. Beplantingswerken langs de we-
gen, snoeien, kappen en aftoppen van bomen: aanvul-
ling. (o/cat. G3, kl. 2) 

18 aug. — LUIK. Concept en uitvoering voor de realisa-
tie van de inrichting van de omgeving van de woonsite. 
(cat. C, kl. 4 en o/cat. G3, kl. 1 of cat. G, kl. 4)  nr.28-

4 sept. — Te 11 u., Direction des Voies hydrauliques 
de Liège, rue Forgeur 2 te 4000 Liège, 

-

 (365 dagen). Bestek nr. 
MS/261/13/10-MS/O2.06.01-13D52 kosteloos te beko-
men bij http://marchespublics.wallonie.be  Inlichtingen 
bij Muriel Chaidron (tel. 04/220.87.19).

Grondwerken

Aanbestedingen
14 aug. — JEHAY. Château de Jehay: in werking stel-
len van een campagne bodemtesten. (o/cat. G1, kl. 1)  
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voltooiing: 31/12/2017). Bestek nr. AEP/2014 5000/T 
prijs 15 EUR + port 5 EUR te bekomen bij Ville de Li-
ège- Direction de l'Aménagement des Espaces publics, 
Cindy TORDOOR, rue de Namur 2 - 3ème étage, 4000 
Liège, tel. 04 238 30 76, fax 04 238 33 87, e-mail: 
cindy.tordoor@liege.be, rek. nr. 091-0004322-83 of 
Code IBAN n° BE14091000432283 - BIC: GKCCBEBB 
met vermelding "retrait dossier n° 2014 5000 - article 
040/36148/12/04".

29 sept. — LUIK. Opmaken van de staat van het sani-
tair in de Eglise Sainte-Croix. 

7 juli i.p.v. 4 juni. — JEMEPPE-SUR-MEUSE. -

-

Afval

Aanbestedingen
25 juli. — GRACE-HOLLOGNE. Inzamelen van groot af-
val. 

8 aug. — LUIK. Leveren van containers voor het inza-
melen van huisafval en glas. (cat. C of E, kl. 4)  nr.22-

27 aug. — LUIK. Heterogene inerte afvalstoffen in 
het centre d'enfouissement technique. 

27 aug. — LUIK. Raamakkoord voor het behandelen 
van slijk. 

4 sept. — LUIK. Leveren van huisvuilzakken voor de af-
valafhaling. 

9 sept. — Te 9.30 u., Cabinet de Monsieur l'Echevin 
de l'Environnement et de la Propreté publique, Pont de 
Sommeleville, 2 (2ème étage) à 4800 Verviers, -

 (48 maanden). 
Bestek nr. 2014-02 prijs 16.00 EUR te bekomen tot 
08/09/2014, 09 uur en kan opgeladen worden via http://
cloud.3p.eu/Downloads/1/465/F D/2014. De papieren 
versie kan na afspraak met een 'Agent administratif (Ser-
vice Environnement, Pont de Sommeleville 2, 4800 Ver-
viers en door voorafbetaling op rek. BE34 0910 0045 
2390 met vermelding CSC encombrants 2014-02, be-
taalbewijs leveren, bij verzending plus port 2 EUR.

 — LUIK. Huisvuilophaling. 

9 juli 2014. — VERVIERS. Inzamelen van groot afval 
en trieëring. — : geannuleerd.

Aanbestedingen
7 aug. — Te 11 u., bij de Société du Logement de 

Grâce-Hollogne scrl, rue Nicolas Defrêcheux, 1-3 te 4460 
Grâce-Hollogne, -

-
 (500 dagen). Bestek nr. 2014-019 koste-

loos te bekomen tot 06/08/2014, 16 uur bij Société du 
Logement de Grâce-Hollogne scrl, Madame Claire Dec-
loedt, Rue Nicolas Defrêcheux 1-3, 4460 Grâce-hollog-
ne, tel. 04 247 63 67, fax 04 247 63 64, e-mail: claire.
decloedt@slgh.be. Bestek kan kosteloos opgeladen wor-
den op https://enot.publicprocurement.be/pr eSearchNo-
tice.do of e-mail (afspraak met M. PAPS: patrick.paps@
slgh.be of Claire DECLOEDT: claire.decloedt@slgh.be). 
Bij verzending prijs 29,00 EUR op rek. BE21 0910 1265 
5903 van de Société du Logement de Grâce-Hollogne, 
rue Nicolas Defrêcheux 1-3, 4460 Grâce-Hollogne, met 
vermelding CSC 2014-019 Archi Dessus les Coqs » 
(contact opnemen met Mr PAPS : patrick.paps@slgh.
be of Mme Claire DECLOEDT : claire.decloedt@slgh.be).  
  RECHTZETTING 1. — VI.3) AUTRES INFORMATIONS :  
Les soumisionnaires ayant répondu au 1er avis de ce 
même marché peuvent transmettre, pour la présente 
procédure, leur attestation de visite signée de la 1ère 
procédure, le site concerné étant le même.

11 aug. — ANGLEUR. Studie voor de binnenaanpassin-
gen en opvolging van de uitvoering van de werken van 
het gebouw. 

18 aug. — LUIK. Bouw van de nieuwe clinique vétéri-
naire universitaire. 

22 aug. — LUIK. Studie- en toezichtopdracht bij res-
tauratie en renovatiewerken van de Cloître Saint-Jean 
L'Evangeliste in woongelegenheid: bestek te bekomen 
tot 23/06/2014 - 18:00. 

25 aug. — Te 14 u., in het gemeentehuis, Place 
Georges Hubin 1 te 4577 Modave, 

 Bestek nr. 20140026 koste-
loos te bekomen tot 08/08/2014, 12 uur bij Commune 
de Modave, Monsieur Frédéric Legrand, Place Georges 
Hubin 1, 4577 Modave, tel. 085 41 02 20, fax 085 41 
02 25, e-mail: marchespublics.enseignement@modave.
be. Bestek te bekomen in Juli: service Marchés Publics, 
tel. 085/41.02.20 ext.6 of e-mail : marchespublics.en-
seignement@modave.be - in aug. service Urbanisme, tel. 
085/41.02.20 ext.3 of e-mail : urbanisme2@modave.be   
  L.W. — Plaatsbezoek op 08/08/2014 om 10 uur.

8 sept. — Te 10 u., bij Ville de Liège - Direction de 
l'Aménagement des Espaces public, zaal 313R, rue de 
Namur 2 (3de verd.) te 4000 Luik, 

-

-
 (36 maanden). Raming zonder btw tussen 

123966.93 en 247933.89 EUR. Bestek nr. AEP/2014 
3000/T prijs 20 EUR te bekomen tot 01/09/2014, 16 uur 
bij Ville de Liège - Direction de l'Aménagement des Es-
paces public, Céline Dosseray, Rue de Namur 3ème éta-
ge, 2, 4000 Liège, tel. 04 238 30 80, fax 04 238 33 87, 
e-mail: celine.dosseray@liege.be door storting op rek. 
BE14091000432283 - van de Directeur financier de Li-
ège vermelding 2014 3000 - article 040/36104/13/01". 
Eventuele afhaling bij Céline DOSSERAY met betaalbe-
wijs, bestek vooraf verplicht aanvragen via fax 04 238 
33 87 - Mme DOSSERAY Céline ofmail (celine.dosseray@
liege.be), samen met betaalbewijs.

9 sept. — Te 10 u., Ville de Liège- Direction de 
l'Aménagement des Espaces publics, Rue de Namur, 
2, 3ème étage à 4000 Liège, -

 (aanvang: 17/11/2014; 

27 aug. — LUIK. Herstellen van 6 klepsystemen op 
het rioleringsnet in het stadscentrum. (o/cat. E1, kl. 1)  

28 aug. — Te 11 u., Circuit de Spa-Francorchamps, 
local 115 (Pit building, 1e étage), route du Circuit n°55 
à 4970 Stavelot, -

-
-

 (100 da-
gen). Bestek nr. Le Circuit 2014/055 kosteloos te beko-
men tot 27/08/2014 via het bureau de Secrétariat (tel. 
087/29.37.04 – Fax : 087/27.05.81 secretariat@spa-
francorchamps.be ) voor de digitale versie, ook te beko-
men via http://cloud.3p.eu/Downloads/1/62/VS /2014   
 — Erk. cat. C, kl. 4.

29 aug. — Te 11 u., commune de Bütgenbach, Zum 
Brand 40 te 4750 Bütgenbach, -

 Bestek nr. 
dossier numéro 865.11, 2014 2° te bekomen ten ge-
meeentehuize te Bütgenbach, Michael Königs, tel. 080 
44 00 83, fax 080 44 00 70, e-mail: michael.konigs@
butgenbach.be. — Erk. cat. C, kl. 2.

1 sept. — MALMÉDY. Herinrichten van de Place du 
Châtelet: wijziging erkenning. (cat. C, kl. 2; cat. C, kl. 5)  

8 sept. — HUY. Herstellen steunmuur en wegenwerken 
aan Thier de Falise. (cat. C, kl. 1) 

8 sept. — Te 14.30 u., SA Société wallonne des 
Aéroports, Avenue des Dessus de Lives 8 te 5101 Na-
mur (loyers), -

 (575 dagen). Be-
stek nr. SOWAER/TR/LG/293/2014 te bekomen tot 
19/08/2014, 12 uur bij SA Société wallonne des Aé-
roports, Fabienne BRUGMANS t.a.v. SOWAER, tel. 
081 32 89 54, fax 081 31 35 04, e-mail: fbr@sowaer.
be. — Erk. cat. C, kl. 7; o/cat. P2, kl. 5; cat. D, kl. 2.  
  L.W. — Verplicht plaatsbezoek op 21 augustus 2014 
om 10 uur.

9 sept. — CHAUDFONTAINE. Verbeteringswerken aan 
de Esplanade de Chaudfontaine Sources. (cat. C of G; o/
cat. C1 en o/cat. C2, C6 en P2, kl. 5) 

— WAREMME. Inrichten van een bij-
komende klas te Oleye, Ecoles communales, rue 
d'Elmette. — 

Studieopdrachten

COMBLAIN-AU-PONT  
Jean-Claude Bastin  
bastinjc@gmail.com

-

-
-

-
 Le  montant  esti-

mé  s'élève  à 44.628,09 euro hors TVA ou 54.000,00 
euro, 21% TVA comprise.

Vraag nu de uiterst voordelige advertentietarieven 
aan via info@infobuild.be 
of bel 02 894 29 90

Adverteer hierin en bereik  
13.000 bouwheren die gegarandeerd  
met bouw of renovatie bezig zijn.
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18 aug. — JALLET. Restauratie van de daken. (o/cat. 
D24, kl. 1) 

Schrijn- en meubelwerken

FOSSES-LA-VILLE  
Michel Charlez  
secretaire@fosses-la-ville.be

-

 Le montant estimé s'élève à 20.661,16 
euro hors TVA ou 25.000,00 euro, 21% TVA comprise. 

Aanbestedingen
22 juli. — GODINNE. Aankoop van 24 bedden inten-
sieve zorgen. 

 — EGHEZÉE. Vervangen schrijnwerk van 52 hui-
zen. (o/cat. D5, kl. 4) 

8 aug. — NAMEN. Leveren van meubilair aan de nieu-
we brandweerkazerne. 

14 aug. — GEMBLOUX. Dakherstellingen en buiten-
schrijnwerken van de CRA-W gebouwen. (o/cat. D8-D12 
en D22, kl. 1; o/cat. D5, kl. 2) 

18 aug. — NAMEN. Leveren van meubilair aan basis-
scholen. 

20 aug. — PHILIPPEVILLE. AP PHILIPPEVILLE A.R.: ver-
vangen raamwerk. (o/cat. D5) 

 — NAMEN. Leveren van meubilair en diverse 
bureeltoebehoren. 

4 sept. — Te 10 u., Regie des Bâtiments - Wallonie 
Région Sud - Namur, rue général Michel, 2. Se présen-
ter à l'accueil, accès par le côté du bâtiment, vervan-

 (67 
dagen). Bestek nr. WRS-2014/911136/23-F02_0 prijs 
30.00 EUR te bekomen door gebruik te maken van het 
bestelformulier beschikbaar op www.regiedesbatiments.
be (rubriek Marchés publics / Vente des cahiers des char-
ges). Het formulier is te bekomen bij de Régie des Bâti-
ments – Service de publication et de vente des cahiers 
des charges, Thierry Van Gucht, Gulden Vlieslaan 87 bus 
2 – 1060 Brussel, tel. 02 541 66 11 – fax 02 541 59 
51, mail : cahierdescharges@regiedesbatiments.be, rek. 
BE47 6790 0007 5980. Het bestek kan ook opgeladen 
worden op internet. — Erk. cat. D of D5, kl. 2.

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
4 aug. — SAINT-SERVAIS. Leveren van verven en vloer-
bekledingen. 

Elektriciteitswerken

Aanbestedingen
24 juli. — DOURBES. Installatie van Fotovoltaïsche zon-
nepanelen Centre Phys Globe IRM Viroinval. (o/cat. P1, 
kl. 4) 

30 juli. — GEMBLOUX. Ruwbouw en aanleg omgeving, 
Parc CREALYS: wijzigingsbericht. (o/cat. P1, kl. 4; o/cat. 
D18, kl. 5) 

31 juli. — NAMEN. Verplaatsen koperen telefoonka-
bels. 

20 aug. — PHILIPPEVILLE. Vervangen verlichting PHI-
LIPPEVILLE I.A.C.F. (o/cat. P1) 

28 aug. — DINANT. Verbeteringswerken op de rechter-
oever van de Maas. (cat. C of E, kl. 7) 

29 aug. — NAMEN. Transformeren en uitbreiden ge-
bouw PH. (cat. D, kl. 5) 

29 aug. — NOISEUX. Bouw van 3 sociale woningen 
te Noiseux, Domaine de l'Ourthe. (cat. D, kl. 3)  nr.27-

2 sept i.p.v. 30 sept. — GEMBLOUX. Bouwen van een 
Centre de formation et de conseils - Greenwal: datum-
wijziging. (cat. D, kl. 5) 

4 sept. — SUGNY. Vervangen raamwerk in blokken 
702, 703, 705, 706 & 7 van FEDASIL. (cat. D of D5, kl. 2) 

4 sept. — JAMBES. Renovatie van het sanitair, école de 
Velaine. (o/cat. D1, kl. 1) 

5 sept. — JAMBES. Atletiek- en voetbalstadion, een 
VIP-tribune, een synthetisch terrein en diverse aanpas-
singen. (cat. D, kl. 7; o/cat. G4, kl. 5) 

5 sept. — JAMBES. IJspiste en diverse aanpassingen. 
(cat. D, kl. 7) 

15 sept. — Te 14 u., in de raadzaal van het C.P.A.S., 
rue de la Station n° 14 à 5370 HAVELA?GE, versnelde 

-
 (220 

dagen). Raming zonder btw 136000 EUR. Bestek lot 1 
prijs 85 EUR, lot 2 prijs 65 EUR, lot 3 prijs 65 EUR en 
lot 4 prijs 65 EUR (telkens btw incl.) te bekomen vanaf 
6/8/2014 door storting op rek. BE 58 0013 0158 3079 
bij Guy COLSON ir. architecte S.c.P.R.L., Guy COLSON (ir. 
architecte), rue de la Fontaine n°01, 5370 Havelange, 
tel. 083 63 34 29, fax 083 63 31 58, e-mail: g.colson@
archi-colson.be. — Erk. cat. D, o/cat. D1 (lot 1).

29 sept. — DINANT. Bouwen van een kiosk. (cat. D of E 
of F, o/cat. F2, kl. 3) 

 — ASSESSE. Restauratie-conservatie en her-
inrichting Donjon de Crupet. (o/cat. D24, kl. 6)  nr.27-

— GEMBLOUX. Restauratie van de 
kerk St. Lambert de Corroy le Château: drainering, dak, 
stabilisatiewerken, elektriciteit - verlichting, toeganke-
lijkheid, schilder- en pleisterwerken, verplaatsen altaar, 
verwarming. — BAJART SA, Rue Riverre 14, 5150 Flo-
reffe: 378.311,70 euro. (excl. BTW).

Vloer- en muurbekleding

Aanbestedingen
4 aug. — SAINT-SERVAIS. Leveren van verven en vloer-
bekledingen. 

Dak- en torenwerken

Aanbestedingen
28 juli. — OHEY. Restauratie buitendaken Château 
de Hodoumont. (o/cat. D21, kl. 1 of D24, kl. 1)  nr.27-

14 aug. — GEMBLOUX. Dakherstellingen en buiten-
schrijnwerken van de CRA-W gebouwen. (o/cat. D8-D12 
en D22, kl. 1; o/cat. D5, kl. 2) 

Algemene bouwwerken

FOSSES-LA-VILLE  
Michel Charlez  
secretaire@fosses-la-ville.be

 Le montant estimé s'élève 
à 28.925,62 euro hors TVA ou 35.000,00 euro, 21% 
TVA comprise.

Aanbestedingen
28 juli. — OHEY. Restauratie buitendaken Château 
de Hodoumont. (o/cat. D21, kl. 1 of D24, kl. 1)  nr.27-

29 juli. — CINEY. Herconditionering van het rusthuis in 
werking, Centre Sainte Thérèse asbl. (cat. D, kl. 6)  nr.23-

29 juli. — NAMEN. Inrichten en uitrusten van een self-
terroir en een buffet, Caserne de Terra Nova.  nr.23-

8 aug. — WÉPION. Collectorwerken: wijzigingsbe-
richt. (o/cat. E of E1, kl. 8) 

11 aug. — SAMBREVILLE. Aanpassen van de veilig-
heidsvoorzieningen in 381 woongelegenheden en bou-
wen van 4 nood traphallen. (cat. D, kl. 5)  nr.24-p.143 

20 aug. — NAMEN. Dakrenovatie en inrichten van 2 
invoeg logementen op de zolders. (cat. D, kl. 2)  nr.27-

21 aug. — TAMINES. Aanpassen van de speelplaats, 
E.P.A.C.F. (cat. C of D) 

22 aug. — Te 11 u., Administration Communa-
le de Couvin, Avenue de la Libération 2, Salle du Col-
lège Communal, 1er étage, 

-
 (4 maan-

den). Bestek nr. 2014-369 te bekomen tot 21/08/2014 
bij Ville de Couvin, Monsieur Régis Marée, tel. 060 
34 01 27, fax 060 34 70 77, e-mail: ville.couvin@
publilink.be. — Erk. o/cat. D24, kl. 3; cat. D, kl. 3.  
  RECHTZETTING 1. — I.6 Forme et contenu des offres   
Visite des lieux   
Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnai-
re est tenu d'effectuer une visite des lieux en présence 
du scénographe. Celui-ci apportera une réponse tech-
nique aux questions relevant du cahier des charges.   
Rendez-vous à fixer avec Monsieur Régis MAREE - Ad-
ministration Communale de Couvin - 060/340.127.   
Le soumissionnaire devra joindre l'attestation en annexe 
correctement complétée à son offre.

22 aug. — NAMEN. Bouwen van 10 sociale passiefwo-
ningen. 

25 aug. — GEMBLOUX. Herstructurering van de voor-
malige pastorie tot 2 sociale woningen. (cat. D, kl. 2)  

25 aug. — CINEY. bouwen van klassen en sanitair voor 
schoolinstellingen. 

 — NAMEN. Vervangen van 3 gasketels. (cat. D)  
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 — CUSTINNE. Onderhoud beplantingen en 
bezaaiingen en onderhoud parkings en groene ruimten 
langs de autowegen. 

Grondwerken

Aanbestedingen
14 aug. — CORROY-LE-CHÂTEAU. Verzamelen, vervoer 
en behandeling van slijk afkomstig van de zuiveringssta-
tions uitgebaat door Inasep. 

5 sept. — JAMBES. Atletiek- en voetbalstadion, een 
VIP-tribune, een synthetisch terrein en diverse aanpas-
singen. (cat. D, kl. 7; o/cat. G4, kl. 5) 

Gas- en waterleidingen

Aanbestedingen
 — YVOIR. Onderhoudswerken wegen 2014 

en vernieuwen waterdistributieleidingen. (cat. C, kl. 3; o/
cat. C2 en C5) 

Waterbouwwerken

Aanbestedingen
28 juli. — JAMBES. Werken aan onbevaarbare waterlo-
pen. 

3 juni. — NAMEN. 

BTW inbegrepen.

VAN HEULE, 1320 Bevekom, 103.672,80 euro; So-
traplant SA, 1360 Perwez, 105.300,25 euro; Eecocur 
SA, 5380 Fernelmont, 124.345,65 euro; Meuse Tra-
vaux SPRL, 4520 Wanze, 129.439,75 euro; Duduk Ah-
met, 5002 Saint-Servais, 134.666,95 euro; Lux Green 
SA, 6840 Neufchâteau, 137.002,25 euro; Quintelier 
Frères SA, 1301 Bierges, 138.165,06 euro; Comurex 
SCRL, 4970 Francorchamps, 144.200,54 euro; ETH 
SPRL, 1370 Jodoigne, 144.958,00 euro; Legros SA, 
4160 Anthisnes, 153.702,67 euro; A2 SA, 4690 Boirs, 
172.437,10 euro.

Weg- en rioolwerken

Aanbestedingen
25 juli. — NANINNE. Bouwen van een grindbak aan 
collectoren Heer en Massembre. (cat. C en o/cat. C1, kl. 
1) 

29 juli. — ONHAYE. Aanleggen van een voetpad in de 
rue Su'l Try. (cat. C, kl. 1) 

5 aug. — DAUSSOULX. E411 - herstellingswerken: wij-
zigingsbericht. (cat. C, o/cat. C5, kl. 7) 

7 aug. — NANINNE. Studie over de staat van de col-
lectoren, karakteristieken, toezichtkamers.  nr.23-p.143 

8 aug. — Te 11 u., Siège social d'INASEP à Na-
ninne, rue des Viaux 1b te 5100 Naninne, -

 (220 
wd. - 30 kd.). Bestek nr. AS-826 prijs 400.00 EUR (btw 
incl.) te bekomen tot 07/08/2014 bij Service intendan-
ce, rue des Viaux 1B, 5100 Naninne, tel. 080 40 75 
12, rek. BE60 0910-0084 8070 met ref.: AS-11.801, 
digitale versie kan aangevraagd worden via jean-
marc.simon@inasep.be). — Erk. o/cat. E of E1, kl. 8.  
  RECHTZETTING 1. — Avis rectificatif n°1 :  
Postes à ajouter au récapitulatif  

de Namur, Monsieur Christian Hambursin, Rue de 
Dave 165, 5100 Jambes, tel. 081 33 73 10, fax 081 
33 73 29, e-mail: marchespublics@cpasnamur.be.  
  RECHTZETTING 1. — Inventaire modifié.  
  RECHTZETTING 2. — L'inventaire a été modifié.  
Vous trouverez en annexe l'inventaire modifié.

Materieel - machines

Aanbestedingen
22 juli. — VEDRIN. Leveren van een tractor uitgerust 
met een hydraulische maaiarm en blazer, DCV Espaces 
verts et Propreté publique. 

24 juli. — ASSESSE. Controle van de brandblussers, hy-
dranten, rookafzuigers en noodverlichting, Patrimoine du 
Foyer Jambois. 

28 juli. — SALZINNES. Levering van composiet stukken.  

31 juli. — JAMBES. Leveren van voertuigen en bestel-
wagens, Parc Automobile. 

31 juli. — NAMEN. Installeren, leveren en in dienst stel-
len van laboreagentia + supplies. 

5 aug. — GEMBLOUX. Leveren van materiaal voor de 
landbouwsector van het Centre de Technologies Avan-
cees de Gembloux. 

5 aug. — NAMEN. Huren van een voertuig zonder be-
stuurder: wijzigingsbericht. 

11 aug. — FLOREFFE. Leveren van een graafmachine 
met een hydraulisch kantelbare cabine. 

25 aug. — Te 11.30 u., Service Logistique, Hôtel de 
Ville, vleugel Kegeljan, rue de Fer 42, 2de verd. te 5000 
Namur, 

 Bestek nr. 
E1709kosteloos te bekomen tot 22/08/2014 bij Ville de 
Namur, Madame Nicole Vanderlinden, tel. 081 24 65 07, 
fax 081 24 65 54, e-mail: nicole.vanderlinden@ville.na-
mur.be.

 — JAMBES. Leveren van een vrachtwagen, Parc 
Automobile. 

27 aug. — WALCOURT. Leveren van een tractor voor 
het onderhoud van bermen. 

Verschillende

Aanbestedingen
18 aug. — NAMEN. Leveren van dooizout voor de win-
terbehandeling van wegen en autowegen. 

Beplantingswerken

Aanbestedingen
12 aug. — ONHAYE. Onderhoud van beplantingen en 
grasperken langs de wegen van het wegennetwerk, N4: 
wijzigingsbericht. 

12 aug. — ONHAYE. Onderhoud van beplantingen en 
grasperken: wijzigingsbericht. 

19 aug. — TARCIENNE. Onderhoud beplantingen en 
grasperken langs de wegen van het wegennetwerk.  

21 aug. — NAMEN. Onderhoud van de groene ruim-
ten langs de wegen van het wegennet. 

25 aug. — NANINNE. Leveren van feestverlichting.  

27 aug. — GEMBLOUX. Vervangen elektrische borden. 
(o/cat. P1) 

28 aug. — SALZINNES. Installatie openbare verlichting, 
Quai Cadoux. (o/cat. P2, kl. 1) 

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Aanbestedingen
8 aug. — WÉPION. Collectorwerken: wijzigingsbe-

richt. (o/cat. E of E1, kl. 8) 

5 sept. — Te 11 u., RW-SpW-DGO2-DET-Direction 
des Etudes Techniques, Boulevard du Nord 8 te 5000 Na-
mur, 

 (36 maanden). Bestek 
nr. O2.02.01-13E03 te bekomen bij RW-SpW-DGT1-DSJ-
Direction du support juridique-mise en ligne des cahiers 
de charges., Monsieur DEROCK t.a.v. Monsieur Etienne 
CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jam-
bes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: lou-
isphilippe.derock@spw.wallonie.be. Inlichtingen bij Di-
rection des Etudes Techniques, ir A. PLUMIER, Directeur  
Telefoon: 081773455 Fax: 081773900 Email: albert.plu-
mier@spw.wallonie.be

Centrale verwarming

Aanbestedingen
30 juli. — GEMBLOUX. Ruwbouw en aanleg omgeving, 
Parc CREALYS: wijzigingsbericht. (o/cat. P1, kl. 4; o/cat. 
D18, kl. 5) 

 — NAMEN. Vervangen van 3 gasketels. (cat. D)  

 — TAMINES. Vervangen van het stooklokaal 
van de technische afdeling van het TAMINES A.R. (o/cat. 
D17 of D18, kl. 1) 

IJzer- en metaalwerken

Aanbestedingen
21 aug. — COUVIN. Vervangen raamwerk COUVIN A.R. 
"Jean Rey". (o/cat. D20) 

29 sept. — DINANT. Bouwen van een kiosk. (cat. D of E 
of F, o/cat. F2, kl. 3) 

Speciale installaties

Aanbestedingen
19 aug. — GRAND-LEEZ. Keuken - service "budget ga-
ranti", rusthuis, Résidence La Charmille,.  nr.28-p.124 

27 aug. — JAMBES. Leveren van een wasmachine 
warmwater. 

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Aanbestedingen
12 aug. — Te 10 u., CPAS de Namur – Adminis-

tration centrale – Salle du Conseil, 3ème étage, Rue 
de Dave, 165 5100 Jambes, 

-
sen. (12 maanden). Bestek nr. S20140310/2 prijs 
0.00 EUR te bekomen tot 11/08/2014 bij CPAS 
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-
pris cimentage d'éléments construits en place de re-
gard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
QP 25 m²  
Localisation DO71  

visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
QP 1,5 m  
Localisation DO71  
Y compris crosses escamotables  

-
que pour déversoir d'orage à orifice noyé  
QP 1 p  
Localisation DO71  

 
QP 1 p  
Clapet anti-retour à lèvres Ø 400 sur 
la conduite de trop-plein du DO n°71  

-
se D400, avec couvercle de type 10, pour regard 
de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
QP 1 p  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  
QP 3 p  
Diamètre CV préfabriquée Ø intérieur 1000mm  
Profondeur De 0 à 2 m  
Localisation CVCD n°58, profondeur 1,91m CVCD 
n°59, profondeur 1,79m CVCD n°74, profondeur 1,91m  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  
QP 1 p  
Diamètre CV préfabriquée Ø intérieur 1200mm  
Profondeur De 2 à 3 m  
Localisation CVCD n°73, profondeur 2,89m  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  
QP 1 p  
Diamètre CV préfabriquée Ø intérieur 1200mm  
Profondeur De 3 à 4 m  
Localisation CVCD n°72, profondeur 3,53m  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  
QP 3 p  
Diamètre DO à orifice laté-
ral préfabriqué Ø intérieur 1.200mm.  
Localisation DO n°60, profondeur 1,60m DO n°75, 
profondeur 1,62m DO n°74, profondeur 1,61m  
Nous vous remercions de bien tenir compte de ces dif-
férentes modifications dans la remise de votre offre.  
Le métré sous format Excel sera transmis en réponse à 
la demande par mail à l'adresse suivante : jean-marc.si-
mon@inasep.be.

19 aug. — PHILIPPEVILLE. Onderhoud van de groene 
ruimten langs de autoweg parkings. 

20 aug. — GRAIDE. Rioleringswerken in de rue de Bail-
lamont. (cat. C, kl. 2) 

20 aug. — Te 10.30 u., Service Technique Provinci-
al, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 Namur, 

-
 (20 dagen). Bestek 

nr. DVC 24 prijs 10.40 EUR te bekomen tot 19/08/2014 
bij Service Technique Provincial Ciney, Monsieur Ber-
nard FROGNEUX, rue Charles Capelle 19, 5590 Ciney, 
tel. 081 77 57 39, fax 081 77 69 83, e-mail: bernard.
frogneux@province.namur.be, rek. nr. CODE IBAN: BE13 
0910 1092 3239 - CODE BIC : GKCCBEBB. — Erk. cat. 
C, kl. 1.

21 aug. — TAMINES. Aanpassen van de speelplaats, 
E.P.A.C.F. (cat. C of D) 

bre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

pour éléments construits en place de cham-
bre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

pour éléments construits en place de cham-
bre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

-
forcée BE500S pour éléments construits en place de re-
gard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
ments construits en place de regard de visi-
te ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
pris cimentage d'éléments construits en place de re-
gard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

regard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
-

que pour déversoir d'orage à orifice noyé  
-

tant – PEHD – Diamètre à préciser  
 

-
se D400, avec couvercle de type 10, pour regard 
de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
pillon rectangulaire, classe D400  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  

-
quée sans dalle réductrice de regard de vi-
site ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
quée sans dalle réductrice de regard de vi-
site ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

regard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

regard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
 

-
lon rond, classe D400, diamètre à préciser  

 
 

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  
Postes à modifier  
Les postes suivants doivent être modifiés comme suit:  

-
te ou d'appareil complète de hauteur H>1m  
QP 2 p  
Diamètre CV préfabriquée Ø intérieur 1200mm  
Localisation CVCD n°43, profondeur 
3,85m CVCD n°45, profondeur 2,93m  

-
ments construits en place de regard de visi-
te ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
QP 1 m³  
Localisation DO71  

-
ments construits en place de regard de visi-
te ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
QP 2 m³  
Localisation DO71

Les postes suivants doivent être ajoutés comme suit :  
Poste n°886 – G5221 – Opération sur revêtement en 
enrobé, couche de collage sur enrobé bitumineux récent  
Conforme au G.2.  
Remarque :  
Localisation : Ce poste concerne les diverses voi-
ries sauf celles à charge de la Ville de Namur  
QP 28496 m²  
Poste n°887 – G5232 – Opération sur re-
vêtement en enrobé, couche de colla-
ge sur surface fraisée en enrobé bitumineux  
Conforme au G.2.  
Remarque :  
Localisation : Ce poste concerne les diverses voi-
ries sauf celles à charge de la Ville de Namur  
QP 28343 m²  
Poste n°888 – G5232 – Opération sur re-
vêtement en enrobé, couche de colla-
ge sur surface fraisée en enrobé bitumineux  
Conforme au G.2.  
Remarque :  
Localisation : Ce poste concerne les diver-
ses voiries à charge de la Ville de Namur  
QP 1600 m²  
  RECHTZETTING 2. — Avis rectificatif n°2 :  
Postes à supprimer  
Les postes suivants doivent être supprimés:  

-
ments construits en place de regard de visi-
te ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
se C35/45 pour éléments construits en place de 
chambre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

pour éléments construits en place de cham-
bre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

pour éléments construits en place de cham-
bre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

-
forcée BE500S pour éléments construits en place de re-
gard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
ments construits en place de regard de visi-
te ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
pris cimentage d'éléments construits en place de re-
gard de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  
 
 

-
se D400, avec couvercle de type 10, pour regard 
de visite ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
pillon rectangulaire, classe D400  

canalisation, drain, gaine, CV : divers, supplé-
ment, remblai spécial, en matériaux de fondation  

canalisation, drain, gaine, CV : divers, cham-
bre de visite ou d'appareils (dimensions >2m)  

-
ments construits en place de regard de visi-
te ou chambre d'appareil de hauteur H>1m  

-
se C35/45 pour éléments construits en place de 
chambre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

pour éléments construits en place de cham-
bre de visite ou d'appareil de hauteur H>1m  

pour éléments construits en place de cham-
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-
-
-

 Le montant estimé s'élève à 
16.528,93 euro hors TVA ou 20.000,00 euro, 21% 
TVA comprise.

SAINT-HUBERT  
Charlotte Leduc  
secretariat@saint-hubert.be

 
Le montant estimé s'élève à 12.374,90 euro hors TVA 
ou 14.973,63 euro, 21% TVA comprise.

VAUX-SUR-SÛRE  
Anne Morsomme  
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

-
-

 Le montant estimée s’élève à 
21.000,00 euro HTVA.

Aanbestedingen

12 aug. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Restauratie van de 
binnen- en buitenschilderwerken van de kerk Saint-Pier-
re. (o/cat. D23 of D24, kl. 1) 

13 aug. — RENDEUX. Herstellen kerkhofmuur. (cat. D, 
kl. 2) 

14 aug. — BASTOGNE. Renovatie van het sanitair en 
beveiligingswerken, Ecole de Foy. (cat. D, kl. 2)  nr.25-

19 aug. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Académie d'été: 
aanpassen parking en saneren gevel. 

19 aug. — MARTELANGE. Herstellen van een steun-
muur langs de RP 16. (cat. E, kl. 1) 

21 aug. — MESSANCY. Uitbreiding van de sporthal van 
Messancy. (cat. D, kl. 5; o/cat. P1) 

25 aug. — MESSANCY. Restauratie van de gemeente-
loods na een brand. (cat. D, kl. 3) 

1 sept. — DAMPICOURT. Afbraak en heropbouw van 
2 invoegwoningen. (cat. D, kl. 2) 

mur, 2de verd., vleugel B (vroegere vleugel Rops) con-
tant of van Ville de Namur met opgave van referenties. 
Bestek kan afgehaald worden na afspraak met het Bu-
reau d'Etudes Bâtiments, cellule administrative, 3de 
verd., betaalbewijs via fax 081/246.065. Inloichtin-
gen  bij Bureau d'Etudes Bâtiments - cellule adminis-
trative, Madame Isabelle Dermience, tel. 081 24 65 45, 
fax 081 24 60 65, e-mail: Marches.BEB@ville.namur.be.  
  RECHTZETTING 1. — IV.3) RENSEIG-
NEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par 
le pouvoir adjudicateur (le cas échéant) BEB 373 TER  
  L.W. — Verplicht plaatsbezoek na afspraak met Martial 
FERAILLE, tel. 081/248781.

17 sept. — ERPENT. Architectuuropdracht voor de 
bouw van een rvt. 

Afval

Aanbestedingen
22 juli. — EGHEZÉE. Inzameling op aanvraag en recy-
clage afval. 

7 aug. — CUSTINNE. Verzamelen van afval langs de au-
tosnelwegen, E411. 

 — NAMEN. Transport, levering en behandeling 
plat glas. 

 — JENEFFE (NAMUR). Leveren van een com-
posteerinstallatie. 

Algemene bouwwerken

MESSANCY  
Benoit Wagner  
benoit.wagner@messancy.be

-
 Le mon-

tant estimé s'élève à 23.553,72 euro hors TVA ou 
28.500,00 euro, 21% TVA comprise.

MESSANCY  
Benoit Wagner  
benoit.wagner@messancy.be

21 aug. — Te 11 u., bij RW-SpW-DGO1-DRN - 
Direction des routes de Namur, résidence Fort Bivac, 
Avenue Gouverneur Bovesse 37 à 5100 jambes ( 1er 
étage - local 101 ), -

 (30 wd.). Bestek 
nr. 01.03.01-14B37 te bekomen via http://marchespu-
blics.wallonie.be. Inlichtingen bij Direction des Routes 
de Namur, Cl. WARNON ir Telefoon: 081320911 Fax: 
081304100 Email: laurette.cooremans@spw.wallonie.
be. — Erk. o/cat. C5, kl. 4.

 — HAVELANGE. Onderhoud wegen 2014. (cat. 
C, kl. 1) 

 — Te 10 u., Administration communale 
d'Yvoir, Salle du Conseil, rue de l'Hôtel de Ville 1, 5530 
Yvoir, -

 (120 wd.). 
Bestek nr. T/AO/2014/0002 prijs 85.00 EUR te bekomen 
tot 25/08/2014 bij INASEP - Accueil, Rue des Viaux 1b, 
5100 Naninne, tel. 081 40 75 12, fax 081 40 75 75, 
e-mail: service.intendance@inasep.be, rek. nr. BE60 091-
0008480-70. — Erk. cat. C, kl. 3; o/cat. C2 en C5.

28 aug. — DINANT. Verbeteringswerken op de rechter-
oever van de Maas. (cat. C of E, kl. 7) 

1 sept. — FERNELMONT. Voetpadplan. (cat. C, kl. 2)  

3 juni. — NAMEN. 

Studieopdrachten

Aanbestedingen
7 aug. — NANINNE. Studie over de staat van de col-
lectoren, karakteristieken, toezichtkamers.  nr.23-p.143 

18 aug. — NAMEN. Projectontwerper voor de restau-
ratie van de Grands Souterrains, Citadelle de Namur.  

21 aug. — Te 11 u., in het stadhuis, place de 
Seurre 3-5-7 te 5570 BEAURAING, aanstellen van 

-

 Bestek nr. Projet 20140073 
te bekomen tot 20/08/2014 bij Ville de Beauraing, 
Madame Sandrine Vanhoutte, Place de Seurre 3-5-
7, 5570 Beauraing, tel. 082 71 00 62, fax 082 71 
00 67, e-mail: sandrine.vanhoutte@publilink.be.  
  RECHTZETTING 1. — Modifi-
cation III2.3) Capacité technique  
- certificat ISO 9001: NON OBLIGATOIRE  
- certificat VCA: NON OBLIGATOIRE.

5 sept. — NAMEN. Keuringen van heftoestellen en 
de waterbouwkundige installaties van het SPW en SO-
FISCO. 

5 sept. — JAMBES. IJspiste en diverse aanpassingen. 
(cat. D, kl. 7) 

8 sept. — Te 11 u., Bureau d'Etudes Bâtiments - 
cellule administrative, Hôtel de Ville à 5000 Namur, aan-

-

 Bestek nr. BEB 373 BIS prijs 27.00 EUR 
te bekomen tot 05/09/2014, 16 uur te bekomen bij de 
service de la Recette de l'Hôtel de Ville de et à 5000 Na-

ELKE VRIJDAG EEN SELECTIE 
PROSPECTEN IN UW MAILBOX?
Vraag nu het informatiepakket aan en wij maken u een 
voorstel op “uw maat”. Mail naar info@infobuild.be met 
de vermelding ‘Info Bouwprojecten”.  

Online service 

INFO BOUWPROJECTEN
Uw directe link naar nieuwe contacten en opdrachten

Kantorencomplex Kenpro, President 
Kennedypark 11b, 8500 Kortrijk 
tel. 056 24 37 30 - Fax 056 24 37 31  
info@infobuild.be - www.infobuild.be
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AGENDA VAN AANBESTEDINGEN

-

-

-

-
 Le montant estimé 

s'élève à 2.232,00 euro hors TVA ou 2.700,72 euro, 
21% TVA comprise.

TELLIN  
Annick Lamotte  
annick.lamotte@tellin.be

-

-

-

-

-

 Le montant estimé s'élève 
à 10.921,78 euro hors TVA ou 13.215,35 euro, 21% 
TVA comprise.

Aanbestedingen
4 aug. — AARLEN. Leveren van een hydraulische graaf-
machine. 

4 aug. — AARLEN. Leveren van bestelwagens om inge-
richt te worden als ziekenwagen. 

18 aug. — HARNONCOURT. Bouwen van een een 
sport- en cultureel centrum: basis sportuitrusting.  nr.27-

Beplantingswerken

AARLEN  
Philippe Defrance  
administration@arlon.be

 Le montant estimé s'élève 
à 9.474,53 euro hors TVA ou 10.043,00 euro 6% TVA 
comprise.

Aanbestedingen
12 aug. — AARLEN. Onderhoud beplantingen langs 
wegen SOFICO: wijzigingsbericht. 

14 aug i.p.v. 8 juli. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Aan-
passen park. (cat. C, kl. 5 en o/cat. G3, kl. 2)  nr.27-

28 aug. — TRANSINNE. Onderhoud van beplantingen 
en grasperken en onderhoud van parkings en ruimten 
langs de autowegen. 

224 prijs 15.00 EUR te bekomen tot 25/08/2014 ten 

gemeentehuize te Bertogne (rek. BE 45091000500789 

vermelding "UREBA"  Catherine This, Bertogne 1, 6687 

Bertogne, tel. 061 21 61 09, fax 061 21 02 79, e-mail: 

catherine.this@publilink.be. — Erk. o/cat. D17, kl. 

1.

Sanitaire werken

Aanbestedingen
11 aug. — VIRTON. Vervangen van de stookinstalla-

ties 6 en 8A, Fourneau David. (o/cat. D16, kl. 1)  nr.25-

Speciale installaties

Aanbestedingen
14 aug. — AARLEN. Leveren en installatie van keuken-

materiaal, Clinique Saint Joseph. 

— AARLEN. Leveren en installatie van 
een voorlopige uitgeruste modulaire keuken op de site 
van de Clinique Saint-Joseph, rue des Déportés 137 te 
AARLEN (inbegrepen voorbereidende werken en aan-
sluitingen). — BOELS NV, 3090 Overijse.

Materieel - machines

AARLEN  
Philippe Defrance  
administration@arlon.be

-
 Le mon-

tant estimé s'élève à 55.000,00 euro hors TVA ou 
66.550,00 euro, 21% TVA comprise.

AARLEN  
Philippe Defrance  
administration@arlon.be

-
-
-

 Le 
montant estimé s'élève à 28.925,62 euro hors TVA ou 
35.000,00 euro 21% TVA comprise.

AARLEN  
Philippe Defrance  
administration@arlon.be

-

 Le montant estimé s'élève 
à 24.793,39 euro hors TVA ou 30.000,00 euro 21% 
TVA comprise.

TELLIN  
Annick Lamotte  
annick.lamotte@tellin.be

— LIBRAMONT-CHEVIGNY. Herinrich-
tingswerken aan de Résidence du Bois de Berthe, In-
tercommunale Vivalia, Centre Hospitalier de l'Ardenne, 
avenue d'Houffalize 35, 6800 Libramont - Chevigny: 
ruwbouw, stabiliteit, afwerking, speciale technieken, 
sanitair, riolering, omgeving. — THIRAN SA, Rue du 
Parc Industriel d'Achêne 2, 5590 Ciney: 1.986.136,06 
euro. (excl. BTW).

Houtleveringen

Aanbestedingen
20 aug. — CARLSBOURG. Bevoorrading met hout-
plaketten als brandstof voor de houtstookinstallatie.  

Schilder- en glaswerken

Aanbestedingen
12 aug. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Restauratie van de 
binnen- en buitenschilderwerken van de kerk Saint-Pier-
re. (o/cat. D23 of D24, kl. 1) 

Elektriciteitswerken

VIRTON  
Léopold Baltus  
leopold.baltus@publilink.be

WELLIN  
Alain Denoncin Alain  
Denoncin@wellin.be

-

 Le 
montant estimé s'élève à 15.000,00 euro hors TVA ou 
17.603,30 euro, TVA comprise.

Aanbestedingen
21 aug. — MESSANCY. Uitbreiding van de sporthal van 
Messancy. (cat. D, kl. 5; o/cat. P1) 

Centrale verwarming

VIRTON  
Léopold Baltus  
leopold.baltus@publilink.be

-
 Le montant estimé s'élève à 

78.650,00 euro TVAC.

VIRTON  
Léopold Baltus  
leopold.baltus@publilink.be

-

 Le montant estimés s'élève à 30.915,50 euro 
TVAC.

Aanbestedingen
28 aug. — Te 15 u., in de raadzaal van het gemeen-

tehuis, Bertogne 1 te 6687 Bertogne, -

 (30 dagen). Bestek nr. 2013-
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-
-

 Le mon-
tant estimé s'élève à 8.264,46 euro€ hors TVA ou 
10.000,00 euro, 21% TVA comprise.

MESSANCY  
Benoit Wagner  
benoit.wagner@messancy.be

-

-
 Le montant estimé s'élève à 37.190,08 euro hors 

TVA ou 45.000,00 euro, 21% TVA comprise.

SAINT-HUBERT  
Charlotte Leduc  
secretariat@saint-hubert.be

-

-
 Le montant estimé s'élève à 

15.000,00 euro hors TVA ou 18.150,00 euro, 21% 
TVA comprise.

SAINT-HUBERT  
Charlotte Leduc  
secretariat@saint-hubert.be

 Le montant 
estimé  à 68.000,00 € hors TVA ou 83.750,00 €, TVA 
comprise.

SAINT-HUBERT  
Charlotte Leduc  
secretariat@saint-hubert.be

-
-

 Le 
montant estimé s'élève à 400.000,00 euro hors TVA 
ou 484.000,00 euro, 21% TVA comprise.

Aanbestedingen

30 sept i.p.v. 11 aug. — HOUFFALIZE. Vernieuwing 
van de infrastructuur Houtopia indoor: datumwijziging.  

Afval

Aanbestedingen

30 juli. — HABAY-LA-NEUVE. Leveren van 40 contai-
ners voor afvalopslag. 

25 aug. — Te 10 u., AIVE, Drève de l'Arc-en-Ciel, 
98, -

 Bestek nr. 2014-237 
kosteloos te bekomen tot 22/08/2014, 16 uur bij AIVE 
- Secteur Valorisation et Propreté, Monsieur Christophe 
ARNOULD, Drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon, tel. 
063 23 19 23, e-mail: christophe.arnould@idelux-aive.
be. Bestek te bekomen na afspraak met Maguy DOMI-
NICY, tel. 063 231 917 - mail : maguy.dominicy@idelux-
aive.be.

Aanbestedingen
7 aug. — VIELSALM. Buitengewone onderhouds- en 
aanpassingswerken aan wegen. (cat. C, kl. 2)  nr.27-

11 aug. — BASTOGNE. Al-Hez: installeren van snelheid-
kussens. (cat. C, kl. 1) 

12 aug. — PALISEUL. Buitengewone wegenonder-
houdswerken. (cat. C, kl. 2) 

13 aug. — TENNEVILLE. Herstellen van de koolwa-
terstofbekleding in de composteerhal. (o/cat. C5, kl. 2)  

14 aug. — AARLEN. Wegenwerken - N844. (o/cat. C5, 
kl. 1) 

14 aug i.p.v. 8 juli. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Aan-
passen park. (cat. C, kl. 5 en o/cat. G3, kl. 2)  nr.27-

18 aug. — LÉGLISE. Onderhoud gemeentewegen. (cat. 
C, kl. 1) 

18 aug. — TENNEVILLE. N889 - Vernieuwen wegbekle-
ding. (cat. C, kl. 4) 

19 aug. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Académie d'été: 
aanpassen parking en saneren gevel. 

19 aug. — MARTELANGE. Herstellen van een steun-
muur langs de RP 16. (cat. E, kl. 1) 

19 aug. — MARCHE-EN-FAMENNE. N4: herstel wisse-
laar zoning AYE. (cat. C, kl. 2) 

21 aug. — BERTOGNE. N834 - Bertogne. Pont de la fer-
me au pont. (cat. C, kl. 4) 

25 aug. — HARNONCOURT. Bouwen van een een 
sport- en cultureel centrum. (cat. C, kl. 4)  nr.27-p.180 

3 sept. — NEUFCHÂTEAU. Verbeteringswerken aan de 
route de Saint-Monon à Massul. (cat. C, kl. 4)  nr.27-

5 sept. — Te 11.30 u., Ville de Virton, Rue Charles 
Magnette 17-19 te 6760 Virton, -

 Bestek te bekomen 
bij l'Administration Communale de Virton, Service Etude 
des Marchés, 1er étage ou envoyé sur appel au 063/44 
01 66. — Erk. cat. C, kl. 1.

5 sept. — Te 11.30 u., Ville de Virton, Rue Charles 
Magnette, 17-19 6760 VIRTON, aanpassen trage 

 Bestek nr. PCDR 2011 prijs 20 EUR te be-
komen bij Ville de Virton, Béatrice TABAR (Responsable-
Service Etude des Marchés), Rue Charles Magnette 17-
19, 6760 Virton, tel. 063 44 01 66, fax 063 57 01 49, 
e-mail: beatrice.tabar@publilink.be, rek. nr. BE42 0012 
5279 9254. — Erk. cat. C, kl. 4.

9 sept. — VAUX-SUR-SÛRE. Buitengewone wegenon-
derhoudswerken. (cat. C, o/cat. C5, kl. 2)  nr.28-p.127 

19 sept. — NEUFCHÂTEAU. Inrichten van het Quartier 
du Faubourg. (cat. C, kl. 4) 

Studieopdrachten

MEIX-DEVANT-VIRTON  
Colette Andrianne  
andrianne.colette@publilink.be

Spoorwegwerken

MEIX-DEVANT-VIRTON  
Colette Andrianne  
andrianne.colette@publilink.be

-
 Le montant estimé s'élève à 

194.060,00 euro HTVA.

Aanbestedingen
7 aug. — JAMOIGNE. Vernieuwen overwegen. (cat. H, 
kl. 2 (lot 1 en 2)) 

Weg- en rioolwerken

MANHAY  
Guy Huet  
guy.huet@manhay.org

 Le 
montant estimé s'élève à 204.825,15 euro hors TVA  
ou 247.838,43 euro, 21% TVA comprise.

MEIX-DEVANT-VIRTON  
Colette Andrianne  
andrianne.colette@publilink.be

-

-

-

 Le 
montant estimé s'élève à 102.421,47 euro hors TVA 
ou 121.199,98 euro, TVA comprise.

VAUX-SUR-SÛRE  
Anne Morsomme  
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

-

 Le montant estimée s’élève à 172.745,65 
euro TVA comprise.

VIRTON  
Léopold Baltus  
leopold.baltus@publilink.be

 Le montant es-
timé s'élève à 152.733,50 euro TVAC.
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De lijsten werden 
samengesteld i.s.m.

Deze informatie werd met de grootste zorg verzameld doch 
heeft geen offi ciële waarde. Credit Consult noch de uitgever 
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Becon sprl, Rue De Houtain 31, 4280 Hannut - BE0826.101.092. Curator Ilse 
Kerkhofs, Molendriesstraat 19, 3740 Bilzen. RvK van Tongeren.
New Dec sa, Dreve De L Infante 27f12, 1410 Waterloo - BE0433.164.584. Curator 
Laurence Roosen, Avenue Des Iris 101, 1341 Céroux-Mousty. RvK van Nijvel.
Electro-San nv, Tieltstraat 3, 8760 Meulebeke - BE0400.745.996. Curator Nathalie 
Beernaert, Dammestraat 93, 8800 Roeselare. RvK van Kortrijk.
Csp Stellingbouw bvba, Industrieweg 2037, 3520 Zonhoven - BE0820.750.553. 
Curator Dirk Van coppenolle, Berverzakbroekweg 97, 3520 Zonhoven. RvK van Hasselt.
I.C.T. pgmbh, Oestrasse 80, 4700 Eupen - BE0891.360.318. Curator Mike Kurt, 
Aachener Strasse 81, 4700 Eupen. RvK van Eupen.
Marcel Martial sprl, Ninane 28, 6941 Durbuy (Heyd) - BE0449.320.628. Curator 
Frederic Huart, Petite Rue De La Vallée 12, 6990 Hotton. RvK van Marche-en-Famenne.
Lumecro Connectings bvba, Linderstraat 183, 3700 Tongeren - BE0806.770.378. 
Curator Philippe Noelmans, Moerenstraat 33, 3700 Tongeren. RvK van Tongeren.
Recytrans nv, Lieven Bauwenslaan 6, 3900 Overpelt - BE0433.032.150. Curator Dirk 
Van coppenolle, Beverzakbroekweg 97, 3520 Zonhoven. RvK van Hasselt.
Den Boomgaerd nv, Matenstraat 306, 2845 Niel - BE0453.180.535. Curator 
Stephane Van moorleghem, Frankrijklei 105, 2000 Antwerpen-1. RvK van Antwerpen.
Ind Ardoisieres Et Schistes De Warmifontaine sa, Halconreux 14 B, 6671 
Bovigny - BE0873.718.887. Curator J.P. Dardenne, Rue De La Gare 10/9, 6980 La 
Roche En Ardenne. RvK van Marche-en-Famenne.
Pleisterwerken De Graeve Bart bvba, Vladslostraat, 2, 8610 Werken - 
BE0872.707.614. Curator Ann Decruyenaere, Kaaskerkestraat 164, 8600 Diksmuide. 
RvK van Veurne.
Odoed bvba, Dorp Oost 36, 2070 Zwijndrecht - BE0824.859.591. Curator Guy Van 
denabeele, Van Beetthovenstraat 28, Bus 402, 2018 Antwerpen-1. RvK van Antwerpen.
Eurodav Group sprl, Rue Gheude 37, 1070 Anderlecht - BE0434.809.824. Curator 
Yves Oschinsky, Dieweg 274, 1180 Brussel. RvK van Brussel.
Bureau Ives Maka sprl, Rue Du Saou 9 B, 4460 Grace-Hollogne - BE0441.358.413. 
Curator Eric Biar, Rue De Campine 157, 4000 Liège. RvK van Luik.
Clair Diamant bvba, Lange Kievitstraat, 49, 2018 Antwerpen - BE0441.359.601. 
Curator J Van steenwinkel, J. Van Rijswijcklaan 164, 2020 Antwerpen. RvK van 
Antwerpen.
Malfait Chris & Co bvba, Puymoortelstraat 12, 8720 Dentergem - BE0875.603.756. 
Curator Nico Maes, Gentstraat 54, 8760 Meulebeke. RvK van Kortrijk.
Algemene Bouwonderneming De Werker bvba, Rue De La Loi 25, 7100 La 
Louviere - BE0451.093.352. Curator Ivo Bude, Grote Straat 122, 3600 Genk. RvK van 
Tongeren.
Berdi bvba, Geraardsbergse Steenweg 77, 9860 Oosterzele - BE0881.789.683. 
Curator Pascale Roose, Kortrijksesteenweg 551, 9000 Gent. RvK van Gent.
Karwa sprl, Rue Berckmans 1, 1060 Saint-Gilles - BE0898.250.781. Curator Luc 
Lemaire, Avenue Louise 486 Boite6, 1050 Brussel. RvK van Brussel.
Olympia Immo sprl, Rue De Soye, 30 B.D, 5190 Spy - BE0867.875.925. Curator 
Marie-Thérèse De nève, Chaussée De Nivelles 45, 5140 Sombreffe. RvK van Namen.
Abba bvba, Paul Dejaerlaan 4 B, 1060 Sint-Gillis - BE0897.098.758. Curator Lieven 
D’hooghe, Vijfstraten 57, 9100 Sint-Niklaas. RvK van Dendermonde.
European Waterproofing Solutions bvba, Kievitplein 20 C/12, 2018 Antwerpen - 
BE0896.679.480. Curator Dominique Claes, Bourlastraat 3, 2000 Antwerpen. RvK van 
Antwerpen.
Immosaf sprl, Ave Jean Materne 119/121, 5100 Namur (Jambes) - BE0477.139.931. 
Curator Olivier Gravy, Rue Pepin 14, 5000 Namur. RvK van Namen.
Mati bvba, Lange Lozanastraat 1, 2018 Antwerpen - BE0415.835.436. Curator Geert 
Van gijseghem, Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen-5. RvK van Antwerpen.
Bpc Construct sprl, Rue Des Viaducs 133, 7020 Mons - BE0826.506.712. Curator 
Christine Delbart, Avenue Des Expositions 2, 7000 Mons. RvK van Bergen.
Nysten bvba, Moonsstraat 39, 2018 Antwerpen - BE0465.307.020. Curator Francis 
Van mechelen, Mechelsesteenweg 136, 2018 Antwerpen. RvK van Antwerpen.
Profil Trading Invest sprl, Chaussee De Vilvorde 146, 1120 Bruxelles - 
BE0899.709.246. Curator Lieve Teintenier, Sylvain Dupuislaan 217, 1070 Brussel-7. 
RvK van Brussel.

Aantal gepubliceerd: 44/58

FAILLISSEMENTEN

Nieuw Dak cvba, Grotestraat 65, 3600 Genk - BE0401.334.035.
L&z nv, Haltstraat 63, 3900 Overpelt - BE0453.971.084.
Acobo nv, Industriepark Bosduin, 2920 Kalmthout - BE0406.044.275.
Arcinvest nv, Groeningenlei 132, 2550 Kontich - BE0428.632.211.
Cauwelier & Co bvba, Grote Veldstraat 80, 8840 Staden - BE0450.852.634.
R M A bvba, Abelestraat 83, 8870 Izegem - BE0441.767.989.
Clochet nv, Hospitaalweg 10, 8510 Kortrijk - BE0896.345.128.
Algemene Timmer- En Dakwerken bvba, Heirweg 124, 9506 Geraardsbergen 
(Idegem) - BE0475.766.192.
Diminco nv, Hoveniersstraat 30 Bs201, 2018 Antwerpen - BE0424.006.004.
Alfa Aluminium nv, Zoerselhofdreef 32, 2980 Zoersel - BE0448.030.825.
B.D.C.Building nv, Molderdijk 130, 2400 Mol - BE0458.375.181.
Euro Metal Coat nv, Europark 70, 3620 Lanaken - BE0449.298.753.
Belgium Welding bvba, Demerstraat 32 B, 3200 Aarschot - BE0426.319.156.
De Preester & Zoon nv, Kortrijkstraat 99-, 9790 Wortegem Petegem - 
BE0461.855.701.
Tech4 bvba, Koningin Astridlaan 62, 2550 Kontich - BE0867.446.749.
Lefever Binnenhuisinrichting nv, Vlaanderenlaan 12, 8970 Poperinge - 
BE0442.462.530.
Grondbewerking Van Den Bosch En Co bvba, Beemdkant 7, 2160 Wommelgem 
- BE0404.056.567.
Bouwonderneming Van Langenhove bvba, Nederweg 26, 9521 Sint-Lievens-
Houtem (Lett - BE0476.175.275.
Castermans Dirk bvba, Bredabaan 1025 Ap 1, 2930 Brasschaat - BE0866.897.314.
Schrijnwerkerij Decombele bvba, Makeveldstraat 11, 8820 Torhout - 
BE0428.372.685.
Verledens Gebroeders bvba, Heilig-Hartstraat 82, 8800 Roeselare - 
BE0423.210.604.
Bened bvba, Industrieweg-Noord 1149 C, 3660 Opglabbeek - BE0820.051.361.
Hemico bvba, Stratendries 37, 9572 Sint-Martens-Lierde - BE0880.104.754.
Industrial Modular Building Concepts bvba, Diepestraat 91, 9520 Sint-Lievens-
Houtem - BE0462.905.774.
Dk-Gro bvba, Wakkensesteenweg 73, 8720 Oeselgem - BE0825.957.869.
Sb Liften - Electric bvba, Stevenistenstraat 14, 8830 Gits - BE0889.340.936.
Van Hoof bvba, Atealaan 12, 2200 Herentals (Noorderwijk) - BE0415.754.866.
Alumar bvba, Brusselsestraat 164, 9660 Nederbrakel - BE0893.762.849.
Maesss Motorhomes nv, Steenbrugstraat 114, 8530 Harelbeke - BE0416.083.379.
Gaethofs bvba, Nijverheidslaan, 8 J, 3200 Aarschot - BE0476.789.642.
Dirkx Bouwonderneming bvba, Populierenstraat, 60, 3630 Eisden - 
BE0447.543.746.
Loodgieterij De Keuster bvba, Elsstraat 30-32, 2660 Antwerpen (Hoboken) - 
BE0404.121.301.
Lagro Antwerpen bvba, Bisschoppenhoflaan 324, 2100 Deurne (Antwerpen) - 
BE0860.942.801.

DAGVAARDIGINGEN RSZ EN  
SOCIALE SECRETARIATEN (SOCIALE BIJDRAGEN)

Aantal gepubliceerd: 33/142

CONCORDAAT (WCO)

Desseins sprl, Rue De Verdun 210, 1130 Haeren - BE0466.633.445. RvK van Brussel.
Delta-Trim sprl, Rue Jos.Wauters 6, 6043 Charleroi (Ransart) - BE0464.487.270. RvK 
van Charleroi.
Intertoit scrl, Rue Grande 152 B, 7120 Estinnes - BE0434.579.794. RvK van 
Charleroi.
Scibona Decor sprl, Rue De La Commune 139, 4101 Seraing (Jemeppe-S-Meuse) - 
BE0435.921.562. RvK van Luik.
Geo Energy sprl, Avenue Jean-Etienne Lenoir 2 A, 1348 Louvain-La-Neuve - 
BE0842.516.264. RvK van Nijvel.
S&s Properties sprl, Avenue Louise 149/24, 1050 Ixelles - BE0887.796.359. RvK van 
Brussel.
Amenagement Et Renovation scrl, Rue De Namur 278 B, 7134 Binche - 
BE0473.116.510. RvK van Charleroi.
Denil Fabrice-Ernest-Edgard, Rue Dielhere 33, 1350 Orp-Jauche - BE0655.399.405. 
RvK van Namen.
Paleologu Radu, Rue Despreetz 38, 5300 Andenne - BE0833.585.732. RvK van 
Namen.
Vlaemynck Pieter, Koning Alberstraat 25b23, 8600 Diksmuide - BE0823.875.141. 
RvK van Veurne.
Flas Claudy, Rue Des Deportes 35, 6470 Sivry-Rance (Rance) - BE0662.041.826. RvK 
van Charleroi.
Sadzawka Ernest, Rue Darwin 32, 1050 Ixelles - BE0554.561.965. RvK van Brussel.

Aantal gepubliceerd: 12/12
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NUTTIGE ADRESSEN

AANNEMINGEN TEGELWERK,
BEZETTINGSWERKEN,
GEVELS IN NATUURSTEEN,
GEVELS IN CREPI,
GYPROCWERKEN,
METSELWERK IN REGIE
Deboplan bvba 

Toekomstlaan 16 L, 2900 Schoten 
deboplan@skynet.be 
www.antwerpengevelbekleding.be 
Tel. 0474 31 99 77 - 0494 46 33 78

ABR-VERZEKERINGEN
JO DE BOCK EN ZONEN  Alle bouwplaats-

risico’s. 
Ronseweg 53-55, 9700 Oudenaarde 
Tel. 055 31 56 15 - Fax 055 30 29 65 
E-mail: nick.debock@portima.be

AFFREZEN ASFALT
1 m breed - met transportband. 

D’HOLLANDER, 9190 Stekene. 
Tel. 03/779.78.61.

AFKAPPEN FUNDERINGSPALEN
ABAT bvba, Molenstraat 80, 9070 Destelber-

gen. Tel. 09 366 23 63. Fax 09 366 23 62. 
Registratienr 440-950-060210. 

Vandaag gebeld, morgen gesneld.
JAVEMAT nv, 

Narvikstraat 1, 2030 Antwerpen. 
Tel. 03/542.63.26. Fax 03/542.01.98.

ROBUCO DEMOLITION BVBA 
Genthof 4, 9255 Buggenhout 
Tel. 052/39.91.99 - demolition@robuco.be

TUFFREAU bvba, 
Ontgraven en hydraulisch kraken  
+ opruimen - tuffreau@skynet.be

AFSCHEIDERS  
(VET / KOOLWATERSTOF)
ACO PASSAVANT nv 

Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. 
info@aco.be - www.aco.be

AFVOERGOTEN
ACO PASSAVANT nv 

Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. 
info@aco.be - www.aco.be

ALLE SCHILDERWERKEN, 
VLOER- EN WANDBEKLEDINGEN, 
RAAMDECORATIE, MEERKLEURIGE 
SPUITWERKEN
L.I.S. nv, 

Centrum-Zuid 1055, B-3530 Houthalen. 
Tel 011 52 50 70. Fax 011 52 51 75. 
E-mail: houthalen@lisnv.com

Filiaal: L.I.S. Brugge, 
Legeweg 184, B-8200 Brugge. 
Tel. 050 37 36 60. Fax 050 35 63 72. 
E-mail: brugge@lisnv.com 
Internet: http.//www.lisnv.com

ARCHITECTONISCH BETON
BWK SIERBETON nv, 

Hollestraat 104, 9150 Kruibeke. 
Tel. 03/774.16.67. Fax 03/774.01.98. 
E-mail: info@bwksierbeton.be 
Website: www.bwksierbeton.be

Deuromlijstingen Hendrikx Roger, 
Grote Heide 110, 3910 Neerpelt. 
Tel. 011/64.40.68. Fax 011/66.37.77. 
GSM 075/49.42.65.

STIJLBETON nv, 
Tel. 03 480 01 52. Fax 03 489 36 73. 
info@stijlbeton.be - www.stijlbeton.be 
Terrassen, gevelelementen, kroonlijsten, 
sierlijsten, luifels, ...

ASBEST
Erkend labo voor IDENTIFICATIE en TELLING. 

Asbestinventarisatie. 
IBEVE vzw te Heverlee. Tel. 016/39.04.90

ASBEST AFBRAAK
ACLAGRO nv
Industrieweg 74, 9032 Wondelgem 

Tel: 09/370.75.42. Fax: 09/370.75.37. 
Email: afbraak@aclagro.be 
www.aclagro.be

ASBEST AFBRAAK
BIS INDUSTRIAL SERVICES nv, 

Oude Brug 10, 2900 Schoten. 
Tel. 03/360.12.11. Fax: 03/324.38.85.

STADSBADER NICOLAS nv, 
Broelstraat 92, 8530 Harelbeke. 
Tel. 056/71.11.78. Fax 056/71.74.02.

C.v. LIBRECO, Bohemen 158, 9260 Wichelen. 
Tel. 052/42.64.65. Fax 052/42.54.53.

BEPLANTINGEN
BRANKAER bvba, 

1560 Hoeilaart. Erk G3 kl 3  
Tel. 02 657 94 02. info@brankaer.bew

BETONBORINGEN
ROBUCO nv, 

Genthof 4, 9255 Buggenhout. 
Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190.

nv COOLS, 
L. De Raetstraat 32, 3920 Lommel. 
Tel. 011/54.24.27 - 54.67.75. Fax: 54.16.11.

BETONHERSTELLINGEN
SOBELTER ENGINEERING nv, 

Bosquetstraat 47-49, 1060 Brussel. 
Tel. 02 542 10 40. Fax 02 538 98 91.

BETONONDERZOEK
Betonadvies Gijko, Temse 

www.betonadvies.be 

BETONWERKEN
nv LUC SCHERPEREEL, 

Molenstraat 203, 8710 Wielsbeke. 
Algemene Betonbouw. 
Tel. 056/66.69.11. Fax 056/66.91.51.

E.T.I.B. nv, Industrielaan 14A, 2250 Olen. 
Betonkelders ter plaatse gestort - ISO 9002 
Tel. 014/23.26.26. Fax 014/23.29.29. 
E-mail: etib.nv@cobonet.be 
Website: www.etib.be

BETONZAGEN
nv COOLS, 

L. De Raetstraat 32, 3920 Lommel. 
Tel. 011/54.24.27 - 54.67.75. Fax: 54.16.11.

BODEMSANERINGSWERKEN
ACLAGRO nv
Industrieweg 74, B-9032 Wondelgem 

Tel: 09/370.75.10. Fax: 09/372.99.79 
In-situ bodem- en grondwatersanering 
Grondreinigingscentrum - TOP 
Brownfieldontwikkeling 
Leveren van bodem en gestabiliseerde 
bodem. Recyclage van bouw- en slooppuin

B.S.V. nv, 
Blokkestraat 1 - 8530 Harelbeke. 
Tel. 056 52 09 11. Fax 056 52 09 12. 
Grondrecyclagecentrum. 
Biologische grondreiniging. 
Grondbank-Thermische grondreiniging. 
Grondbank-Fysico-chemische grondreiniging. 
Leveren van zand en aanvullingsgrond.

BREUKSTEEN-KASSEIEN-SIERKEIEN
LEVEREN & PLAATSEN 

www.belstone.be - FB BELSTONE sprl

BREUKSTEEN-RUW & PREFAB 
ALLE SOORTEN

www.belstone.be

BRONBEMALING (Filters)
BACKX nv, Sint-Lenaarts. 

Tel. 03/313.99.34. Fax 03/313.61.14. 
E-mail: info@backx.be

SMEYERS, Zandhoven. 
Tel. 03/484.40.57.

BRUGGEN (verhuur en verkoop)
JANSON BRIDGING BELGIUM nv 

Tel. 03/315.98.20. Fax 03/315.98.21.

CONFECTIE GORDIJNEN
ATTENT BVBA, Molstenstraat 42, 8780 

Oostrozebeke. 
Tel. 056/67.46.00 of info@attent.be.

EPDM / BUTYL RUBBER
ISOALL nv, Sint-Niklaas. 

Tel. 03/777.62.62. Fax 03/777.63.51.

EPDM RUBBER “waterdicht.be”
I.R.S. nv, 

Europalaan 73, 9800 Deinze. 
Tel. 09 321 99 21 - Fax 09 371 97 61

EPOXYVLOEREN
SOBELTER ENGINEERING nv, 

Bosquetstraat 47-49, 1060 Brussel. 
Tel. 02 542 10 40. Fax 02 538 98 91.

GEVELBEKLEDING
PANIEVA bvba, 

Klein Ravels 87, 2380 Ravels. 
Tel. 014/65.44.44. Fax: 014/65.78.48. 
Plaatsen en levering in alle natuursteen 
van gevels en aanverwanten. 
Graniet - Marmer - Arduin

GEWAPENDE GROND
TERRE ARMÉE nv Ontwerp & levering. 

Verticale keermuren, 
landhoofden, groene taluds. 
Harensesteenweg 299, 1800 Vilvoorde. 
Tel. 02/257.43.24. Fax 02/252.24.43.

GLASBOUWSTENEN
VERHAERT & CO nv 

Tel. 03/475.93.48. www.verhaert.be 
Glastegels VETRO ARREDO, SOLARIS, 
VITRABLOK. Specialist in het verwerken 
van glastegels in “PREFAB” panelen.

GLAS-IN-LOOD
Atelier JOELLE d’ALSACE, 3620 Lanaken. 

Tel. 089/71.51.11. Fax 089/71.29.33.

GRONDBORINGEN
SMEYERS, Zandhoven. 

Tel. 03/484.40.57.
BACKX nv, Sint-Lenaarts. 

Tel. 03/313.99.34. Fax 03/313.61.14. 
E-mail: info@backx.be

GRONDZUIGWAGEN
FRANS BODEN BVBA 

Tel.: 03/677.10.99 - 2910 Essen 
e-mail: info@fransboden.be 
www.fransboden.be

HEKWERK - WERFAFSLUITINGEN
B&G BELGIE nv 

Wayenborgstraat 11, 2800 Mechelen 
Tel. 015/20.24.00 - www.bghekwerk.be

INJECTEREN BETONVLOEREN
ROBUCO nv 

Op peil persen en stabiliseren beton-
platen. 
Genthof 4, 9255 Buggenhout. 
Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190.

ISOLATIE
ISOALL nv, Sint-Niklaas. 

Tel. 03/777.62.62. Fax 03/777.63.51. 
Therm., akoest., vochtw. isolatie.

KATHODISCHE BESCHERMING
Fortius-B.K. International 

Tel. 013/32.68.73 - info@fortius.be 
www.fortius.be

KEUKENGOTEN UIT INOX
ACO PASSAVANT nv 

Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. 
info@aco.be - www.aco.be

KLINKERDEKSELS/ 
TEGELDEKSELS
ACO PASSAVANT nv 

Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. 
info@aco.be - www.aco.be

KOGELSTRALEN
ROBUCO nv, Genthof 4, 9255 Buggenhout. 

Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190.

LAWAAI
Erkend labo voor meting omgevingslawaai. 

IBEVE vzw te Heverlee. Tel. 016/39.04.90.

MESTSTOFFEN - ORGANISCH
Stalmest - compost - potgrond - turf - 

schors - teelaarde - dolomiet - e.d. 
J. MEEUSSEN EN ZN, Molenheide 42, 
2960 Brecht. 03/313.84.31.

METAALCONSTRUCTIES- 
LASWERKEN - BUIGTECHNIEKEN
ATEC nv, Stoepsestraat 7E, 9960 Assenede. 

Tel. 09/344.89.21. Fax 09/344.65.15.
 info@atec-group.be - www.atec-group.be

MOBIELE WERKPLAATSEN
HEROMA bvba, 

Industriepark 1, 9820 Merelbeke. 
Tel.: 09/252.19.21. Fax 09/252.34.70. 
Ombouwen van bedrijfsvoertuigen 
tot mobiele werkplaatsen.

NATUURSTEEN
Alle marmersoorten. nv TUYTELAERS, 

Klein Ravels 87, 2380 Ravels. 
Tel. 014/65.44.44. Fax 014/65.44.22.

Probuild bvba 
Toekomstlaan 16L, 2900 Schoten 
Tel. 0474 31 99 77 - 0494 46 33 78 
info@probuild.nu -  www.probuild.nu 
Gevels en maatwerk marmer en graniet 
Ongeëvenaarde prijs voor projecten 
Eigen productie en plaatsing

www.blauwsteentegels.be 
blauwsteentegels, basalt, graniet en  
kandla platines 
scherpe prijzen voor aannemers 
tel. 0476 21 11 77

SCHILDERWERKEN, 
WAND- EN VLOERBEKLEDINGEN,  
BETONRESTAURATIE, SPECIALE 
TECHNIEKEN
VAN GOMPEL nv, 

Sint Amandinastraat 35,  
3970 Leopoldsburg, Tel : 011/34.42.17 
E-mail: info@vangompel.be

STAALVEZELS
Van FORTIUS met ATG certificaat 

ook kunststofwapening 
tel: 013/32.68.73, info@fortius.be

“Het grootste en meest verspreide bouwmaterieelblad in de Benelux”

Vraag een gratis proefnummer
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NUTTIGE ADRESSEN

STROOMAGGREGATEN
N.E.N.S. POWER - VERKOOP - VERHUUR. 

Schaarbeekstraat 23b, 9120 Beveren. 
Tel. 03 775 36 51. Fax 03  775 37 42.

SUBSTRATEN
ACTERRA nv
Tel. 09/220.60.84, fax 09/220.60.85 

Grastegelmengsel, bomenzand, teelaarde 
Daktuinsubstraat, bodemverbeteraars 
www.terraviva.be

VEILIGHEIDSCOORDINATIE
IBEVE vzw, Heverlee. Tel. 016/39.04.90. 

Veiligheidscoördinatie voor bouwwerven. 
Vol- of deeltijds. 10 ing. niv. 1 ter beschik-
king.

VOEGVULLINGSWERKEN
ROBUCO nv, 

Genthof 4, 9255 Buggenhout. 
Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190.

nv COOLS, 
Lodewijk De Raetstraat 32, 3920 Lommel. 
Tel. 011/54.24.27 - 54.67.75. Fax: 54.16.11

VUURBESCHERMING
BIS INDUSTRIAL SERVICES nv, 

Brandvertragende pleisters en beplatingen. 
Oude Brug 10, 2900 Schoten. 
Tel. 03/360.12.11. Fax: 03/324.38.85.

VUURBESCHERMING
EYROFLAM S.A./nv Tel. 069/84.53.23. 

Brandwerende verfsystemen 713.020. 
Aquaflam I, Aquaflam EX, vernis & kits.

WATERZUIVERING 
(huishoudelijk en industrieel 
afvalwater - 4 IE tot 5000 IE)

WWW.ALBATROSCONTRACTING.BE

WERFBRANDSTOFTANKS/ADR
DELMAT, A12, 2830 Willebroek. 

Tel. 02 460 36 59. Fax 02 461 36 22 
www.delmat.be

ZAGEN IN BETON
ROBUCO nv 

Zagen in vloeren en wanden. 
Genthof 4, 9255 Buggenhout. 
Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190.

nv COOLS, 
L. De Raetstraat 32, 3920 Lommel. 
Tel. 011/54.24.27 - 54.67.75. Fax 54.16.11.

ZUIGEN-BLAZEN DAKGRIND - 
DAKTUINSUBSTRAAT
FIHUMA bvba,  

Turnhoutsebaan 129-131, 2970 Schilde,
 Tel./Fax: 03 315 19 03, GSM: 0494 30 46 83

ZWEMBADEN VOLGENS VLAREM
WWW.ALBATROSCONTRACTING.BE

Pre-Press 

Ontwerp  van folders, magazines, boeken, naamkaartjes, 
commerciëel drukwerk. Een professioneel team staat 
voor u klaar om uw idee werkelijkheid te laten worden. 

Wij maken uw ontwerp voor € 60/uur.

Drukkerij

Wij hebben een geknipte oplossing voor al uw 
drukopdrachten.

 Drukkerij De Bouwkroniek
  Burg. E. Demunterlaan 3 b6
1090 Jette

 tel. 02 894 29 00 - fax 02 894 29 10
 drukkerij@bouwkroniek.be

5000 us-enveloppen met strip, 
offset 80 gr, 1 kleur recto

2000 us-enveloppen met strip 
en venster rechts, offset 80 gr, 
quadri recto

5000 3-luikfolders (open A4), 
maco sat 135 gr, quadri 
recto/verso

5000 briefhoofden A4, 
offset laser 90 gr, quadri recto

1000 bedrijfsmappen met 
fl appen, maco silk 350 gr, 
quadri recto

Bouwkroniek
Uw referentie 

Onze referentie 
Datum

Votre référence 
Notre référence 

Date

Leverancier - Fournisseur:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

BESTELBON
BON DE COMMANDEN°

Wij hebben de eer U volgende bestelling over te maken:

Nous avons l’honneur de vous passer commance de ce qui suit:

BESTEMM.
DESTINAT.

HOEVEELH.
QUANTITE OMSCHRIJVING

DESCRIPTION
EENHEIDSPRIJS 
ZONDER BTW
PRIX UNITAIRE 

HORS TVA

BEDRAG 
 ZONDER BTW

MONTANT 
HORS TVA

LEVERINGSDATUM:DATE DE LIVRAISON: ........................................................LEVERINGSPLAATS:LIEU DE LIVRAISON:  ........................................................Nr. WO/  

 Nr. AANKOOPVOORSTEL: 
 Nr. KLANT:

N° OT/ ...................................................................................... N° PROPOSITION D’ACHAT: ...................................................  N° CLIENT: .........................

FACTURATIE: IN 2 EXEMPLARENFACTURATION: EN 2 EXAMPLAIRES

TOTAAL:
TOTAL:

NAAM - NOM + HANDTEKENINGEN - SIGNATURES:

Adres / Adresse:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBTW/TVA BE xxxxxxxxxxxxxxxxRPR/RPM xxxxxxxxxxxxxx

Maatschappelijke zetel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxxBIC:xxxxxxxxxxxxxxx

Facturen, niet vergezeld van kopie bestelbon, 
kunnen niet aanvaard worden.
Les factures non accompagnées de la 
copie du présent bon ne pourrant pas être 
acceptées.

Bouwkroniek

Uw referentie Onze referentie Datum
Votre référence Notre référence Date

Leverancier - Fournisseur:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

BESTELBON
BON DE COMMANDE

N°

Wij hebben de eer U volgende bestelling over te maken:

Nous avons l’honneur de vous passer commance de ce qui suit:

BESTEMM.

DESTINAT.

HOEVEELH.

QUANTITE

OMSCHRIJVING

DESCRIPTION

EENHEIDSPRIJS 

ZONDER BTW
PRIX UNITAIRE 

HORS TVA

BEDRAG 
 ZONDER BTW

MONTANT 

HORS TVA

LEVERINGSDATUM:

DATE DE LIVRAISON: ........................................................

LEVERINGSPLAATS:

LIEU DE LIVRAISON:  ........................................................

Nr. WO/   Nr. AANKOOPVOORSTEL:  Nr. KLANT:

N° OT/ ......................................................................................  N° PROPOSITION D’ACHAT: ...................................................  N° CLIENT: .........................

FACTURATIE: IN 2 EXEMPLAREN

FACTURATION: EN 2 EXAMPLAIRES

TOTAAL:

TOTAL:

NAAM - NOM + HANDTEKENINGEN - SIGNATURES:

Adres / Adresse:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
BTW/TVA BE xxxxxxxxxxxxxxxx
RPR/RPM xxxxxxxxxxxxxx

Maatschappelijke zetel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxx
BIC:xxxxxxxxxxxxxxx

Facturen, niet vergezeld van kopie bestelbon, 
kunnen niet aanvaard worden.

Les factures non accompagnées de la 
copie du présent bon ne pourrant pas être 
acceptées.

2000 doorschrijfformulieren 
A4-formaat, origineel wit 80 gr 
+ kopie geel 60 gr, 1 kleur recto 
aan de kop gelijmd per blok 
van 50x2, rug karton

€ 195

€ 179

€ 220

€ 168

€ 495

€ 269

Enkele voorbeelden 
(prijs excl. btw, levering inbegrepen)*:

*Prijzen op basis van drukklaar 
pdf-bestand.

Drukwerk 
nodig?

Contacteer ons

02 894 29 00
drukkerij@bouwkroniek.be

BALKEN EIK – LARIX – DOUGLAS
www.houthandelraes.be, 8830 Hooglede
Tel. 051/70.18.61 - Fax 051/70.51.55

CHAMBRANTEN, PLINTEN, DIVERSE  
GESCHAAFDE PROFIELEN,  
PARKET, PANELEN IN BEUK EN 
EIK, MASSIEVE BEUK
INTERPLY, Zemst. 

Tel. 015/61.55.36. Fax 015/61.64.17. 
www.interply.be

CHAMBRANTEN / PLINTEN 
PLANCHETTEN EN  
STORMPLANKEN
ARBIS, K. Verbist. Tel. 014 63 17 44 

Fax 014 70 45 09. info@arbis.be -  
www.arbis.be

LYNEN INDUSTRIAL CARPENTRY
 De Lange Beemden 20,  

3550 Heusden-Zolder - T. 011 53 01 30,  
F. 011 53 77 89, info@lic-lynen.be

EIKEN BALKEN
DB HARDWOODS, Rollegem-Kapelle. 

> 1.000 m3 balken op voorraad, droog en 
vers. Tel. 056/50.30.71. - Fax 056/50.39.81.

HOUTDROGERIJ
DRY, Drieborrebeekstraat 8, 9600 Ronse. 

Tel. 055/21.50.25 -      mailto: dry@dry.be
MAERTENS,  

Gauwelstraat 139-145, 8551 Heestert. 
Tel. 056/64.40.78. Fax 056/64.76.82.

HOUT DE GROOTE,  
Eekstraat 26, 9160 Lokeren 
Tel. 09/348.31.09. Fax 09/348.36.32.

HOUTDROGERIJ
Lemahieu, Vergunningenstraat 6, 8400 Oostende, 

Tel. 059/33.99.99, oostende@lemahieu.be.
PARMATAM NV,  

Pannenbakkersstraat 9, 8552 Moen 
Tel. 056/70.60.14 - Fax 056/70.46.14      

HOUT SERVICE, Maasmechelen 
Tel. 089 77 15 73 Fax 089 77 15 74

 Versnelde voordroging door optimale  
stockage.

BOMACO, 
Z3 Doornveld 50, 1731 Zellik 
T. 32 (0)2 466 03 05 F. 32 (0)2 466 95 58 
info@bomaco.be

HOUTDROOG INSTALLATIES
PARMATAM,  

Avelgemstraat 161, 8550 Zwevegem. 
Tel. 056 75 80 14. - Fax 056 75 72 24.

LOONSCHAVERIJ
LYNEN INDUSTRIAL CARPENTRY
 De Lange Beemden 20,  

3550 Heusden-Zolder - T. 011 53 01 30 
F. 011 53 77 89, info@lic-lynen.be

LOONZAGEN
ZAGERIJ DE MOTTE, 

Mottestraat 20, 3200 Aarschot. 
Tel. 016/50.24.38. Fax 016/50.24.37. 

MASSIEVE GELAMELLEERDE 
PANELEN
 In Rubberwood, Eik, Beuk en Es: 

db hardwoods, Rollegem-Kapelle. 
Tel. 056/50.30.71. Fax 056/50.39.81.

GARANTIE-PLAATMATERIAAL
INT. WOOD PRODUCTS,  

Kustlaan 164, 8380 Zeebrugge  
Tel. 050/37.34.20 Fax 050/36.07.63

HOUT



VRAAG & AANBOD

12118 juli 2014

HIER  
adverteren kan 
vanaf 86 EUR  

–––
Bel ons 

02/894.29.01

ADVERTEREN IN DE RUBRIEK ‘VRAAG EN AANBOD’
De teksten voor publicatie in de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ moeten vóór woensdag 12 uur in ons bezit zijn. Teksten 
die later toekomen, verschijnen in het daaropvolgende nummer. Mail naar: vraag.aanbod@bouwkroniek.be

KASSEIEN
ALLE SOORTEN

AANKOOP - VERKOOP

H O F M A N

AALST
Tel.  053 21 43 79 
Fax 053 70 30 87
www.hofman.be
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SPOORWEGMATERIAAL 
SPOORWEGWERKEN 
KRAANSPOORBOUW

DWARSLIGGERS

N.V. FRATEUR-DE POURCQ 
Rupelweg 1 - 2850 Boom 

Tel. 03 888 01 04 en 888 11 46 
Fax 03 844 28 58
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TE KOOP

Metalen spanten 22m
Kolommen 8m

Diverse loodsen
15,50m x 60m
14,30m x 30m
20m x 42,5m

gsm 0475 630 658

8
9
7
9
-8

.8

SCHAARBEEKSTRAAT 23 B - 9120 BEVEREN
TEL. 03 775 36 51 - FAX 03 775 37 42
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LEVERING MET EIGEN TRANSPORTDIENST

Aankoop-Verkoop

KASSEIEN
BOORDSTENEN
BREUKSTEEN

Tel. 04 383 64 56
Fax 04 383 64 71 
www.hazotte.be E

4
9

TE KOOP GEVRAAGD

BETONNEN 
VLOERPLATEN 

(STELCONPLATEN) 
Wij halen ze af en/of 

breken ze uit

03 771 69 94 E
36

8-
36

-1
/4

KASSEIEN
BORDUREN
Aankoop - Verkoop
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/4Tel .  04  278  73  25

Fax  04  278  06  37

Van Dijck
MILMORT

STORTEN
VERKOOP

GRATIS
VERHUUR

P843

en

gekeurd

SPOORWEGMATERIAAL
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DECO DEUREN
DE COCK N.V . 

Tel. 053 80 10 55 Fax 053 80 77 82 
info@decodeuren.be

Productie - Verkoop - Plaatsing

Buitenmaten snel leverbaar

P
9
6
3
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/4

KASSEIEN - MOZAÏEK 
GRANIETTEGELS

Aankoop - Verkoop

N.V. WEGENBOUW DE CONINCK 
DENDERMONDE
Tel. 052 22 49 47 

Telefax 052 22 41 92 
www.nvdeconinck.be P

3
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Aankoop en verkoop van 
herbruikbare materialen

IMPORT NATUURSTEEN 
VERHARDING- EN CON-
STRUCTIE MATERIALEN

Tel. 014 30 82 01 - Fax 014 30 34 97

2
2
7
1
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-N

B
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STORTPLAATS 
AANVULGROND

Dilsen-Stokkem: ± 30.000m³

BSN III + 80% BSN V

Zware metalen BSN III

Uitloog norm bijlage VII (Vlarebo)

Andere parameters; 

waarde vrij gebruik

Codes 3y1; 4y1; 5y1.

Contact: Stijn Selis 

Tel: 089/75.82.71

stijn.selis@bude.be

AANKOOP - VERKOOP

 
 

Holtappels H.
Roosakkerstraat 22 - 3620 Lanaken 

Tel.: 089/71.68.32 - GSM: 0475/67.12.78 
Fax: 089/71.90.01 - mathilde.penders@telenet.be

P
1
5
6
-3

ONZE GARAGE IS OPEN VAN 7.00 U. TOT MINIMUM 21.00 U.

CONTACTEER ONS VOOR HET OPTIMALISEREN VAN UW MOTOR (ALLE MERKEN)

MEERDERE TWEEDEHANDS IN VOORRAAD

R145-12-1/4

Iveco Trakker AT260T45 6x4

Bouwjaar: 02/2009

Km-stand: 270.000 km

Containerhaaksysteem

Nissan Atleon 90.18
Bouwjaar: 2008

Km-stand: 66.000 km

Aluminium laadbak: lxbxh: 

6400 x 2250 x 2500 mm

Werk uw 
grondoverschotten weg

grondstabilisatie

grondverbetering

Inlichtingen + offerte:

Kanaalstraat 14, 3560 Lummen

Tel. 011 45 48 45 - Fax 011 45 48 48

www.carmans.be

info@carmans.be

P787-3-1/4
Lid FPRG

Vanaf nu 
kunt u Bouwkroniek 

lezen op uw tablet, 

smartphone of pc.

Wilt u graag  e-bouwkroniek ontvangen ?

 Ga naar : www.bouwkroniek.be/ebouwkroniek

Ook als u uw  “papieren” abonnement wilt omschakelen naar e-bouwkroniek. 

Kortom, 
e-Bouwkroniek is een 
mooie stap om u als 
abonnee toe  te laten 
het maximum uit uw 

abonnement te halen. 

e-bouwkroniek is gratis voor al wie een abonnement op –  de papieren magazines – Bouwkroniek heeft. 

En dit heeft heel wat voordelen. 
Zo leest u Bouwkroniek waar u maar wil. Wanneer u maar wil.  

U scrolt door de aanbestedingen en klikt meteen door naar de 

volledige tekst van de aanbesteding in de online databank. 

Handig en u wint er heel wat tijd mee. 

Hoe werkt het ?
Elke vrijdag sturen we u een e-mailbericht met de link naar de digitale 

versie van Bouwkroniek. Met één muisklik kunt u meteen aan de 

slag.  Bij de aanbestedingen kunt u klikken op de code die gelinkt 

is aan de aanbesteding in de databank. U kunt dan de volledige 

aanbesteding lezen in de online databank van Bouwkroniek.
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- Te verkrijgen aan zéér gunstige voorwaarden: 

 TEELAARDE 

 code 211 – 5000 m3 Desteldonk (Gent) 

- Stortmogelijkheid te BEERSE code 211 

- Stortmogelijkheid van gronden die voldoen als  

 bouwkundig bodemgebruik te MOL – POSTEL     

HENS NV  info: 

0497/02.53.08
R
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Oost-Vlaanderen / Dak & Renovatie
Gekende zaak, vast cliënteel, groot orderboek  

met particulieren en bedrijven,  
prijs 680.000 € voor 100% van de BVBA aandelen,  

materieel & stock inbegrepen.
Mogelijkheid tot aankoop gebouwen en gronden. 

0495 25 62 49 R728

R483-3-1/4

Herenveld 2 (I.Z. Schendelbeke), B – 9500 Geraardsbergen

T: 054 43 78 69 - F: 054 43 78 98, E: info@statech.be

VACULYFT Tot 3x sneller plaatsen  boordstenen, tegels, enz.

DEMO
054 43 78 69

R421-4-1/4

VERHUUR / VERKOOP

Mobiele weegbruggen

Tel. 03 886 00 84 - Fax 03 886 05 14
e-mail: sales@molen.be

R267-1-1/4

MBB

METSELBEDRIJF

BRABANT

Metselbedrijf Brabant B.V.
Hoge Schouw 3 

4817 BZ  Breda              

Telefoon 0031(0)76 7630952

E-mail info@blmw.nl

www.blmw.nl

Voor al uw lijm- 
en metselwerken.
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QUALITY PUMPS & MACHINES

VERKOOP,VERHUUR, SERVICE EN INSTALLATIE VANPOMPEN

Bedrijvenlaan 10 • 9080 Lochristi • Tel.: 09/342 32 32
Industrieweg 14 • 2320 Hoogstraten • Tel.: 03/322 32 32

FLYGT

• Professionele werfpomp
• 230 V of 380 V
• Voorzien van luchtklep
• Met of zonder vlotter
• Aan/uit schakelaar in stekker
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TRANSPORT MET KIPOPLEGGERS
Vervuilde grond, asfalt, uitbraak, zand & grint, slib, …
Transport met vaste tarieven per ton/rit of in regie.

Tel. 03/711 19 91 - info@stevens-april.be
www.stevens-april.be - B-9140 Temse
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RIJPLATEN.be

STALEN
. .

VERHUUR EN VERKOOP 
STALEN EN KUNSTSTOFFEN RIJPLATEN 

DRAGLINE SCHOTTEN
Schrijnwerkerslaan 5 . IZ De Zaat . B-9140 Temse

Info: Tel. 03 710 5000 . Fax 03 710 5001 . info@stalenrijplaten.be . www.stalenrijplaten.be R
40
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TE KOOP

RUPSMOBIELE ZEEFINSTALLATIE
MERK : KEESTRACK

TYPE : 4518 – S

D.B.R.T. bvba
Marialoopsteenweg 28

8760 MEULEBEKE

0475 57 45 15 (Filiep Bruyneel)
0475 75 65 23 (Robert Deloof)
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GSM 0476 99 40 04 - fax 014 26 61 00 - Mail: info@grondbalans.be

w w w . g r o n d b a l a n s . b e

G R O N D B A L A N S
U W  P A R T N E R  I N  G R O N D V E R Z E T
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RDS Electronics bvba - Groot-Brittanniëlaan 2 - B-8970 Poperinge - T +32 57 33 55 77 - F +32 57 33 82 65 - E info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be

Uniek aslast weegsyteem voor vrachtwagensCamerasysteem
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RECOM NV
MOBIEL BREKEN EN ZEVEN

Voor het breken van asfalt, beton en steenpuin 
(gewapend of ongewapend)
Minimum 500 m3 !

 Voor inlichtingen telefoneer: 011 78 51 11 
 Of fax: 011 58 12 45

Ruimste aanbod van glastegels in België
Prefab-panelen op maat

C
1
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www.verhaert.be
T : 03 475 93 48
F : 03 475 93 50

WANTY NV

Te bekomen 

aan gunstige voorwaarden:

Gebroken betonpuin 

0/40 - Copro gekeurd

 Contactpersoon : 

Xavier Van Burm 0475 65 29 07

90
89

-8
.8

R128-2-1/4

CLOET gebr. nv
LICHTERVELDESTRAAT 15

B-8470 PITTEM

 T  051 74 43 79  F  051 74 69 52   info@cloet.be www.cloet.be

GRONDSTABILISATIE
MET KALK OF CEMENT

Recyclage van bouwpuin Mol, Berkenbossenlaan 6

Voor meer info – bel:  0473/99.67.42
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Nieuw recyclagecentrum !      Revabo Mol
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R464-3-1/4

Vraag: Bouwstof 211-911
50.000 m3

Regio Zeebrugge (Zwankendamme)

Voor info 0494 53 34 88
 stefanie.dhooge@maenhaut.be
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MOBIEL BREKEN EN ZEVEN AAN GUNSTIGE VOORWAARDEN 
HENS STIJN – 0497 02 53 08 – stijn.hens@hensnv.be   
 

REVABO – 0476 44 05 73 – revabo@skynet.be   
Recyclage van beton, asfalt en steenpuin
Copro gecertificieerde producten
Grote en kleine hoeveelheden aan concurrentiële prijzen
Nieuwe zeef ter beschikking                                                                                                         
Stortmogelijkheid grond CODE 211                                                                                            
Te verkrijgen GROEVEZAND                                                                                                          

AFBRAAK EN AANKOOP 
VAN ALLE METALEN

groot / klein

0495 231443
dannydede@skynet.be
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TE KOOP 

+/- 40.000 m3 
AANVULZAND

Regio
Blankenberge / Brugge / Zeebrugge

info@florizoone.be
T. 058 23 50 12 - F. 058 23 29 46

6071-NB

De Bree breidt zijn TOP en DOP gamma gevoelig uit!

TOP Maldegem
Krommewege 31G Maldegem
TOP Sint-Lievens-Houtem

Bussegem Vlierzele (stortplaats Ilva)
TOP Oostende

Klokhofstraat 2A Oostende
TOP Kortemark

Staatsbaan 67 Kortemark
TOP Wielsbeke

Breestraat 8 Wielsbeke (Callens)
TOP Poperinge

Groot-Britaniëlaan 5 Poperinge (Vulsteke & Verbeke)

DOP Kortemark (Staatsbaan 67)
Storten bodem code 211 en de meeste codes 311, 411.

Ook oplossingen voor 511,721,921,999 
Restcapaciteit 650.000 ton

DOP Middelkerke
Storten van bodem code 211 – 30.000 m³

DOP Oudenaarde (start 01/2015)
Storten van bodem code 211 – 60.000 m³

Contacteer Ruben Dekeyzer op 0468/108 481  
of dekeyzer.r@debree.be voor interessante stortprijzen TOP/DOP!
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Geeft prijs voor
 - WIEPEN leveren en plaatsen 
 - RIETPLANTEN 
 - WILGENTENENMATTEN 
 - RIJSHOUTEN BESCHOEIING 
   voor sloten en rivieren

info@roexrotan.be
Charles ROEX, Rechtestraat 19 

3650 DILSEN-STOKKEM
 Tel.: 089 75 57 23 - Fax: 089 75 87 87
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Wij accepteren grond 

Code 210/211, 310/311, 
410/411

Aan gunstige voorwaarden 
te Maasmechelen

Stortcapaciteit 2.000.000 ton

offertes@bioterra.be
0497 43 15 11
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BRANDSTOFPOMPEN EN -TANKS

VASTE EN VERPLAATSBARE INSTALLATIES

KETELMAKERIJ: TANKS TOT 100.000 L

-GECERTIFICEERDE TANKS VOOR VERWARMING!

KEYSERS NOËL NV - MOLENSTRAAT 107 - 2960 BRECHT
TEL +32 3 313 06 72 - FAX +32 3 313 60 05

info@keysersnoel.be - www.keysersnoel.be

nv

ATS, invoerder van KAISER, GALTRAILER en 
BLOMENRÖRH aanhangwagens en opleggers! 

Om onze stock van nieuwe en tweedehands voertuigen te 
consulteren, kijk op www.ats-belgium.be of 
bel ons op  053 66 50 11  of  0475 67 32 21

M
74
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van goederen van

PMG TECHNIEK B.V.
6161 DJ Geleen - Nederland

20 SCHAARHOOGWERKERS “Genie” (o.a. 2008),
“JLG”, “SkyJack” (o.a. 2012/2007), “Iteco” en “Haulotte”, 7,8 - 14,19 m;
10 kniktelescoop hoogwerkers “JLG” (o.a. 2007), “Genie”, “Mani-
tou” en “Nifty”, 11,95 - 20,4 m; 2 telescoop hoogwerkers “Genie”,
20,3 m en “Haulotte”, 15,5 m; 11 MASTHOOGWERKERS “Toucan”,
“Upright”, “Hau-lotte”, “Manitou”, 5,5 - 11 m; 2 rupshoogwerkers
“Oil & Steel” (2007), 14 m en “JLG”, 20,36 m; 4 eenpersoons hoog-
werkers “JLG”, “NSG” (2007), “Genie”, 3,6 - 11 m; auto-hoogwerker
“Versalift” (2005), 13,4 m; transportaanhanger “Ifor Williams” (2014);

SLUITING: dinsdag 29 JULI vanaf 16.00 uur

Bezichtiging: zat 25 juli: 10.00 -15.00 uur         FOTO’S / Catalogus

ONLINE VEILING

www.TroostwijkAuctions.com

R756-12-1/4

ONLINE VEILING

Uitgebreide info en foto’s op onze website www.moyersoen.be
BIEDEN ENKEL VIA INTERNET

BOUWMATERIALEN, GEREEDSCHAPPEN, KANTOORMATERIAAL, ETC.

MACHINES: verrijdbare compressor COMPAIR HOLMAN, 1791u. --- 
hoogtewerker SKYJACK SJ3 – 3219 --- ROTHENBERG pers Supertronic 
2000 --- 5 diverse pneumatische hamers --- verrijdbare sleuvenslijper --- hete 
luchtblazer REMKO --- haakseslijper BOSCH --- elektrische vijsmachine MA-
KITA 6834 --- verrijdbare betonmolen IMERGROUP Syntesi --- acuu haakse 
slijper BOSCH --- industriële stofzuiger WETROK --- hogedruk reiniger KRAN-
ZLE 145T --- SANITAIR: 15 opbouw infrarode pisein detectors GEBRIT 
--- 5 inbouw infrarode pisein detectors GEBERIT --- 9chrome douchesiffons 
GEBERIT --- 6 div. sanitaire spoelbakken wo. BOCH, VILLEROY --- 345 div. 
pvc koppelstukken PLOMYCLICK --- 6 div. sanitaire flexkabels --- 6 wc la-
vabo’s VILLEORY & BOCH --- STELLINGEN: stelling COMABI --- 75 ge-
schilderder en gegalvaniseerde schoren --- stelling materiaal BOSS --- 5,6lm 

palletstelling --- EN NOG VEEL MEER !!!

EINDDATUM: DINSDAG 24 JUNI 2014 VANAF 16:00

BOUWMATERIALEN, CONTAINERS, BAKSTENEN, KRAANTOEBEHOREN, ETC.

12 CONTAINERS: 7 open containers, 2 deuren wo. AJK --- open ma-
terialencontainer --- 2 containers 20FT, 2 deuren --- metalen kantelcontainer 
voor heftruck --- metalen container voor heftruck --- KRAAN TOEBEHO-
REN: hydraulische schrootschaar DFC 700R --- hydraulische draaigrijper 
voor kraanmontage --- tandengraafbak voor kraanmontage --- graafbak voor 
kraanmontage --- 2 WERFCONTAINERS: 2 werfcontainers met elektri-
sche verwarming en verlichting --- STENEN: 100 tegels in natuursteen --- 
190 tegels in blauwsteen --- 8000 bakstenen BOERKE --- 1700 bakstenen 
BRUSSELSE KLEINE STEEN --- 2000 bakstenen RODE PAAPSTEEN --- 2 
OPLEGGERS: oplegger A1, 2 assen --- oplegger VAN HOOL 90/2375 

--- EN NOG VEEL MEER!!!

EINDDATUM: MAANDAG 23 JUNI 2014 vanaf 16:00

BEZICHTIGING: WOENSDAG 18 JUNI 2014 van 16:00 TOT 17:00
BE-2520 RANST, Van den Nestlaan 62

BEZICHTIGING: DONDERDAG 19 JUNI 2014 van 15:00 tot 17:00, 
BE-2840 RUMST, Doelhaagstraat 77

BOUW EN INDUSTRIELE WERKEN BAELE (FAILLISEMENT)

VERGRABO BVBA (FAILLISSEMENT)
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WINDEO GREEN ENERGY SA (FAILLISSEMENT) 

BEZICHTIGING: Lot 200: DONDERDAG 31 JULI van 13:30 tot 

14:30 - WOENSDAG 06 AUGUSTUS van 13:30 tot 15:30, BE-2660 

HOBOKEN, Smallandlaan 39 --- Alle kavels (excl. kavel 200): DON-

DERDAG 31 JULI van 13:30 tot 14:30 -  WOENSDAG 06 AUGUS-
TUS van 13:30 tot 15:30, BE-2630 AARTSELAAR, Helstraat 47

 
ZONNEBOILERS, WINDTURBINES, OMVORMERS, ETC.

11 WINDTURBINES: 2 horizontale windturbines OKWIND vv 

3 propellers --- windturbine KINGSPAN vv 3 propellers --- 3 

windturbines HONEYWELL vv omvormer --- 4 windturbine-

motors EVANCE WIND --- 3 propellers SKYSTREAM 3.7 LAND 

--- 4 ZONNEBOILERS systeem BAXI met boiler FST-300 --- 39 

OMVORMERS voor windkrachtsystemen wo. SMA, POWER 

ONE PVI WIND BOX --- MONTAGEMATERIAAL: 50 div. gegalva-

niseerde masten en mastonderdelen voor windkrachtsystemen 

--- 168 gegalvaniseerde steunbuizen --- 15 div. montagepak-

ketten voor stabilisatie/opbouw van masten voor windenergie 

--- EN NOG VEEL MEER !!!

 

EINDDATUM: VRIJDAG 08 AUGUSTUS 2014 vanaf 14:00

BEZICHTIGING: DONDERDAG 24 JULI  2014 van 10:30 tot 11:30, 

BE-5300 ANDENNE, Rue des Roseurs 18

 

HOUTBEWERKINGSMACHINES – PARKET & LAMINAAT
 
HOUTBEWERKING: 8-koppige schaafmachine/freesmachine 

KUPER SWT23 XLS-8 “06 --- afkortzaag MW --- zaagmachi-

ne CELASCHI TSDDP --- geluidsgedemte compressor GAR-

NER DENVER ESM2400 vv 500l tank --- compressor DYNAM 

ZFL24 “12 --- afzuigsysteem vv. 28lm rvs buis --- 10 div frees-

koppen LEUT, STARK --- mobiele stofafzuiging CORAL Joker 

--- heftruck DATSUN PF02 --- HOUT & PARKET: 15m3 plan-

ken MERSAWA --- 18m3 planken PADOUK --- 30m3 planken 

PADOUK --- 9m3 planken IROKO --- 2,5m3 parketvloer IROKO 

--- 2,7m3 parketvloer PADOUK --- EN NOG VEEL MEER !!!

 

EINDDATUM: DONDERDAG 31 JULI 2014 vanaf 14:00

Uitgebreide info en foto’s op onze website www.moyersoen.be

BIEDEN ENKEL VIA INTERNET



12818 juli 2014

REFERTEPRIJZEN VERKEER - INFRASTRUCTUUR

 — Maand juni 2014 — 

1. NATUURSTEENMATERIALEN 
ZAND INBEGREPEN

PORFIER - volgens NBN B 11-101
Porfierslag - per ton op wagon vertrek.
101 40/56 (18,46) 20,18
102 20/32 (19,33) 19,50 
103 6/20 (20,26) 21,36 
104 2/6 (21,08) 21,15 
ZANDSTEEN - volgens NBN 329
Zandsteenslag - per ton op wagon vertrek.
109 32/56 (15,18) 15,63
110 20/32 (15,08) 15,23 
111  6/20 (16,24) 16,33 
112  2/6  (13,47) 13,66 
KALKSTEEN - volgens NBN B 11-101
Kalksteenslag - per ton op vrachtwagen af fabriek.
117 20/32 (14,05) 14,29 
118 14/20 (14,79) 15,11 
119  6/14 (15,89) 16,01 
120  2/6  (17,43) 17,46 
121  0/2, 0/4 (11,13) 11,44 
ZAND UIT GROEVEN (inlands) 
130 voor bestrating (4,80) 4,83
131 voor beton (5,00) 5,03
INLANDS RIVIERGRIND en RIVIERZAND
132 grind 4/28 (13,40) 16,20
133 zand 0/4 (10,50) 12,62
GEBROKEN MAASGRIND NBN B 11-101
134 2/7 (16,78) 21,40
135 7/20 (15,48) 18,76
136 2/32 (13,27) 14,09
INGEVOERD GRIND en ZAND 
uit Nederland en de Duitse Rijn, 
aan kaai Brussel, per ton.
137 grind 5/30 (22,80)  23,00
138 rivierzand 0/2 (15,94)  15,93
aan kaai Antwerpen, per ton.
137bis grind 5/30 (19,40)  19,60
138bis zand (13,98)  13,97

2. METALEN
FERROMETALEN
205 koud gewalst dun plaatijzer 

(1.0558)
1.052

Kwaliteitsstaal
210 profielen (1.675) 1.683
211 handelsstaal (1.554) 1.559
212 dik plaatijzer (1.668) 1.666
Gewoon staal
216 middeldik plaatijzer (1.370) 1.365
217 profielen (1.607) 1.615
218 betonstaal (701,43) 693,36
219 handelsstaal (1.437) 1.441
220 dik plaatijzer - 10 mm à < 

25 mm (1.610)
1.608

warm gewalst dun plaatijzer
221 a) dikte 1,5 mm (1.387) 1.383
222 b) dikte 2 mm (1.360) 1.356
223 c) dikte 2,75 mm (1.355) 1.355
224 betonstaal verbeterde 

hechting
(diametertoeslagen) 
(967,08)

959,01

226 damplanken (1.749) 1.749
RUW GIETIJZER
227 fosforhoudend (953) 945
228 half fosforhoudend (953) 945
229 hematiet gieterij-gietijzer 

(953)
945

NON-FERROMETALEN
259 lood (1,52693) 1,54740
260 koper (5,12694) 5,12141
261 zink (3,83) 3,95
262 aluminium (2,29) 2,34

METAALBOUW (Fabriek en werkplaats)
Nationaal 

referentieloon
Soc. 

lasten
1) Aanbestedingen vóór 11-7-81

1-03-2014 (10 werklieden en +) 10,4985 97,83%
1-03-2014 (minder dan 10 werkl.) 10,4985 95,93%

2) Aanbestedingen vanaf 11-7-81
   S.Z.-vermindering: 939,9131 EUR

1-03-2014 (10 werklieden en +) 10,4985 93,69%
   S.Z.-vermindering: 939,9131 EUR

1-03-2014 (minder dan 10 werkl.) 10,4985  91,84%

3. HOUT
GEZAAGD NAALDHOUT
Inlands vurenhout kwaliteit V
339 timmerhout (3,665) 3,59
340 berden (7,63) 7,38
Noords grenen kwaliteit V
341 timmerhout (6,26) 6,16 
342 berden (8,51) 8,40

4. BAKSTENEN en CEMENT
BAKSTENEN
442 geperforeerde bouwblokken

290 x 140 x 90 (338,79) 340,68
443 Id. 290 x 140 x 140 (472,25) 475,71
Gewone machinale (West-Vl. en Doornik) 
volgens NBN 118.01
445 190 x 90 x 65 mm (158,82) 159,91
448 handvormgevelsteen 190 x 90 x 

50, lokale klei (221,31)
224,09

CEMENT - NBN EN 197-1
462 id. bulk tankauto klas 32,50 

(104,89)
105,56

464 id. bulk tankauto klas 42,50 
(111,76)

112,86

466 id. bulk tankauto klas 52,50 
(121,58)

123,63  

467 id. gemiddelde prijs versch. klas-
sen bulk per tankauto (+ 33% 
prijs verpakking) (119,93)

122,15

BETONWAREN
470 Betontegels - NBN EN 1339 + 

NBN B21-211 300 x 300 x 60 
mm, p. m2 (8,47)

8,73

475 Betonstraatstenen - NBN EN 
1338 + NBNB 21-311, dikte 100 
mm (12,82)

12,97

476 Betonmetselsteen - 
NBN  EN 771-3 + PTV 21-001 
licht, 390 x 190 x 190 (915,00)

927,00 

477 zwaar, id.  (1.006,00) 1.022,00
480 Betonkantsteen - NBN EN 1340 

+ NBN B21-411 
type A,  350 x 150 mm (8,62)

 8,74

486 ø 800 mm, lgte 2,5 m (276,38) 280,28
486bis ø 800 mm, lgte 2 m (221,100) 224,22

5. BRANDSTOFFEN EN  
BITUMINEUZE MATERIALEN

PETROLEUMPRODUCTEN
549 dieselolie, wegverkeer (1,0625) 1,0690
549bis dieselolie, wegverkeer-50S 

(1,1956)
1,2149

549ter dieselolie, wegverkeer-50S 10ppm 
(1,1883)

1,1956

550 dieselolie, ander dan wegverkeer 
2.000 ppm (0,6815)

  0,6865

550bis dieselolie, ander dan wegverkeer 
1.000 ppm (0,6699)

0,6748

551 autobenzine 50 ppm (1,3577) 1,3736
551bis autobenzine 10 ppm (1,3584) 1,3743
552 LPG (0,4884) 0,5031
GEZUIVERD TRINIDADASFALT
556 brutoprijs per ton 

verkocht in Antwerpen (663,04)
663,04

PETROLEUMBITUMEN
563 in metalen verpakking (537,01) 538,43
564 onverpakt (437,85) 439,27
WEGENTEER
565 wegenteer voor impregnatie,

typen A1 en A2 (8.200) 203,27
566 idem, typen B en C (8.200) 203,27

6. KUNSTSTOFFEN
671 UP onverzadigd polyesterhars 

(vloeibaar) (2,8554)
2,829

672 PVC-Polyvinylchloride (poeder) 
(1,297)

 1,307

673 PE/LD-Polyethyleen-lage densi-
teit korrel (2,084)

2,094

674 PE/HD-Polyethyleen-hoge densiteit 
(1,910)

 1,902

675 PE/HD-Uitpersing buizen (2,087) 2,085
 L.W. — De gewijzigde noteringen zijn met aangeduid.

Offerten neergelegd vanaf 11-4-’78
(hele sector elektriciens)

1. TYPEBESTEK 101 VAN 1966
  (geoef. werkman lange vorming)

Lonen Soc. 
lasten

a) Aanbestedingen vóór 11-7-1981
1-04-2014 (10 werklieden en +) 14,15 107,38%
1-04-2014 (minder dan 10 werkl.) 14,15 105,38%
b) Aanbestedingen tussen 11-7-1981 en 1-1-1996
 S.Z.-vermindering: 1.525,3385 EUR
1-04-2014 (10 werklieden en +) 14,15 100,22%
 S.Z.-vermindering: 1.906,6731 EUR en 
1.525,3385 EUR
1-04-2014 (minder dan 10 werkl.) 14,15 97,88%
c) Aanbestedingen vanaf 1-1-1996
 S.Z.-vermindering: 1.525,3385 EUR
1-04-2014 (10 werklieden en +) 14,15 100,19%
 S.Z.-vermindering: 1.906,6731 EUR en 
1.525,3385 EUR
1-04-2014 (minder dan 10 werkl.) 14,15 97,86%
2. TYPEBESTEK 101 VAN 1987
  (ongesch. werkman)
a) Aanbestedingen vóór 11-7-1981
1-04-2014 (10 werklieden en +) 12,30 107,38%
1-04-2014 (minder dan 10 werkl.) 12,30 105,38%
b) Aanbestedingen tussen 11-7-1981 en 1-1-1996
 S.Z.-vermindering: 1.525,3385 EUR
1-04-2014 (10 werklieden en +) 12,30 100,22%
 S.Z.-vermindering: 1.906,6731 EUR en 1.525,3385 EUR
1-04-2014 (minder dan 10 werkl.) 12,30 97,88%
c) Aanbestedingen vanaf 1-1-1996
 S.Z.-vermindering: 1.525,3385 EUR
1-04-2014 (10 werklieden en +) 12,30       100,19%
 S.Z.-vermindering: 1.906,6731 EUR en 1.525,3385 EUR
1-04-2014 (minder dan 10 werkl.) 12,30  97,86%

ELEKTRICIENS
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WAARDE VAN S
Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

1-4-2013(3A) 30,776 30,745 30,129 29,629
1-4-2013(3A+) 30,777 30,747 30,130 29,631
1-4-2013(3B) 29,872 29,842 29,225 28,726
1-4-2013(2A) 30,931 30,900 30,280 29,779
1-4-2013(2A+) 30,932 30,902 30,282 29,780
1-4-2013 (2B) 30,024 29,994 29,374 28,872
1-4-2013 (1A) 31,968 31,937 31,318 30,816
1-4-2013 (1B) 31,118 31,088 30,468 29,966
1-7-2013 (3B) 29,969 29,938 29,320 28,819
1-7-2013 (3A) 30,874 30,843 30,225 29,724
1-7-2013 (3A+) 30,875 30,845 30,226 29,725
1-7-2013 (2B) 30,122 30,091 29,469 29,966
1-7-2013 (2A) 31,029 30,999 30,377 29,873
1-7-2013 (2A+) 31,031 31,000 30,378 29,875
1-7-2013 (1B) 31,219 31,188 30,567 30,063
1-7-2013 (1A) 32,070 32,039 31,418 30,914
1-10-2013 (3B) 30,080 30,049 29,428 28,925
1-10-2013 (3A) 30,988 30,958 30,377 29,834
1-10-2013 (3A+) 30,990 30,959 30,338 29,835
1-10-2013 (2B) 30,235 30,204 29,580 29,074
1-10-2013 (2A) 31,145 31,114 30,490 29,984
1-10-2013 (2A+) 31,146 31,115 30,491 29,986
1-10-2013 (1B) 31,335 31,304 30,680 30,175
1-10-2013 (1A) 32,189 32,159 31,534 31,029
1-1-2014 (3B) 30,080 30,050 29,428 28,964
1-1-2014 (3A) 30,989 30,958 30,337 29,843
1-1-2014 (3A+) 30,991 30,960 30,339 29,844
1-1-2014 (2B) 30,232 30,201 29,577 29,080
1-1-2014 (2A) 31,145 31,115 30,490 29,993
1-1-2014 (2A+) 31,147 31,116 30,492 29,995
1-1-2014 (1B) 31,339 31,308 30,684 30,187
1-1-2014 (1A) 32,205 32,174 31,550 31,053
1-2-2014 (3B) 30,083 30,053 29,431 28,937
1-2-2014 (3A) 30,992 30,961 30,340 29,846
1-2-2014 (3A+) 30,993 30,963 30,341 29,847
1-2-2014 (2B) 30,235 30,204 29,580 29,083
1-2-2014 (2A) 31,148 31,117 30,493 29,996
1-2-2014 (2A+) 31,150 31,119 30,495 29,998
1-2-2014 (1B) 31,342 31,311 30,687 30,190
1-2-2014 (1A) 32,208 32,177 31,553 31,056
1-4-2014 (3B) 30,170 30,139 29,516 29,020
1-4-2014 (3A) 31,080 31,049 30,426 29,930
1-4-2014 (3A+) 31,081 31,051 30,428 29,932
1-4-2014 (2B) 30,322 30,291 29,665 29,167
1-4-2014 (2A) 31,237 31,206 30,580 30,081
1-4-2014 (2A+) 31,238 31,207 30,581 30,083
1-4-2014 (1B) 31,432 31,401 30,775 30,277
1-4-2014 (1A) 32,300 32,269 31,643 31,144s
(3) Aanbestedingen vanaf 11-6-2007.
(2) Aanbestedingen vanaf 11-7-1981.
(1) Aanbestedingen vóór 11-7-1981.
(A) Bedrijven met 10 t/m 19 werklieden.
(A+) Bedrijven met 20 en meer werklieden.
(B) Bedrijven met minder dan 10 werklieden.
Cat. A: maritieme en rivierw., grond-, baggerw., wegen, met-
sel- en beton-, asfalterings- en bitumenw. (kencijfer R.S.Z. 24).
Cat. B: dakbedekkingsw., gevelvoegw. en marmerbewerking 
(kencijfer R.S.Z. 54).
Cat. C: bevloerings-, plafonnerings- en bepleisteringswerken 
(kencijfer R.S.Z. 44).
Cat. D: andere werken (kencijfer R.S.Z. 26).

RENTEVOET VERWIJLINTRESTEN (%)
(vanaf 1-1-’81 aangekondigde opdrachten en 

vóór 8-8-2002 gegunde opdrachten)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

jan. 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25
febr. 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25
maart 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25
april 4,00 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25
mei 3,75 3,25 3,50 3,25 3,00
juni 3,25 3,25 3,50 3,25 2,50
juli 3,25 3,25 3,50 3,25 2,50
aug. 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50
sept. 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50
okt. 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50
nov. 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50
dec. 3,25 3,25 3,50 3,00 2,25
opdrachten gegund vanaf 8-8-2002: juli 2006 tot december 2006: 10%; januari tot juni 2007: 11%; juli 
tot december 2007: 11,50%; januari tot juni 2008: 11,50%; juli tot december 2008: 11,50%; januari tot 
juni 2009: 9,50%; juli tot december 2009: 8%; januari tot juni 2010: 8%; juli tot december 2010: 8%; 
januari tot juni 2011: 8%; juli tot december 2011: 8,50%; januari tot juni 2012: 8%; juli tot december 
2012: 8%; januari tot juni 2013: 8%; januari tot december 2013: 7,5%; januari tot juni 2014: 7,5%

WAARDE VAN I
Aanbestedingen na 31-10-1971 (1)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
jan. 6.461 6.585 7.454 7.466 7.380 7.260
febr. 6.330 6.601 7.457 7.487 7.362 7.245
maart 6.223 6.927 7.460 7.502 7.314 7.181
april 6.282 7.235 7.437 7.483 7.238 7.199
mei 6.373 7.216 7.431 7.461 7.198 7.191
juni 6.396 7.015 7.460 7.386 7.161 7.196
juli 6.385 6.882 7.481 7.381 7.184
aug. 6.505 7.037 7.395 7.411 7.286
sept. 6.554 7.151 7.371 7.450 7.296
okt. 6.462 7.075 7.333 7.417 7.269
nov. 6.483 7.127 7.361 7.381 7.235
dec. 6.526 7.259 7.398 7.376 7.249
(1) Aanbestedingen vóór 1-11-71: bovenvermelde 
waarden van I + 29.

K1 EN K2 (WEGENBOUW)(*)

(basis mei 1980 = 1.000)
2012 2013 2014

K1 K2 K1 K2 K1 K2
jan. 3.364 3.240 3.435 3.288 3.384 3.258
febr. 3.389 3.248 3.476 3.296 3.382 3.256
maart 3.469 3.263 3.437 3.281 3.357 3.249
april 3.484 3.270 3.405 3.263 3.351 3.251
mei 3.464 3.257 3.385 3.252 3.344 3.246
juni 3.415 3.231 3.383 3.249 3.351 3.248
juli 3.414 3.241 3.400 3.261
aug. 3.444 3.269 3.415 3.269
sept. 3.500 3.302 3.443 3.282
okt. 3.505 3.297 3.410 3.264
nov. 3.459 3.281 3.386 3.257
dec. 3.417 3.266 3.384 3.262
(*) K1 = KWS — (*) K2 = Cementbeton.

CONSUMPTIEPRIJZEN
2012 ‘81 ‘88 ‘96 2004 (*) (1)
jan. 228,76 169,09 137,78 119,88 117,53 118,25
febr. 230,11 170,09 138,59 120,59 118,04 118,97
maart 230,61 170,46 138,89 120,85 118,44 119,01
april 230,76 170,57 138,98 120,93 118,81 118,99
mei 230,68 170,52 138,94 120,89 119,03 119,15
juni 230,15 170,12 138,62 120,61 119,04 119,00
juli 230,57 170,43 138,87 120,83 119,09 119,21
aug. 231,58 171,18 139,48 121,36 119,21 119,47
sept. 231,98 171,47 139,72 121,57 119,30 119,52
okt. 232,40 171,78 139,97 121,79 119,52 119,87
nov. 232,13 171,59 139,81 121,65 119,70 119,95
dec. 232,15 171,60 139,82 121,66 119,95 120,06
2013 ‘81 ‘88 ‘96 ‘04 (*) (1)
jan. 232,09 171,56 139,79 121,63 119,97 120,00
febr. 232,84 172,11 140,24 122,02 120,07 120,27
maart 233,16 172,35 140,43 122,19 120,21 120,50
april 233,07 172,28 140,38 122,14 120,32 120,49
mei 233,41 172,53 140,58 122,32 120,52 120,81
juni 233,81 172,83 140,82 122,53 120,70 121,01
juli 234,06 173,01 140,97 122,66 120,84 121,06
aug. 233,91 172,90 140,88 122,58 120,94 120,89
sept. 234,04 173,00 140,96 122,65 120,94 120,81
okt. 233,87 172,87 140,86 122,56 120,94 120,99
nov. 234,02 172,98 140,95 122,64 120,95 121,12
dec. - 173,27 141,18 122,84 121,05 121,27

2013 ‘88 ‘96 ‘04 ‘13 (*) (1)
jan. 173,51 141,37 123,01 100,50 121,22 121,49
febr. 173,79 141,60 123,21 100,66 121,39 121,68
maart 173,89 141,68 123,28 100,72 121,54 121,72
april 173,36 141,25 122,90 100,41 121,55 121,30
mei 173,17 141,09 122,77 100,30 121,46 121,12
juni 173,31 141,20 122,87 100,38 121,33 121,18
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
Basis ‘88 x 0,8148 = basis ‘96.Basis’96x0,8701=basis 2004
(*) Viermaandelijks gemiddelde der indexcijfers.
(1) Gezondheidsindex. Basis ‘88 x 0,8294 = basis ‘96;
Basis’96x0,8790=basis 2004

FeBe-HERZIENINGSINDEX

2010 2011 2012 2013 2014
jan. 780,46 798,10 831,07 846,98 846,98
febr. 783,35 798,10 831,07 846,98 846,98
maart 780,46 798,10 831,07 846,98 863,76
april 783,35 813,43 831,07 846,98 863,76
mei 783,35 813,43 831,07 846,98 863,76
juni 798,10 813,43 846,98 846,98 863,76
juli 798,10 813,43 846,98 846,98
aug. 798,10 813,43 846,98 846,98
sept. 798,10 813,43 846,98 846,98
okt. 798,10 813,43 846,98 846,98
nov. 798,10 828,76 846,98 846,98
dec. 798,10 828,76 846,98 846,98

AFZETPRIJZEN BINNENLANDSE MARKT
(basis 2010 = 100) (bron fod Economie)

2013 2014 2015 2016 2017
jan. 114,9 110,4
febr. 114,9 110,0
maart 114,8 109,3
april 113,3 107,6
mei 112,8 107,4
juni 112,8
juli 113,2
aug. 111,7
sept. 110,8
okt. 110,3
nov. 110,3
dec. 110,7     

ALG. INDEX BEDIENDENSALARISSEN
(basis 1997 = 100)

Jaar 1ste trim. 2de trim. 3de trim. 4de trim.
2010 132,49 133,01 133,42 133,96
2011 135,68 136,53 137,49 137,58
2012 139,88 140,57 140,93 141,40
2013 143,01 143,15 143,69 143,70
2014 145,00

ABEX-INDEX
jan. juli jan. juli

2003 547 552 2009 695 684
2004 560 579 2010 670 673
2005 590 596 2011 690 694
2006 612 621 2012 705 711
2007 648 654 2013 729 730
2008 665 692  2014  739  744

AANPASSINGSINDEX CMK 83
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,644 1,614 1,631 1,649 172,8 175,5

AANPASSINGSINDEX CMK 93
1,235 1,212 1,225 1,239 129,8 131,8

AANPASSINGSINDEX CMK 2003
1,081 1,069 1,059 1,073 110,9 114,0

In herzieningsformules is:
p = aangepaste aannemingsprijs;
P = aannemingsprijs op basis van het contract;
s = gemiddeld uurloon van kracht op aanvangsda-

tum van in termijnbetaling beschouwde maand-
periode, verhoogd met % sociale lasten en 
verzekeringen;

S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen 
vóór openingsdatum van inschrijvingen;

i = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de 
voornaamste materialen en grondstoffen door 
bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór aan-
vangsdatum van in maandelijkse termijnbeta-
ling beschouwde periode;

I = idem indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór 
openingsdatum van de inschrijvingen.
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Kennis van het bouwbedrijf

Specialiteit ABR (Alle Bouwplaatsrisico’s)

Zakenkantoor - Oudenaarde 9700 - Ronseweg 53-55 
T: 055 31 56 15 - F: 055 30 29 65 
E: info@kantoordebock.be

Thans ook volop actief in de provincies Antwerpen, Limburg 

en Vlaams-Brabant voor middelgrote en grote ondernemingen
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CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND voor 
een gepersonaliseerde offerte

Vraag
vrijblijvend

offerte 
bij het grootste

makelaarsbedrijf

voor de bouw



Het nieuwe online platform voor een effi  ciënt beheer van al uw aanbestedingen

Aarzel niet en vraag nu een testabonnement aan en 

ontdek zelf wat Bouwkroniek Premium voor u kan 

betekenen. Wij maken gratis uw profi el op om de juiste 

informatie dagelijks te ontvangen.

 Inclusief de dagelijkse elektronische alert service

 Inclusief de 100% garantie dat u geen enkele   

 aanbesteding of off erteaanvraag mist. 

 Een goudmijn voor wie zelf niet meedoet aan   

 overheidsopdrachten maar als onderaannemer werkt. 

 Een ideaal prospectietool voor toeleveranciers 

Uw aanbestedingen 
effi  ciënter beheren ?

Als 
onderaannemer 

werken  ?Uw omzet 
(nog) verhogen ?

Dagelijks 
sales leads 
ontvangen ?

Nooit meer een 
aanbesteding 

missen ?

Bel  02 894 29 00

Mail naar premium@bouwkroniek.be

Of ga naar www.bouwkroniek.be/premium

Vraag nu uw 
testabonnement   

aan. 

Ontdek
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