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1. A D M I N I S T R A T I E V E    B E P A L I N G E N .

I. Zijn van toepassing op deze opdracht:

Volgende wetten en besluiten:
De wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen, hierna genoemd ‘de wet'.

Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, en 
latere wijzigingen, hierna genoemd ‘het KB plaatsing’.

Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
van 14 januari 2013, en latere wijzigingen, hierna genoemd ‘het KB uitvoering’.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, hierna genoemd  'Wet Rechtsbescherming'.

Het ministerieel besluit tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in 
categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van aannemers.

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 
en latere wijzigingen;

Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, het 
Koninklijk Besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van 
de Wet van 20 maart 1991 en het Ministerieel Besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling 
van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en onder-categorieën met betrekking
tot de erkenning van de aannemers, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 en zijn wijzigingen betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk;

Omzendbrief van 18 december 2007 betreffende praktische richtlijnen met betrekking tot de 
documenten die in toepassing van artikel 30,2de lid van het KB van 25 januari 2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bij de offerte moeten worden gevoegd.

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen.
Omzendbrief van 18 december 2007 – Overheidsopdrachten – Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen – 
Veiligheids- en gezondheidsplan – Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in 
toepassing van artikel 30, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bij de offerte moeten worden gevoegd.

Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum van 
bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen 
inhouden van voormelde wetten en besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek 
verwijst.

Deze opsomming van reglementen is niet-limitatief. Wie inschrijft wordt geacht alle bepalingen te 
kennen die van toepassing zijn (inclusief latere wijzigingen) en te handelen in overeenstemming met 
de geldende regelgeving. 

Volgende afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen:
In afwijking van art. 92, §2 KB Uitvoering wordt de termijn voor opmaak van het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering of van weigering van oplevering van 15 kalenderdagen op 30 kalenderdagen 
gebracht.
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Volgende typebestekken, technische normen en specificaties:
Zijn ook van toepassing op deze opdracht:
Typebestekken 104, 105, 250, 400.
Nationale normen NBN en Europese normen EN.
A.R.E.I.  (Algemeen reglement betreffende de elektrische installaties).
Gemeenschappelijke technische specificaties STS 
TV uitgegeven door WTCB indien vermeld in onderhavig bestek.

De opdrachtdocumenten: 
De aankondiging van opdracht.

Onderhavig bestek omvat:
- Beschrijving.
- Meetstaat.
- De bijhorende samenvattende meetstaat/ Het bijhorende model van offerteformulier.

– VERKLARING OVEREENKOMSTIG ART. 30 EN 31 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE 
REGERING VAN 14 DECEMBER 2001 EN ZIJN WIJZIGINGEN HOUDENDE VASTSTELLING VAN 
HET PREMIESTELSEL VOOR RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN AAN BESCHERMDE 
MONUMENTEN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan.
Nota bij  het V&G-plan: de door de kandidaat bouwdirecties uitvoering aan te leveren informatie bij 
indienen van hun offerte: in overleg met opdrachtgever is beslist dat deze documenten niet verplicht 
zijn aan te leveren bij het indienen van de offerte, Wel zullen deze documenten worden opgevraagd bij 
eventuele toewijzing, 

Inschrijvingsdocumenten: zie online  op te maken door opdrachtgever

Volgende plannen zijn deel van de opdrachtdocumenten opgemaakt door :
DD&, Architecten te Gent, BV   Lindenlei 15 te 9000 GENT, Tel. 09/223.10.30

nummer NAAM Schaal

FAZE 5 van RESTAURATIE ABDIJ DRONGEN
DWARSVLEUGEL & DEEL C-VLEUGEL 

DRN5
1/5

KELDER – GELIJKVLOERS - VERDIEPING1
BESTAAND & NIEUW 

1/100

DRN5
2/5

VERDIEPING 2 - DAKENPLAN
BESTAAND & NIEUW 

1/100

DRN5
3/5

WESTGEVEL – ZUIDGEVEL - DOORSNEDE AA'
BESTAAND & NIEUW 

1/100

DRN5
4/5

NOORDGEVEL - OOSTGEVEL
BESTAAND & NIEUW 

1/100

DRN5
5/5

INPLANTINGSPLAN
OMGEVINGSPLAN
LIGGINGSPLAN

DETAILS  DETAIL 1 tot en met 6 op A4 DETAILS

PERCEEL BESTEK pagina's MEETSTAAT pagina's SAMENVATTENDE
MEETSTAAT pagina's

FAZE 5 van RESTAURATIE
ABDIJ DRONGEN

DWARSVLEUGEL & DEEL C-
VLEUGEL 

144 30 12
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II. Plaatsingsregels van toepassing op deze opdracht:

2.1. VOORWERP VAN DE OPDRACHT.
De uit te voeren werken betreffen: 

FAZE 5 van RESTAURATIE ABDIJ DRONGEN
DWARSVLEUGEL & DEEL C-VLEUGEL 

DEEL RUWBOUW

De uit te voeren werken betreffen: 
RESTAURATIE EN VERBOUWEN VAN EEN VLEUGEL VAN DE ABDIJ VAN DRONGEN. 

Afbraakwerken, metselwerken, behandelen van gevels en schrijnwerk, injecteren tegen opstijgend 
vocht, behandelen bebording en vernieuwen van dakbedekking in leien, vervangen slecht 
pleisterwerk op muren en plafonds, schilderen muren en plafonds, herstellen vloeren, heraanleg van 
de omgeving met nieuwe rioleringen. 

OPMERKING: In 2019  zijn er HOOGDRINGENDE WERKEN UITGEVOERD, WAARONDER HET 
DAK VAN DE C-VLEUGEL, DIT DAK WERD REEDS UITGEVOERD.

Deze opdracht omvat 1 perceel.

Grondverzet.
Niet van toepassing. Beperkt grondverzet.

2.2. AANBESTEDENDE OVERHEID.
De aanbestedende overheid is:

VZW OUDE ABDIJ VAN DRONGEN
DRONGENPLEIN 26 –  9031 DRONGEN

2.3. Varianten en opties.
2.3.1. Varianten (art. 9,§1 KB Plaatsing).

Varianten zijn alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze die door de aanbestedende overheid 
worden opgelegd (“verplichte varianten”) of toegestaan (“facultatieve varianten”). 

Vrije varianten zijn suggesties vanwege de inschrijver aan de aanbestedende overheid met 
betrekking tot technische nieuwigheden of verbeteringen, die laatstgenoemde onbekend zijn.

Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan.

2.3.2. Opties (art. 9,§2 KB Plaatsing).
Een optie is een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht,
dat hetzij op vraag van de aanbestedende overheid (verplichte optie), hetzij op initiatief van de 
inschrijver (vrije optie) wordt ingediend.

Deze opdracht omvat geen verplichte opties.

2.4. Plaatsingswijze.
De opdracht wordt gegund bij wijze van OPENBARE PROCEDURE.

2.5. Selectie van de inschrijvers.
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2.5.1. Uitsluitingsgronden.
Onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen aan te tonen in de zin van art. 70 van 
de Wet of tot regularisatie in toepassing van art. 68, lid 3 van de Wet, mag de ondernemer zich niet 
bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van art. 67, 68 of 69 van de Wet.

IMPLICIETE VERKLARING OP EER
Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in 
één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:

Verplichte uitsluitingsgronden (art. 67 van de Wet en art. 61 KB Plaatsing)1:
veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:
1° deelname aan een criminele organisatie;

2° omkoping;

3° fraude;

4°  terroristische  misdrijven  of  strafbare  feiten  in  verband met  terroristische  activiteiten,  dan wel
uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar
feit;

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme; 

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om van de verplichte uitsluiting af te wijken
in geval van dwingende redenen van algemeen belang. 

Uitsluitingsgrond  fiscale  en  sociale  schulden  (art.  68  van  de  Wet  en  art.  62  en  63  KB
Plaatsing)
1° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen;

2° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen.

Facultatieve uitsluitingsgronden (art. 69 van de Wet)
1° de verplichtingen van de in art.  7 van de Wet genoemde verplichtingen op het  vlak van het
milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden hebben;

2° in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt, een
gerechtelijke  reorganisatie  ondergaan,  of  aangifte  hebben  gedaan  van  zijn  faillissement,  een
procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of in een vergelijkbare toestand
verkeren ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

3° in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor zijn integriteit in
twijfel kan worden getrokken;

4° handelingen hebben gesteld, overeenkomsten hebben gesloten of afspraken hebben gemaakt,
die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van art. 5, lid 2 van de Wet;

5° betrokken zijn in een belangenconflict in de zin van art. 6 van de Wet dat niet effectief kan worden
verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;

1

De verplichte uitsluitingsgronden op grond van art. 67 van de Wet gelden ook voor de personen die lid zijn van het 
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of voor de personen die vertegenwoordigings-, beslissings- 
of controlebevoegdheid hebben in voormelde organen.
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6°  wegens  eerdere  betrokkenheid  van  de  kandidaat/inschrijver  bij  voorbereiding  van  de
plaatsingsprocedure heeft zich een vervalsing van de mededinging voorgedaan als bedoeld in art.
52 van de Wet die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

7° blijk gegeven hebben van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een
wezenlijk  voorschrift  tijdens  een  eerdere  overheidsopdracht,  een  eerdere  opdracht  met  een
aanbesteder  of  een  eerdere  concessieovereenkomst  en  dit  heeft  geleid  tot  het  nemen  van
ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;

8° zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van
informatie die nodig is voor controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de
selectiecriteria,  of  hij  informatie  heeft  achtergehouden,  of  niet  in  staat  was  de  ondersteunende
documenten die vereist krachtens art. 73 en 74 van de Wet voor te leggen;

9° getracht hebben om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te
beïnvloeden,  om  vertrouwelijke  informatie  te  verkrijgen  die  onrechtmatige  voordelen  in  de
plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een
belangrijke invloed kan hebben op de beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning. 

VERIFICATIE DOOR AANBESTEDENDE OVERHEID.
De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc toepassing:
- of de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen
in de zin van art. 62 KB Plaatsing;
- of de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van zijn belastingen ten opzichte
van de FOD Financiën in de zin van art. 63 KB Plaatsing.

BIJKOMENDE BEWIJSSTUKKEN  
De inschrijver voegt volgende bewijsstukken bij zijn offerte: 
-  een uittreksel uit  het  strafregister  dat  maximaal  6 maanden oud is op het  uiterste  tijdstip  van
ontvangst van de offertes2;

-  indien hij personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een
recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan
de  voorschriften  inzake  betaling  van  de  bijdragen  voor  sociale  zekerheid  overeenkomstig  de
wettelijke bepalingen van het land van vestiging;

-  indien hij niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt
bevestigd  dat  de  inschrijver  heeft  voldaan  aan  zijn  fiscale  verplichtingen  overeenkomstig  de
wettelijke bepalingen van het land van vestiging. 

Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend 
voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed 
toegevoegd worden of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene
voor bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris  of bevoegde beroepsorganisatie van 
het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die 
zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

2.5.2. Selectiecriteria.
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 
te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 betreffende 

2

Natuurlijke personen dienen het uittreksel uit het strafregister aan te vragen bij het gemeentebestuur van hun woon- of 
verblijfplaats; rechtspersonen moeten zich wenden tot de FOD Justitie, Dienst Centraal Strafregister. Zie 
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
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overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
Niet van toepassing.

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

Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het 
ogenblik van de gunning)
Categorie/ondercategorie: D24 
Klasse op basis van de raming: KLASSE 4 

De aanbestedende overheid verifieert dit online in de databank van de F.O.D. Economie, K.M.O., 
Middenstand & Energie.

De inschrijver voegt enkel zelf de nodige bewijsmiddelen toe indien hij niet beschikt over de vereiste 
erkenning (in het bezit van certificaat of ingeschreven zijn op een officiële lijst van erkende 
aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie of voldoen aan de voorwaarden gesteld 
door of krachtens de Erkenningswet).

Combinaties van kandidaten/inschrijvers zonder rechtspersoonlijkheid:
– Geen enkele partner van een (op te richten) combinatie zonder rechtspersoonlijkheid mag zich 
bevinden in één van de uitsluitingstoestanden vermeld onder Uitsluitingsgronden. Elke partner van
de combinatie dient bijgevolg aan de gestelde voorwaarden te voldoen. In voorkomend geval, dient 
deze partner te worden vervangen op straffe van niet-selectie van de combinatie.

– Het volstaat dat de partners van dergelijke combinatie gezamenlijk aan de selectievereisten 
beantwoorden vermeld onder Selectiecriteria.

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten:
– De kandidaat/inschrijver mag zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en 
technische of beroepsbekwaamheid van andere entiteiten om aan te tonen dat hij beantwoordt aan 
de selectiecriteria vermeld onder punt Selectiecriteria. en dit ongeacht de juridische aard van zijn 
band met die entiteiten (onderaannemers, verbonden ondernemingen, …). 

– In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte een schriftelijke verklaring van deze entiteiten, 
waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de 
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.

– Deze entiteiten mogen zich evenmin in een uitsluitingstoestand bevinden vermeld onder punt  
Uitsluitingsgronden.

Door ondertekening van voormelde schriftelijke verbintenis, verklaren zij tegelijk op eer dat zij zich 
niet bevinden in één of meerdere uitsluitingstoestanden vermeld onder punt Uitsluitingsgronden.

De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc-toepassing de 
uitsluitingsgronden sociale en fiscale schulden.

Bevindt een entiteit zich wel in een uitsluitingstoestand, dan moet de inschrijver de entiteit op vraag 
van de aanbestedende overheid vervangen op straffe van niet-selectie.

Consequenties voor de uitvoering van de opdracht:
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat het voorstel betreffende de in te
zetten personeelsleden en onderaannemers in toepassing van I.5 bindend wordt bij het sluiten van
de opdracht.
De aannemer verbindt zich ertoe alle onderdelen van de opdracht te laten uitvoeren door de in de 
offerte genoemde personeelsleden en onderaannemers. De aannemer kan deze in uitvoering 
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slechts vervangen door derden indien hij aantoont dat deze derden over dezelfde capaciteiten 
beschikken als de in de offerte voorgestelde personen en onderaannemers en voor zover de 
aanbestedende overheid schriftelijk en voorafgaandelijk met de vervanging heeft ingestemd.

2.6. Gunningscriteria (art. 81 van de Wet).
De aanbestedende overheid zal de offertes beoordelen op van basis van onderstaande 
gunningscriteria, rekening houdend met de respectievelijk daarbij vermelde weging: 

KOSTPRIJS VAN DE WERKEN (bedrag zonder BTW).

2.7. Prijs (art. 25 – 32 KB Plaatsing).
2.7.1. Prijsvaststelling.

Onderhavige aanneming is een opdracht:
volgens een gemengde opdracht: de prijzen worden volgens verschillende wijzen vastgesteld. De 
samenvattende opmeting bevat:

Forfaitaire posten: posten met of zonder aanduiding van forfaitaire hoeveelheden (F.H.) tegen een 
globale prijs. 

Posten tegen prijslijst: posten met een opgave van vermoedelijke hoeveelheden (V.H.) waarvan 
alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn.  Door de eenheidsprijzen op de 
daadwerkelijk uitgevoerde en tegensprekelijk opgemeten hoeveelheid toe te passen, wordt het te 
betalen bedrag vastgesteld. 

Voor een globale prijs (G.P.): een forfaitaire prijs dekt het geheel van de prestaties of de opdracht 
omvat uitsluitend forfaitaire posten. Dit zijn posten met of zonder aanduiding van forfaitaire 
hoeveelheden (F.H.) tegen een globale prijs.

Op verzoek verstrekt de inschrijver tijdens de procedure alle nodige inlichtingen  om de 
aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken.

OPMERKINGEN
– Afrondingen in de samenvattende meetstaat:
alle posten worden afgerond  op 2 cijfers na de komma (posten in lm gemeten: 0,01 m, posten in m² 
gemeten: 0,01 m², enz...)

 – Eenheidsprijzen worden ingevuld met max. 2 decimalen: 1 (euro)cent, en afgerond naar de 
dichtstbijzijnde 2de decimaal: 1 (euro)cent.. De totalen  worden ingevuld met max. 2 decimalen en 
afgerond naar de dichtstbijzijnde 2de decimaal: 1 (euro)cent.

2.7.2. Prijsbestanddelen (Art.32, §1 KB Plaatsing).
De aannemer wordt geacht in zijn eenheidsprijzen en globale prijzen  alle kosten, maatregelen en 
lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht te hebben inbegrepen, met uitzondering 
van de belasting over de toegevoegde waarde. 

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht voor werken, alle kosten, maatregelen en lasten 
die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met name:
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– alle heffingen welke de opdracht belasten
– alle prestaties beschreven in de opdrachtdocumenten, uit te voeren volgens de regels van de kunst,
met inbegrip van alle werkzaamheden die uit  hun aard afhangen van of  samenhangen met deze
beschreven in de opdrachtdocumenten
– de maatregelen opgelegd door de regelgeving inzake veiligheid en gezondheid van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk
– alle werken en leveringen nodig om de grondafkalvingen en andere beschadigingen te voorkomen
en eventueel te verhelpen zoals stempelingen, beschoeiingen en bemalingen
– het verwijderen binnen de grenzen van de grond-, graaf- of baggerwerken die eventueel noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van het werk: 
van grond, slijk en kiezel, stenen, breukstenen, allerlei gesteente, overblijfselen van metselwerk, 
zoden, beplantingen, struiken, stronken, wortels, kreupelhout, puin en afval;
– het vervoeren en wegbrengen van graafspecie  hetzij buiten het domein van de aanbestedende
overheid, hetzij naar de plaatsen voor hergebruik binnen de grenzen van de bouwplaatsen, hetzij naar
de stortplaatsen waarin de opdrachtdocumenten voorzien;
– alle algemene, bijkomende en onderhoudskosten gedurende de uitvoerings- en waarborgtermijn
– Zijn eveneens inbegrepen in de opdracht, alle werkzaamheden die uit hun aard afhangen van of 
samenhangen met deze die in de opdrachtdocumenten zijn beschreven.
– voor zover dit bestek een volledige beschrijving geeft van de (relevante delen van de) opdracht, de
aankoopprijs en verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties voor de bestaande intellectuele
eigendomsrechten nodig voor de uitvoering van de werken
– voor zover de inschrijver zelf de beschrijving van de (relevante delen van de) opdracht moet geven
op basis van dit  bestek, de vergoeding verschuldigd aan de inschrijver voor het gebruik van een
intellectueel eigendomsrecht waarvan hij titularis is of waarvoor ze van een derde een gebruikslicentie
moeten verkrijgen voor welbepaalde prestaties
–  de  keuring-  en  opleveringskosten  zoals  in  voorkomend  geval  omschreven  onder  punt
Controlemiddelen – keuring Art.39-43 en 82 KB Uitvoering en Oplevering en waarborg (art.64-65 en
91-92 KB Uitvoering).

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht voor leveringen, alle kosten, metingen en 
prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met name :

1° de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het laden, de 
overslag, het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren;

2° het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering, op voorwaarde dat de 
opdrachtdocumenten de juiste plaats van levering en de toegangsmogelijkheden vermelden;

3° de documentatie die met de levering verband houdt;

4° het monteren en het bedrijfsklaar maken;

5° de voor het gebruik noodzakelijke vorming.

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht voor diensten, alle kosten, metingen en 
prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met name :

1° de administratie en het secretariaat;

2° de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;

3° de documentatie die met de diensten verband houdt;

4° de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering;

5° de verpakkingen;

6° de voor het gebruik noodzakelijke vorming;
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7° in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk.

Alle kosten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en uit de contractuele verplichtingen vormen 
een aannemingslast en de veiligheidsmaatregelen zitten vervat in de eenheidsprijzen. 

De algemene en financiële kosten alsmede de winst dienen, in verhouding tot hun belangrijkheid, te 
worden verdeeld over de onderscheiden posten. 

2.8. Vorm en inhoud van de offerte. 
2.8.1. Opmaak en ondertekening offerte en bijlagen (art. 41-44,53-55,77-78 KB Plaatsing).

De offerte wordt opgemaakt in het Nederlands, bevat een inhoudstafel en is logisch gestructureerd 
en genummerd.

De inschrijver gebruikt verplicht het offerteformulier in PDF én de samenvattende meetstaat in Excel-
formaat (verplicht leesbaar in Microsoft Excel 2010 met oog op digitale registratie), zoals door de 
aanbestedende overheid ter beschikking gesteld en gevoegd in bijlage bij het bestek. 

De samenvattende meetstaat wordt tevens in PDF-formaat toegevoegd. In geval van 
tegenstrijdigheid heeft de PDF versie voorrang op de bestanden in Excelformaat. 

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING
De volledige offerte, met name het offerteformulier, de samenvattende meetstaat, alle verplicht in 
te vullen bijlagen en alle andere al dan niet verplichte documenten die de inschrijver zelf heeft 
opgesteld, worden in één keer en globaal elektronisch ondertekend door de daartoe bevoegde 
persoon of personen. 
Alle voormelde documenten worden op een globale manier ondertekend op het ogenblik 
van indiening van de offerte via e-tendering en wel op het bijhorende indieningsrapport.
Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening  via e-tendering.
Een gescande handtekening is niet rechtsgeldig.
De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of 
gemachtigd is of zijn om de inschrijver te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt 
ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s).
Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de offerte de elektronische 
authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde blijkt of een scan 
van het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval verwijst de inschrijver naar het nummer 
van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt (met 
vermelding van pagina en/of passage).
Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische ondertekening van 
het indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van de deelnemers aan de 
combinatie. 

Een inschrijver mag slechts één offerte per opdracht indienen. Voor de toepassing van deze regel 
wordt elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid 
beschouwd als een inschrijver.

Het totale bedrag van de offerte in euro wordt voluit geschreven. Prijzen worden afgerond tot twee 
cijfers na de komma.

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de toepasselijke btw-aanslagvoet(en) te vermelden. 

Er kan geen voorbehoud worden aanvaard in verband met eventuele wijzigingen van taksen, rechten
of omrekeningskoersen van buitenlandse munten.

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de sluitingsperiode(s) van zijn onderneming te vermelden.
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Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure:
- aanvaardt de inschrijver al de clausules van de opdrachtdocumenten en verzaakt hij aan alle 
andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op één of 
andere bijlage van zijn offerte voorkomen.

- verbindt de inschrijver zich ertoe de Algemene Beginselen evenals de Vijf Basisprincipes 
inzake Non-discriminatie en Gelijke Kansen zelf te respecteren en actief toe te passen tijdens de 
uitvoering van de opdracht én te doen naleven door zijn onderaannemers in de bijdrage die zij 
leveren in de uitvoering van onderhavige opdracht. Zie Bijzondere Voorwaarden inzake non-
discriminatie en gelijke kansen, punt II.19 van de Uitvoeringsregels van toepassing op de 
opdracht.

Gegadigden worden verzocht om fouten of leemten, die zij ontdekken in de opdrachtdocumenten, zo
spoedig mogelijk en uiterlijk 10 dagen vòòr de uiterste indieningsdatum van de offertes schriftelijk te 
melden aan de aanbestedende overheid.

2.8.2. Verbeteringen van de hoeveelheden en leemten (art.  79,§2 KB Plaatsing).
De inschrijver kan, rekening houdende met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of 
persoonlijke vaststellingen, verbeteringen doorvoeren voor:

– Fouten die hij ontdekt in de forfaitaire hoeveelheden

– Fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke hoeveelheden, op voorwaarde dat de voorgestelde 
verbetering minstens tien percent in meer of in min van de hoeveelheid van de post in kwestie 
bedraagt.

– Leemten in de samenvattende opmeting

In voorkomend geval voegt de inschrijver bij zijn offerte een nota ter verantwoording van deze 
verbeteringen.

2.8.3. Voorrangsregel (art. 80 KB Plaatsing).
In geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten zowel wat de beschrijvende bepalingen 
als wat de hoeveelheden (forfaitaire of vermoedelijke) betreft, houdt de inschrijver zich aan volgende
voorrangsorde:

Plannen;
Administratieve bepalingen;
Technische bepalingen;
Meetstaat;
Samenvattende opmeting.

2.8.4. Percelen (art. 58 van de wet en 49 KB Plaatsing). 
Slechts EEN perceel.

2.8.5. Bij te voegen bescheiden. 
De inschrijver voegt bij zijn offerte volgende stukken: 

Wat betreft de selectie:
-  een uittreksel  uit  het  strafregister dat  maximaal  6 maanden oud is  op het  uiterste tijdstip  van
ontvangst van de offertes

-  de  inschrijver  die  personeel  tewerkstelt  dat  niet  onderworpen  is  aan  de  Belgische  sociale
zekerheid: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver
heeft  voldaan  aan  de  voorschriften  inzake  betaling  van  de  bijdragen  voor  sociale  zekerheid
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overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;

- de inschrijver die niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid waarin
wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

- indien de inschrijver niet beschikt over de vereiste erkenning volgens de Belgische 
Erkenningsreglementering, een bewijs van certificering of inschrijving op een officiële lijst van 
erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie of een bewijs dat de inschrijver 
voldoet aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de Erkenningswet van 20 maart 1991;

- in voorkomend geval, een schriftelijke verklaring vanwege de entiteiten, op wiens capaciteiten de
inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de selectiecriteria waarin zij zich
ertoe verbinden om de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter
beschikking te stellen;

Wat de regelmatigheid betreft:
- indien de offerte door een gemachtigde werd ondertekend, de identiteit van de volmachtgever(s) en
het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht;

- in voorkomend geval, een nota ter verantwoording van de in toepassing van art. 79, §2 KB 
Plaatsing doorgevoerde verbeteringen aan de hoeveelheden/leemten; 

- in voorkomend geval, onverminderd punt Beroep op de draagkracht van andere entiteiten, een 
opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver voornemens is in onderaanneming te 
geven en de identiteit van de onderaannemer(s);

Extra bij te voegen bij inschrijving:
– VERKLARING OVEREENKOMSTIG ART. 30 EN 31 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE 
REGERING VAN 14 DECEMBER 2001 EN ZIJN WIJZIGINGEN HOUDENDE VASTSTELLING VAN 
HET PREMIESTELSEL VOOR RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN AAN BESCHERMDE 
MONUMENTEN. 

- Documenten als gevraagd in V&G-plan : niet van toepassing bij indienen offerte. 
Nota bij  het V&G-plan: de door de kandidaat bouwdirecties uitvoering aan te leveren informatie bij 
indienen van hun offerte: in overleg met opdrachtgever is beslist dat deze documenten niet verplicht 
zijn aan te leveren bij het indienen van de offerte, Wel zullen deze documenten worden opgevraagd bij 
eventuele toewijzing, (V&G)

2.9. Indienen van de offerte (art. 83 KB Plaatsing).
Iedere offerte dient bij de aanbestedende overheid toe te komen ten laatste op de datum en 
uur vermeld in het bericht van publicatie.

Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via e-tendering 
(https://eten.publicprocurement.be), rekening houdend met de vereisten van punt I.8. Vorm en
inhoud van de offerte. Meer informatie over deze applicatie vindt u op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer +32(0)27905200

De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open 
Office of gelijkwaardig. 

De capaciteit voor het opladen van offertes is beperkt tot 80MB per document en 350MB per 
dossier. Het is raadzaam documenten te comprimeren in een zip-file. Er zijn evenwel geen 
beperkingen qua aantal of types documenten. 

Het is niet toegestaan om:
- naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen;

http://www.publicprocurement.be/
https://eten.publicprocurement.be/
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- om meer dan één elektronische offerte in te dienen.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig, correct en volledig opladen van zijn enige 
offerte.

2.10. Opening van de offerte.
De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting. 

2.11. Verbintenistermijn (art. 58 KB Plaatsing).
De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de 
aanbestedende overheid, gedurende 120 (honderd twintig) dagen te rekenen vanaf de uiterste 
ontvangstdatum voor de offertes.

2.12. KEUZE VAN OFFERTE
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als 
substantieel onregelmatig af te wijzen.

De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, 
zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid 
aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te
verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan.

De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een prijsonderzoek conform de 
formule voorzien in artikel 36 § 4 van het KB van 18/04/2017.
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III. Uitvoeringsregels van toepassing op deze opdracht.

Dit deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het KB van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

3.1. Leidend ambtenaar (art. 11 KB Uitvoering).
De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht gebeurt door de leidend ambtenaar: 

Eva Van Nuffel
Architect, ontwerper.
Bvba DD&, Architecten te Gent
Lindenlei 15 te 9000 Gent
Architecten@dden.be
Tel. 09/223.10.30 geen FAX.

Het mandaat van de leidend ambtenaar dekt enkel de opvolging van de werken tot en met de 
definitieve oplevering. Hieronder wordt verstaan:
– De technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering;
– De keuring, zowel a priori als a posteriori;
– Het nazicht van de vorderingsstaten;
– Het opmaken van de processen-verbaal van vaststelling/ingebrekestelling;
– Het opmaken van de processen-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering;
– De controle op de werken.

Behoudens  andersluidende  onderrichtingen  van  de  aanbestedende  overheid,  verloopt  alle
correspondentie met betrekking tot onderhavige opdracht via voormelde persoon.

3.2. Onderaannemers (art. 12-15 KB Uitvoering).
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende
overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden. 

De opdrachtnemer dient aan de leidende ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik 
dat hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze 
voldoet,  in verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren, aan de wetgeving 
houdende regeling van erkenning van de aannemers van werken (verplichte erkenning van zodra 
het bedrag der werken hoger ligt dan 75.000 euro excl. BTW voor werken in hoofdcategorie en 
hoger dan 50.000 euro excl. BTW voor werken in ondercategorie). Zolang de nodige gegevens met 
oog op de controle hiervan niet zijn overgemaakt aan de leidend ambtenaar en door deze zijn 
goedgekeurd, mag de onderaannemer de werken niet aanvatten.

In elk geval blijft alleen de opdrachtnemer, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk 
ten opzichte van de aanbestedende overheid.

De opdrachtnemer maakt ten laatste bij de uitvoering van de opdracht de volgende gegevens over 
aan de aanbestedende overheid: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle 
onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de 
uitvoering van de werken of het verrichten van de diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens
op dat moment bekend zijn.  De opdrachtnemer voorziet de aanbestedende overheid steeds van de 
meest actuele informatie.

De keten van onderaanneming wordt beperkt overeenkomstig artikel 12/3, §2 KB Uitvoering.

Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd toegewezen
in onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een 
onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden.
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Onderaannemers kunnen, op grond van art. 1798 van het Burgerlijk Wetboek én indien alle 
toepassingsvoorwaarden zijn voldaan, een rechtstreekse vordering instellen tegen de 
aanbestedende overheid. 

3.3. INTELLECTUELE RECHTEN (ART. 19-23 KB UITVOERING).
Gebruik van de resultaten. 

De aanbestedende overheid verwerft het niet-exclusieve gebruiksrecht van alle resultaten van de 
intellectuele prestaties door de aannemer geleverd in uitvoering van onderhavige aanneming. Dit 
gebruiksrecht wordt definitief en onherroepelijk toegekend, zonder enige geografische beperking en 
zonder enige andere beperking in de tijd dan de beperkingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het niet exclusieve gebruiksrecht omvat het reproductie- en publicatierecht op alle mogelijke dragers
en het distributierecht via alle mogelijke communicatiemiddelen.

De overdracht van deze rechten wordt geacht te zijn inbegrepen in de offerteprijs; de aannemer kan 
geen aanspraak maken op enige bijkomende vergoeding.

De aanbestedende overheid kan de gegevens evenwel slechts gebruiken;
met oog op de leiding en het toezicht op de uitvoering van onderhavige aanneming; 
met oog op de instandhouding en het onderhoud van onderhavige werken;
voor volgende niet-commerciële doeleinden: publicitaire acties, informatieve activiteiten, onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek. 

Onder voorbehoud van voormelde randvoorwaarden kan de aanbestedende overheid de resultaten:
– ter beschikking stellen aan personeelsleden, aangestelden en alle derden die betrokken zijn bij de 
realisatie van onderhavige aanneming;
– aanwenden voor de toepassing van de reglementering inzake openbaarheid van bestuur en 
hergebruik van overheidsinformatie.

Registraties. 
De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid binnen de maand aangifte van alle 
aanvragen tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht die hij in België of in het buitenland  
doet in verband met de creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering 
van de opdracht. Tegelijk met die aangifte, bezorgt hij de aanbestedende overheid een kopie van de 
schriftelijke akte waarin de ter zake geldende wetgeving voorziet.

Wederzijdse bijstand en waarborg. 
De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om de rechten van de aanbestedende 
overheid te vrijwaren en moet zo nodig op eigen kosten de nodige formaliteiten vervullen om die 
rechten tegenstelbaar te maken aan derden en de aanbestedende overheid hierover informeren.

Vanaf de eerste tekenen van een vordering van een derde tegen de opdrachtnemer of de 
aanbestedende overheid, geldt er een wederzijdse informatie- en bijstandsplicht.

Onverminderd art. 17 KB Plaatsing en wat hierover is bepaald onder punt 2.7.2 Prijsbestanddelen 
(art.32§1 KB Plaatsing) van Deel II van dit bestek (prijsbestanddelen), staat de opdrachtnemer of de 
aanbestedende overheid die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of die rechten niet 
aan zijn medecontractant heeft kenbaar gemaakt, borg voor elk verhaal dat een derde tegen deze 
medecontractant zou stellen.

3.4. Borgtocht en vrijgave borgtocht (art. 25-33 en 93 KB Uitvoering).
3.4.1. Draagwijdte en bedrag.

De borgtocht bedraagt 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar
het hogere tiental.  
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De borgtocht wordt gesteld binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht. Het bewijs van borgstelling dient toegestuurd te worden aan de opdrachtgever.

3.4.2. Vrijgave van de borgtocht (art. 93 KB Uitvoering).
De borg wordt in 2 keer vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft 
bij de definitieve oplevering.

3.5. Plannen, documenten en voorwaarden (art. 34-36 KB Uitvoering).
De werken dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten en de regels 
van de kunst.

Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid:
De werken dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten en de regels 
van de kunst.

Bovenop de opdrachtdocumenten, worden volgende documenten, voorwerpen of materieel ter 
beschikking gesteld van de opdrachtnemer: 
GEEN. 

Na gebruik en uiterlijk op het einde van de opdracht, bezorgt de aannemer voormelde stukken terug 
aan de aanbestedende overheid.
GEEN.

Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer:
De opdrachtnemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen of andere documenten op 
die hij nodig heeft om de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te brengen. Volgende 
worden in 2 exemplaren (ter goedkeuring) overgemaakt aan de aanbestedende overheid.
GEEN bij AANBESTEDING. Bij UITVOERING als beschreven in bestek. 

3.6. Herzieningsclausule. (art.38 KB uitvoering).
Prijsherziening  (art. 10 van de Wet en art. 38/7 KB Uitvoering) is voorzien tenzij geraamd 
opdrachtbedrag < 120.000 euro excl. btw  en de uitvoeringstermijn < 180 kalenderdagen of 120 
werkdagen.

Voor de andere percelen wordt de prijsherziening berekend met volgende formule:
p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) CATEGORIE D.

In deze formule is:
P: het volgens het contract vastgesteld bedrag van de staat.
p: het aangepast bedrag.
S: het gemiddeld uurloon, gevormd door het gemiddelde van de lonen der geschoolde werklieden, 
geoefende werklieden en handlangers, zoals die vastgesteld zijn door het Nationaal Paritair Comité 
van het Bouwbedrijf voor de categorie die overeenstemt met de plaats waar de bouwplaats gelegen 
is.  Gemiddeld uurloon, van kracht tien dagen voor de datum die voor het openen van de 
inschrijvingsbiljetten is vastgesteld, verhoogd met het door het Ministerie van Openbare Werken 
aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum.
s: hetzelfde gemiddeld uurloon, van kracht op de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling 
beschouwde maandperiode, verhoogd met het door het Ministerie van Openbare Werken 
aangenomen totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum.
I: het indexcijfer van Openbare Werken(maandelijks indexcijfer berekend op basis van een jaarlijks 
verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen door het bouwbedrijf op de binnenlandse 
markt), indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de datum die voor het openen van de 
inschrijvingsbiljetten is vastgesteld.
i: is dat indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de aanvangsdatum van de in de 
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termijnbetaling (voorschot) beschouwde maandperiode.

OPMERKING: Voor nieuwe opdrachten zal de index I-2021 de oude index I vervangen in de 
herzieningsformule. 
de index I-2021 wordt gepubliceerd in de eerste dagen van de tweede maand onder analyse. 
met dit tijdsverschil dient men  rekening te houden bij de toepassing van de prijsherzieningsformule. 

De betrokken partijen kunnen overeenkomen om ofwel te 
factureren op basis van de laatste index I-2021 die beschikbaar is op het moment van de beëindiging 
van de werken, ofwel om de facturatie uit te stellen zolang als nodig is om een index te verkrijgen die 

beter overeenkomt met de datum van de beëindiging van de werken. 

3.7. Verbreking (art. 61-63 KB Uitvoering).
De verbrekingsgronden gelden zowel voor de opdrachtnemer - natuurlijke persoon als voor de 
bestuurders, zaakvoerders of andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- 
of controlebevoegdheid binnen de opdrachtnemer – rechtspersoon.

3.8. Betalingen (art. 66 – 72 en 95 KB Uitvoering).
De betalingen gebeuren in mindering naargelang de uitvoering volgt. De aannemer is verplicht een 
gedagtekende en ondertekende schuldvordering voor te leggen die steunt op een gedetailleerde 
staat van de werken op de laatste kalenderdag van iedere maand. Valt de aanvangsdatum na de 
15de dag van de maand, dan wordt de eerste schuldvordering opgemaakt op het einde van de 
volgende maand.

Voor aannemingen van bouwwerken worden in afwijking van het typebestek 100 de aangevoerde en
niet definitief verwerkte materialen en materieel niet in aanmerking genomen voor de 
termijnbetalingen.

De toepassing van de artikels 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.

De vorderingsstaten worden digitaal opgemaakt in PDF en overhandigd op de eerste 
werkvergadering na het einde van de maand, aan de ontwerper.

De vorderingsstaten zullen verplicht opgemaakt worden volgens onderstaande verdeling:
- Staat A: alle werken en leveringen met de hoeveelheden van de inschrijving, eventueel aangepast 
volgens het aanbestedingsverslag. De eindstaat A moet identiek zijn aan de inschrijving eventueel 
aangepast volgens het aanbestedingsverslag: werken die niet worden uitgevoerd worden dus wél in 
staat A opgenomen, maar dan in staat B in min gebracht. Herziening wordt toegepast.
- Staat B: alle werken in min en in meer of leveringen met de éénheidsprijzen van de inschrijving. 
Dus ook hoeveelheden in min en in meer op posten in V.H. worden hier opgenomen. Herziening 
wordt toegepast.
- Staat C: alle overeengekomen prijzen voor werken en leveringen in min of meer waarvoor geen 
inschrijvingsprijs bestaat. Op staat C wordt geen herziening toegepast omdat het om actuele prijzen 
gaat (geen prijzen "basis aanbesteding").

Door de aanbestedende overheid goedgekeurde wijzigingen en bijkomende werken mogen in beeld 
gebracht worden in de vorderingsstaat.

De posten tegen terugbetaling worden gerechtvaardigd volgens de voorwaarden van het punt van dit
bestek.

De tegen een globale of forfaitaire prijs uit te voeren posten mogen in rekening gebracht worden 
naargelang hun graad van voltooiing.

Aangevoerde, al dan niet vooraf technische gekeurde materialen, grondstoffen en onderdelen 
worden niet voor betaling in aanmerking genomen vóór hun verwerking tenzij zij de volledige 
uitvoering van een post van de samenvattende opmeting omvatten.
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– De betaling van prijsherzieningen gebeurt samen met de betalingen van de werken waarop zij 
betrekking hebben.

– De facturatie van de btw gebeurt overeenkomstig de geldende btw-wetgeving.

Na een 1ste controle zal de ontwerper een proces-verbaal opmaken dat het bedrag vermeldt van de 
goedgekeurde staat. De opdrachtgever wordt in kennis gesteld van dit proces-verbaal en nodigt de 
aannemer uit om binnen de 5 kalenderdagen, een factuur in te dienen voor het vermelde bedrag.

Voor dit bedrag moet de aannemer een factuur vergezeld van de vorderingsstaten sturen naar: 

VZW OUDE ABDIJ VAN DRONGEN 
DRONGEPLEIN 26
9031 DRONGEN      

– Betalingstermijn.
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig kalenderdagen vanaf de 
datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde 
werken. Binnen deze termijn ziet zij de ingediende staat van de werken na en brengt er eventueel 
verbeteringen in aan.  Er wordt een proces-verbaal opgemaakt met vermelding van de werken die 
voor betaling zijn aanvaard en het volgens haar verschuldigde bedrag.

De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 
kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de
aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de 
andere, eventueel vereiste documenten.

Factuur en vorderingsstaat worden in papieren versie (minstens 1 exemplaar) 
én digitaal (elektronisch of PDF-formaat) aan de bouwheer bezorgd, 

Alternatief – facturatie per e-mail
De opdrachtnemer kan ook de factuur mailen als pdf naar  directeur@oudeabdij.be
De factuur wordt als één pdf toegevoegd aan de e-mail.  Maak voor meerdere facturen aparte pdf 
bestanden aan !

Bijlagen ter verduidelijking worden afzonderlijk van de facturen,  (dus niet samengevoegd met de 
factuur in één pdf bestand) toegevoegd in de e-mail.

3.9. Rechtsvorderingen (art. 73 KB Uitvoering).
Bij geschillen over de uitvoering van de opdracht zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement van Oost-Vlaanderen bevoegd.

3.10. Uitvoeringstermijnen (art. 76 KB Uitvoering).
De aannemer is verplicht de werken aan te vangen op de dag die hem wordt medegedeeld en deze 
regelmatig voort te zetten zodat zij volledig binnen de contractueel bedongen uitvoeringstermijn 
zullen voltooid zijn.

3.11. Ter beschikking stellen van gronden en lokalen (art. 77 KB Uitvoering).
De aanbestedende overheid stelt volgende gronden en lokalen ter beschikking van de aannemer: 
GEEN.

3.12. Controlemiddelen – keuring (art. 39-43 en 82 KB Uitvoering).
3.12.1. Draagwijdte van de controle en het toezicht.

De aanbestedende overheid kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden of 
controle laten uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties.
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ART 82 § 4. De geweigerde producten worden door de aannemer binnen de vijftien dagen na de 
betekening van het proces-verbaal van weigering verwijderd en van de bouwplaats afgevoerd. Zo 
niet geschiedt de verwijdering ambtshalve door de aanbestedende overheid op kosten en voor risico
van de aannemer. Ieder gebruik van geweigerde producten heeft de ambtshalve weigering van de 
oplevering van de opdracht tot gevolg.

3.12.2. Voorafgaande keuring (art. 42 KB Uitvoering).
De aanbestedende overheid onderzoekt in hoeverre de producten aan de kwaliteitseisen voldoen of 
op zijn minst aan de regels van goed vakmanschap en aan de voorwaarden van de opdracht 
beantwoorden.

De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, ingaande  de dag van 
de ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan, voor de kennisgeving van de 
goedkeuring of weigering.

3.12.3. A posteriori uitgevoerde keuring (art. 43 KB Uitvoering).
Volgende prestaties zijn onderworpen aan een keuring a posteriori, i.e. na de uitvoering ervan:
GEEN. 

 
De keuring en het nemen van stalen geschieden op tegenspraak en volgens hierna bepaalde 
modaliteiten: GEEN  

Op de betalingen van de betrokken prestaties wordt een afhouding verricht totdat de resultaten van 
de keuring bekend zijn. Deze afhouding wordt vastgesteld op: NIET VAN TOEPASSING.  

De keuringskosten (reis- en verblijfskosten, vergoeding van keuringspersoneel, etc.) zijn ten laste 
van de opdrachtnemer. 

3.13. Dagboek der werken (art. 83 KB Uitvoering).
De aanbestedende overheid heeft beslist om geen dagboek der werken bij te houden.

3.14. Aansprakelijkheid en verzekeringen.
3.14.1. Aansprakelijkheid van de aannemer (art. 84 KB Uitvoering).

De aannemer is aansprakelijk voor alle werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn 
uitgevoerd tot de definitieve oplevering van de werken. 

De aannemer is verantwoordelijk voor schade die hij of zijn onderaannemers door of tijdens de 
werken toebrengen aan gebouwen, meubilair, beplantingen, wegenis of aan derden, zowel aan hun 
persoon als aan hun goederen. Hij zal de toegebrachte schade onmiddellijk herstellen op zijn kosten.

Ingeval van schade aan derden maakt de aanbestedende overheid samen met de aannemer een 
proces-verbaal van vaststelling op over de toestand van de werken in samenhang met het 
schadegeval. 

Bijkomend vrijwaart de aannemer de aanbestedende overheid voor eventuele vorderingen ingesteld 
op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (hinder uit nabuurschap).

Vanaf de voorlopige oplevering en onverm de bijzondere waarborgverplichtingen bepaald in dit 
bestek, is de aannemer aansprakelijk voor de stevigheid van het bouwwerk en voor de goede 
uitvoering van de werken, overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek 
(tienjarige aansprakelijkheid).

3.14.2. Verzekeringen (art. 24 KB Uitvoering).
De opdrachtnemer sluit op eigen kosten volgende polissen af:



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.20

Verzekering voor arbeidsongevallen 
De opdrachtnemer laat zijn werklieden en andere personeelsleden verzekeren tegen 
arbeidsongevallen.

Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid 
De verzekering beantwoordt aan volgende voorwaarden:

Verzekerden: 
- de onderneming, de bedrijfsleider, de vennoten, de personeelsleden, alle medewerkers die deel
uitmaken van de onderneming, ook alle aangestelden en onbezoldigden;
- de onderaannemers en alle medewerkers die deel uitmaken van die onderaannemer.

De aanbestedende overheid en haar afgevaardigden, de architect, de ingenieurs, de studiebureaus,
de veiligheids- en gezondheidscoördinator en de EBP-verslaggever worden in elk geval als derden
aanschouwd. 

Gewaarborgde risico’s:
1. de burgerlijke aansprakelijkheid op grond van art. 1382 – 1386 van het Burgerlijk Wetboek voor 
lichamelijke en stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade en voor de zuiver onstoffelijke 
schade (indien ze het gevolg is van een ongeval) aan derden;

2. de aansprakelijkheid op grond van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek voor lichamelijke en 
stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade en zuiver onstoffelijke schade (indien ze het gevolg 
is van een ongeval) aan derden (hinder uit nabuurschap);

3. de contractuele aansprakelijkheid in geval van samenloop ervan met voormelde extra-
contractuele of foutloze aansprakelijkheid.

Verzekerd kapitaal en vrijstelling:
De polis moet een voldoende dekking voorzien voor lichamelijke en stoffelijke schade in functie van
de risico’s verbonden aan onderhavige werken.

Behoudens  omstandigheden  vreemd  aan  de  uitvoering  van  de  werken,  zijn  de  bedragen  die
overeenstemmen met de vrijstelling ten laste van de opdrachtnemer.

Uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s:
Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de werken, zijn de uitgesloten en/of niet
verzekerde risico’s ten laste van de opdrachtnemer.

Gemeenschappelijke bepalingen voor alle verzekeringen: 
– Binnen de 30 kalenderdagen na de sluiting van de opdracht, toont de opdrachtnemer aan dat hij
de vereiste verzekeringscontracten is aangegaan aan de hand van een attest waaruit de vereiste
omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

– De opdrachtnemer legt dit attest over tijdens de uitvoering van de opdracht binnen een termijn van
15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

– De polissen dienen een clausule te bevatten, die bepaalt dat elke schorsing, verbreking, opzegging
of  vervallenverklaring  van  het  verzekeringscontract  door  de  verzekeraar  onmiddellijk  per
aangetekende zending ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende overheid.

– De opdrachtnemer verbindt er zich toe op zijn kosten alle nodige maatregelen te nemen om de
door de hierboven vermelde polissen gedekte risico’s zo veel mogelijk te beperken.
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3.14.3. Verzekering ABR afgesloten door aannemer.
GEEN.

3.14.4. Wet PEETERS.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De aannemer verbindt er zich toe om minstens voor de volledige duur van de werken houder te zijn 
van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden gebaseerd op de artikels 
1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 

De polis zal dekking voorzien voor de burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming en die van 
de zaakvoerders, alsook de werkgeversaansprakelijkheid voor schade toegebracht door uw 
aangestelden, ongeacht of het gaat om loontrekkenden, interimkrachten, stagiairs of 
personeelsleden van een andere onderneming die tijdelijk bij u tewerkgesteld zijn. De 
aansprakelijkheid van uw onderneming bij een schadegeval veroorzaakt door toedoen van één van 
uw onderaannemers dient ook gedekt te zijn.

Zowel de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van de werken (B.A. Uitbating) als na de 
levering van de werken (B.A. Na Levering ) zal verzekerd zijn.
De polis zal een waarborg voorzien van tenminste €1.250.0003 per schadegeval voor lichamelijke, 
materiële en immateriële en schade vermengd, zowel voor de waarborgen B.A. Uitbating als voor de
waarborg B.A. Na Levering.

De polis zal geen beperking of uitsluiting voorzien voor de volgende schades: 
1. stoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, rook, ontploffing;
2. schade aan derden veroorzaakt door trillingen, verlaging van de grondwaterstand, wegnemen, ont-

breken of verzwakken van steunen en alle gevolgen ervan;
3. schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, en alle gevolgschade;
4. schade veroorzaakt door het gebruik van werfvoertuigen;
5. schade veroorzaakt door afbraakwerken;
6. accidentele milieuaantasting.

De polis dient tevens dekking te verlenen voor schade aan toevertrouwde voorwerpen, met een 
waarborg van minimum €25.000 per schadegeval.

De in de polis voorziene vrijstellingen mogen maximum €5.0004 per schadegeval bedragen.

Op eenvoudige vraag van het opdrachtgevend bestuur zal de aannemer ten allen tijde een kopie 
voorleggen van de polis evenals het bewijs leveren van de betaling van de vervallen premies.

De aannemer ziet erop toe dat al zijn onderaannemers eveneens een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid onderschrijven en zorgt ervoor in het bezit te zijn van een attest uitgaande van de 
verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar van de onderaannemer, vooraleer de 
onderaannemer toegang te verschaffen tot de werf.

TE VOORZIEN INGEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 544 BURGERLIJK 

3

 De vermelde bedragen zijn louter informatief en zijn vooropgesteld voor kleine en middelgrote werven als een absoluut te
voorzien minimum.  Naargelang de aard en vooral de omvang van de werken dienen deze bedragen aangepast te
worden.

4  Het vermelde bedrag is louter informatief en vooropgesteld als een te voorzien maximum.  Naargelang de aard en de
omvang van de werken en naargelang de draagkracht van de verzekeringnemer kan dit bedrag aangepast worden.
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WETBOEK CONTRACTUEEL WORDT OVERGEDRAGEN NAAR DE AANNEMER

In afwijking van hetgeen voorzien is in artikel 544 Burgerlijk Wetboek wordt de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever voor de zogenaamde foutloze burenhinder contractueel overgedragen naar de 
aannemer.  De aannemer zal de opdrachtgever vrijwaren voor alle vorderingen en financiële gevolgen 
van de aansprakelijkheid op grond van art. 544 Burgerlijk Wetboek.  

De aannemer verbindt er zich toe om een uitbreiding te voorzien in zijn polis burgerlijke 
aansprakelijkheid waarbij waarborg wordt voorzien voor deze contractueel overgenomen 
aansprakelijkheid. 

3.15. Actiemiddelen van de aanbestedende overheid (artikel 44-51 en 85-87 KB Uitvoering).
De aandacht van de opdrachtnemer wordt gevestigd op het feit dat hij zich in geval van een 
aantoonbare miskenning van de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden inzake non-discriminatie 
(zie punt bijzondere uitvoeringsvoorwaarden inzake non-discriminatie  van dit bestek) blootstelt 
aan de middelen van optreden van de aanbestedende overheid in toepassing van art. 45 tot 49 en 
85 tot 88 van het KB Uitvoering. 

3.15.1. In gebreke blijven en sancties (art. 44 KB Uitvoering). 
De opdrachtnemer dient de bij proces-verbaal vastgestelde tekortkomingen onverwijld en in elk 
geval binnen de in het proces-verbaal vermelde termijn te herstellen.

De opdrachtnemer kan bij ter post aangetekende brief aan de aanbestedende overheid, te 
verzenden binnen de 15 kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van het 
proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een 
erkenning van de vastgestelde feiten.

3.15.2. Straffen (art. 45 KB Uitvoering).
Volgende bijzondere straffen worden voorzien:
Elke inbreuk waarvoor geen bijzondere straf is voorzien en waarvoor geen rechtvaardiging werd 
aanvaard of binnen de vereiste termijn werd verstrekt, geeft aanleiding tot een algemene straf: 

– die eenmalig is en 0,07% bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom.
– die dagelijks is en 0,02% bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom per dag, indien de 

overtreding onmiddellijk behoort te worden hersteld.

Deze laatste straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de datum van de afgifte van de 
aangetekende zending waarmee het proces-verbaal aan de opdrachtnemer werd betekend, tot en 
met de dag waarop aan de inbreuk door toedoen van de opdrachtnemer of de aanbestedende 
overheid zelf, een einde werd gesteld.
De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel maal toe te passen als

– de inbreuk is gepleegd; 
– er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd.

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het 
door de schuld van de opdrachtnemer niet juist kan worden bepaald.

Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast 
gelijk aan de betreffende straf, vermenigvuldigd met het aantal malen dat de inbreuk werd 
vastgesteld.

3.15.3. Vertragingsboetes (art. 46 KB Uitvoering).
De vertragingsboete wordt als forfaitaire vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de 
opdracht opgelegd. De boete wordt berekend door toepassing van de formule van art. 86 KB 
uitvoering.

Deze boete is opeisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de 
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uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en wordt van rechtswege toegepast 
voor het totaal aantal kalenderdagen vertraging.

Onverminderd de toepassing van deze boetes, vrijwaart de opdrachtnemer de aanbestedende 
overheid, in voorkomend geval, tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is 
op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht.

De boete is eveneens van toepassing op de in dit bestek bepaalde dwingende deeltermijnen.

3.16. Oplevering en waarborg (art. 64-65 en 91-92 KB Uitvoering).
3.16.1. Voorlopige oplevering.

In afwijking van art. 92, §2 KB Uitvoering wordt de termijn voor opmaak van het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering of van weigering van oplevering van 15 kalenderdagen op 30 kalenderdagen 
gebracht.

3.16.2. Definitieve oplevering.
In afwijking van art. 92, §3 KB Uitvoering wordt de termijn voor opmaak van het proces-verbaal van 
definitieve oplevering of van weigering van oplevering van 15 kalenderdagen op 30 kalenderdagen 
gebracht.

3.16.3. Waarborg.
De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering en bedraagt 1jaar.

De opdrachtnemer is voor de werken of voor het werk aansprakelijk tot de definitieve oplevering van 
de gezamenlijke werken.

Gedurende de waarborgtermijn moet de opdrachtnemer aan het werk al de nodige werken uitvoeren 
om het in goede staat of in goede werking te herstellen of te houden. Bovendien is de 
opdrachtnemer verplicht de fouten en gebreken die behoorlijk werden vastgesteld als zijnde het 
gevolg van de uitvoering van de werken te verhelpen. De herstellingen worden uitgevoerd volgens 
de onderrichtingen van de leidend ambtenaar.

De technische bepalingen verduidelijken in voorkomend geval de werken die door de opdrachtnemer
dienen te worden uitgevoerd na de voorlopige oplevering.

3.17. Bijzondere voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen.
3.17.1.  Algemene verbintenis. 

Door loutere deelname aan de gunningsprocedure verbindt de inschrijver zich ertoe de Algemene 
Beginselen evenals de Vijf Basisprincipes inzake Non-discriminatie en Gelijke Kansen zelf te 
respecteren en actief toe te passen tijdens de uitvoering van de opdracht én te doen naleven door 
zijn onderaannemers in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van onderhavige opdracht.

3.17.2.  Algemene beginselen inzake non-discriminatie en gelijke kansen. 
De opdrachtnemer is ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu- 
sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de internationale verdragen inzake milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht vermeld in bijlage II bij de Wet , na te leven en te doen naleven door elke persoon
die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt 
voor de uitvoering van de opdracht (art. 7 van de Wet).

De aannemer: 
duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.
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verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen. 

verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te 
bestrijden en bestraffen. 

leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na. 

De opdrachtnemer verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag 
van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de
participatie van een persoon met een handicap neutraliseren. (Zie artikel 19 van het decreet van 10 
juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid)

De opdrachtnemer verbindt er zich toe de werken steeds uit te voeren in overeenstemming met de 
gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, 
externe medewerkers,… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van 
discriminerende aard. 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die 
slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een 
klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een 
vordering voor de rechtbank in dit verband.
verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en 
ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze 
opdracht van werken. 

Bovenstaande clausule geldt zowel voor de aannemer – natuurlijke persoon als voor de aannemer – 
rechtspersoon en hun zaakvoerder(s), bestuurder(s) en andere personeelsleden met enige 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon.
Indien een personeelslid van de opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig 
maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachtnemer 
de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in 
eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het 
naleven van dit engagement.
 
Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachtnemer, zal deze zijn volledige medewerking
verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie 
of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid.

De opdrachtnemer vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, 
geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, 
onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid.

Indien de aanbestedende overheid kan aantonen dat de aannemer voormelde bepalingen niet 
naleeft bij de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht, kan zij ten aanzien van de aannemer 
toepassing maken van art. 45 tot 49 en 85 tot 88 van het KB Uitvoering.

llegaal verblijvende onderdanen.
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of 
meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze 
onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende 
instantie een bevel in andere zin zou geven.

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
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gesteld:
– ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan 
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking 
heeft op deze onderneming;
– ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende 
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een 
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd 
de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.

Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt 
gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het 
loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de 
plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de 
opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de 
betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld:
– ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in 
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
-- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig
uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd
de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.

Non-discriminatie.
De opdrachtnemer verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren 
op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of 
genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, 
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nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van 
zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe 
medewerkers,…

De opdrachtnemer verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag 
van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de
participatie van een persoon met een handicap neutraliseren. (Zie artikel 19 van het decreet van 10 
juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid)

De opdrachtnemer verbindt er zich toe de werken steeds uit te voeren in overeenstemming met de 
gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, 
externe medewerkers,… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van 
discriminerende aard. 

Ethische clausule.
De opdrachtnemer verbindt er zich toe, tot de volledige uitvoering van de opdracht en doorheen de 
ganse toeleveringsketen, toe te zien op de nalevering van de 5 basisnormen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO):

1. Het verbod op dwangarbeid (conventies nr.° 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 
1930, en nr.° 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957);
2. Het recht op vakbondsvrijheid (conventie nr.° 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van 
vakverenigingen en de bescherming van het  vakverenigingsrecht, 1948);
3. Het recht van organisatie en collectief overleg (conventie nr.° 98 betreffende  het recht van 
organisatie en collectief overleg, 19 49);
4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (conventies nr.° 100 betreffende de 
gelijke beloning, 1951 en n r.° 111 betreffende  discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958);
5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. ° 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), 
alsook betreffende het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr.° 182 over de 
ergste vormen van kinderarbeid, 1999).
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IV. Besluit Vlaamse regering van 14 december 2001 en wijzigingen.

ARTIKEL 25.
Onverminderd de bepalingen van artikel 3 § 3, gebeurt de selectie van de uitvoerder(s) voor de 
restauratiewerkzaamheden inzake hun algemene en restauratie specifieke bekwaamheid en in het 
bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden op basis 
van de volgende criteria:

1° kwalificaties:
a) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het 
ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de 
restauratiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften;

2° de lijst van de restauratiewerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door 
getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste restauratiewerkzaamheden.

Deze getuigschriften bevatten:
a) het bedrag van de restauratiewerkzaamheden;
b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;
c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op
een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;
d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de 
onderaannemer(s);
e) de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamheden;
f) het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden;
g) de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerkzaamheden;

De lijst van referenties moet minstens twee projecten omvatten uitgevoerd in de laatste 3 jaren van 
gelijke omvang als de werken die onderwerp zijn van deze aanneming.

3° een verklaring waarin behoudens de bepaling vermeld in artikel 30, § 2, de technici of de 
technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter 
beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden en 
diensten.

ARTIKEL 30.
§ 1. In de overeenkomst, af te sluiten tussen de premienemer en de uitvoerder van de
restauratiewerkzaamheden, moet uitdrukkelijk worden bepaald dat hij minstens 50 % van de
restauratiewerkzaamheden, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal
uitvoeren. De premie kan niet worden toegekend als aan deze bepaling niet is voldaan. Van dat 
percentage kan afgeweken worden naar gelang van de aard van de restauratiewerkzaamheden of 
ten behoeve van de coördinatie van de restauratiewerkzaamheden. Deze afwijking wordt 
voorgesteld door de ontwerper en moet vooraf goedgekeurd worden door het agentschap.

§ 2. Onder gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden worden begrepen:
1° orgels, beiaarden, torenuurwerken, luidklokken;
2° historische instrumenten;
3° beeldhouwwerken (hout en steen), grafstenen;
4° panelen, schilderijen, muurschilderingen;
5° muurbekledingen, textiel;
6° bomen, historische tuinen;
7° meubilair, lambriseringen, tuin- en straatmeubilair;
8° heraldische wapens en symbolen;
9° glasramen;
10° smeedwerk;
11° archeologisch bodemonderzoek;
12° industrieel archeologische instrumenten, machines en objecten;
13° en andere cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een monument, inzonderheid
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de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen.

§ 3. In geval van onderaanneming voor de gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden,
vermeld in § 2, moet de uitvoerder per specialiteit minstens drie onderaannemers opgeven en de 
garantie geven dat met één ervan gewerkt zal worden. Deze onderaannemers zijn onderworpen aan
dezelfde criteria met betrekking tot referenties en studie- en beroepskwalificaties als de uitvoerders. 
Van dat aantal kan afgeweken worden naar gelang van de aard van de restauratiewerkzaamheden 
of ten behoeve van de coördinatie van de restauratiewerkzaamheden. Deze afwijking wordt 
voorgesteld door de ontwerper en moet vooraf goedgekeurd worden door het agentschap.

§ 4. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht alle opgegeven onderaannemers
verhinderd zijn ingevolge duidelijke overmacht, geeft de aannemer drie nieuwe
onderaannemers op. Zij moeten eveneens beantwoorden aan de in artikel 25 vermelde
selectiecriteria. Het opdrachtgevende bestuur beslist over de aanvaarding van de
onderaannemers.

ARTIKEL 31.
§ 1. In de overeenkomst, afgesloten tussen de premienemer en de uitvoerder van de
restauratiewerkzaamheden, moet uitdrukkelijk worden bepaald dat:

a) de uitvoerder verplicht is een register bij te houden van de restauratiewerkzaamheden die
hij door onderaannemers laat uitvoeren;

b) de uitvoerder die in strijd met de bepalingen van dit besluit, inzonderheid artikel 31, § 1, a,
meer dan de helft van de restauratiewerkzaamheden waarvoor de restauratiepremie is toegekend 
door onderaannemers laat uitvoeren, afziet van de betaling van één derde van
het bedrag dat deze helft overtreft;

c) de uitvoerder die geen register van de door onderaannemers uitgevoerde
restauratiewerkzaamheden bijhoudt, geacht wordt de restauratiewerkzaamheden volledig
te hebben laten uitvoeren door onderaannemers en afziet van de betaling van één derde
van de kostprijs van de helft (of één zesde) van de restauratiewerkzaamheden.

§ 2. De ingevolge de bepalingen van § 1 eventueel teveel betaalde bedragen (voorschotten
en/of saldo) moeten terugbetaald worden aan het Vlaamse Gewest, dat na inhouding van het
eigen aandeel ze zal uitkeren aan de rechthebbende overheden in verhouding tot de door elk
van hen toegekende bedragen.
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2. T E C H N I S C H E    B E P A L I N G E N .  

Inhoudstafel:

0. VOORAF.
0.1. Werfinrichting en werfuitrusting.
0.2. Werken op hoogte, stellingen.
0.3. Afbraak stellingen.
0.4. Plaatsbeschrijving.
0.5. Beplanting.
0.5.1. Beplanting beschermen.
0.5.2. Beplanting verwijderen. 
0.6. Herstel aan weg. 
 
1. AFBRAAK.
1.0. Algemeen voor alle afbraak.
1.1. Afbraak aan buitenmuren.
1.1.1. Afbraak vlak parement vermoedelijk. 
1.1.2. Afbraak schuine volumes kant kerk.
1.1.3. Afbreken verluchtingsroosters, 
1.1.4. Afbraak betonnen geveldelen.
A. Afbraak betondorpels. 
B. Afbraak betonnen latei.
B1. Afbraak beton.
B2. Herstellen dagkanten.
1.1.5. Afbraak van kleine elementen.
1.1.5.1. Afbraak metalen onderdelen. 
1.1.5.2. Afbraak houten blokken in gevel. 
1.1.5.3. Afbraak buizen (leidingen). 
1.1.5.4. Afbraak oude brandladder. 
1.1.5.5. Afbraak verluchtingsrooster in gevel.
1.1.5.6. Afbraak van glasbouwstenen in gevel.
1.2. Afbraak van binnenmuren.
1.3. Afbraak schoorstenen boven dak. 
1.4. Afbraak dakkapellen. 
1.4.1. Afbraak van klassieke dakkapellen. 
1.4.2. Afbraak grote platte dakkapel.  
1.4.3. Afbraak bekleding fronton. 
1.5.  Afbraak schrijnwerk.
1.5.1. Afbraak buitenschrijnwerk
1.5.1.1. Afbraak houten buitenschrijnwerk.
A. Afbraak van houten buitendeuren. 
B. Afbraak van houten ramen. 
C. Afbraak gordijnbakken 
1.5.1.2. Afbraak metalen schrijnwerk.
A. Afbraak van metalen ramen. 
B. Afbraak van metalen horizontale buitenluiken. 
1.5.2. Afbraak binnenschrijnwerk.
1.5.2.1. Afbraak binnendeuren.
A. Afbraak beglaasd deurgeheel aan C0.GANG2. 
B. Afbraak deuren in C0.GANG1 met omlijsting. 
C. Afbraak deuren in C-1.KELDER. 
1.5.2.2. Afbraak ingemaakte kasten In hout C2.GANG2-3. 
1.6.  Afbraak binnenmuurafwerking.
1.6.2.2. Afbraak bepleistering op muren.
1.6.2.2.1. Afbraak bepleistering aan raamslagen. 
1.6.2.2.2. Afbraak bepleistering op muren, vermoedelijk. 
1.7.  Afbraak vloerafwerking.
1.7.1. Afbraak tegelvloer zonder recuperatie tegels.  
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1.7.2. Afbraak plankenvloer met kepers eronder.
1.7.2.1. Afbraak plankenvloer met tapijtafwerking. 
1.7.2.2. Afbraak plankenvloer met linoleumafwerking.
1.8. Afbraak plafondafwerking.
1.8.1. Afbraak van pleisterwerk op plafonds.
1.8.1.1. Afbraak van vlak pleisterwerk op stenen gewelven. 
1.8.1.2. Afbraak vlak pleisterwerk op houten latjes. 
1.8.1.3. Afbraak van geprofileerd pleisterwerk. 
1.9.  Afbraak dakafwerking.
1.9.1. Afbraak afwerking platte daken. 
1.9.2. Afbraak afwerking schuine daken.
1.9.2.1. Afbraak natuurleien. 
1.9.2.2. Afbraak nokpannen. 
1.9.3. Afbraak bebording.  
1.9.4. Afbraak lood- en zinkbekleding.
1.9.4.1. Afbraak gootbekleding in zink. 
1.9.4.2. Afbraak kilgoten in zink. 
1.9.4.3. Afbraak nokken op dakkapellen. 
1.9.4.4. Afbraak loodwerk aan noordbomen. 
1.9.4.5. Afbraak zinken randprofiel dakkapellen. 
1.9.4.6. Afbraak loden randprofiel dakkapellen. 
1.9.4.7. Afbraak loden slabben dakkapellen. 
1.9.5. Afbraak regenafvoeren.
1.9.5.1. Afbraak PVC- en zinken afvoeren. 
1.9.5.2. Afbraak vergaarbakken. 
1.9.5.3. Afnemen gietijzeren voetstukken.
1.9.6. Afbraak bliksembeveiliging. 
1.10. Afbraak buiten.
1.10.1. Afbraak van voetpaden.
1.10.2. Afbraak van wegverharding in kasseien.
1.11. Sanitaire installaties en CV.
1.12. Elektrische installaties.
1.13. Afbraak elektrische leidingen op gevels.
1.14. Duivenwering op gevel en goten.
1.14.1. Demonteren van de duivenwering. 
1.14.2. Opnieuw monteren van duivenwering.

2. INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT.
2.1. Onderzoek naar opstijgend vocht. 
2.2. Afbraak plinten en bepleistering. 
2.3. Injecteren. 
2.3.1. Injecteren langs buitenzijde. 
2.3.2. Injecteren langs binnenzijde. 
2.4. Herstellen aan buitenzijde, opstop (m in VH). 
2.5. Herstellen aan binnenzijde, herplaatsen plinten, opstop, bepleistering (m in VH). 
           
3. BUITENWANDEN.
3.1. Behandelen van scheuren.
3.1.1. Behandelen van scheuren aan buitenzijde muur.
3.1.2. Behandelen van scheuren aan binnenzijde muur.
3.2. Nieuw metselwerk in baksteen.
3.2.1. Hermetselen van afgebroken delen.
A. Hermetselen  vlak parement. 
B. Hermetselen geprofileerd parement. 
3.2.2. Vervangen van stenen.
A. Vervangen van 1 vlakke baksteen. 
B. Vervangen van 2 tot 4 vlakke bakstenen. 
C. Vervangen bakstenen, vlakken groter dan 4 stenen, <1/2m2. 
3.2.3. Nieuw parement in gerecupereerde baksteen.
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3.3. Geveldelen in natuursteen.
3.3.1. Geveldelen in Arduin of Doornikse steen. 
3.3.1.1. Herstellen stukken in Arduin.
A. Herstellen van Arduin. Vlak werk (m2). 
B. Afwerken oppervlak. 
3.3.1.2. Herstellen stukken in Doornikse steen.
A. Herstellen van Doornikse steen. Vlak werk (m2). 
B. Afwerken oppervlak. 
3.3.1.3. Vervangen stukken in arduin (afbraak en nieuw).
A. Vlakke stukken vervangen (dm3). 
B. Geprofileerde stukken vervangen (dm3). 
3.3.1.4. Vervangen stukken in Doornikse steen (afbraak en nieuw).
A. Vlakke stukken vervangen (dm3). 
B. Geprofileerde stukken vervangen (dm3). 
3.3.1.5. Nieuwe stukken in Doornikse steen (dm3).
3.3.2. Geveldelen in witsteen.
3.3.2.1. Verharden van Witstenen delen.
A. Verharden witsteen  – vlak werk.
B. Verharden witsteen- geprofileerd werk.
3.3.2.2. Herstellen witstenen stukken met restauratiemortel.
A. Herstellen van openingen, scheuren, afgebroken delen.
B. Afwerken oppervlak Witsteen.
3.3.2.3. Vervangen witstenen stukken (afbraak en nieuw)  dm3.
3.3.2.4. Nieuwe witstenen stukken (dm3).
A. Nieuwe witstenen stukken – Vlak werk.
B. Nieuwe witstenen stukken – Geprofileerd werk.

4. VLOEREN.
4.1. Vloeren in houten balken, Herstel waar nodig.

5. DRAAGSTRUCTUUR.
5.1. Constructies in gewapend beton.
5.1.1. Balken in gewapend beton.
A. Beton.
B. Wapeningsstaal, BE400.
5.1.2. Geprefabriceerde lateien in gewapend beton.
5.2. Herstellen van constructies in hout.

6. AFSLUITENDE ELEMENTEN.
6.1. Nieuw buitenschrijnwerk.
6.1.1. Nieuwe houten ramen volgens oud model.
A. Vaste delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas.
B. Bewegende delen met dubbele beglazing , een ruit getrokken glas.
C. Raamsluiting met espagnoletten.
6.1.2. Nieuw houten raamdeur geheel volgens oud model.
A. Vaste delen met dubbele beglazing, een venster getrokken glas.
B. Bewegende delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas.
C. Raamdeursluiting met kruk en cilinderslot.
6.1.3. Nieuwe volle houten deuren, oud model.
A. Volle houten deur.
B. Deursluiting met kruk en cilinderslot.
6.1.4. Nieuwe schuine houten buitenluiken aan keldergaten.
6.2. Herstel bestaand houten buitenschrijnwerk.
6.2.1. Herstel bestaande houten deur D0O.DD1.
6.2.2. Herstel bestaande houten ramen.
A. Vervangen van onderdorpel.
B. Vervangen van onderregel (vleugel).
C. Vervangen van “neus".
D. Vervangen van glas.
E. Vervangen bewegende delen.



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.32

F. Herstellen kruishout.
G. Scharnieren.
H. In orde zetten van bestaande sluiting
I. Espagnoletten vervangen door nieuwe (oud model).
6.3. Binnenschrijnwerk.
6.3.1. Nieuw binnenschrijnwerk.
6.3.1.1. Nieuw houten binnenschrijnwerk.
6.3.1.1.1. Bestaande nieuwe paneeldeuren plaatsen.
6.3.1.1.2. Leveren en plaatsen nieuwe paneeldeuren.
6.3.1.2. Nieuw metalen binnenschrijnwerk.
6.3.1.2.1. Nieuw metalen binnenschrijnwerk zonder brandweerstand.
6.3.1.2.1.1. Vaste delen.
6.3.1.2.1.2. Bewegende delen.
6.3.1.2.1.3. Deurpomp voor metalen binnenschrijnwerk.
6.3.2. Herstel bestaand binnenschrijnwerk.
6.3.2.1. Nazicht bestaande deuren, vervangen slotkast.

7. MUURAFWERKING.
7.1. Buitenmuurafwerking.
7.1.1. Reinigen van buitenmuren.
7.1.1.1. Reinigen vlak parement in baksteen.
A. Reinigen vlak parement- te kaleien.
B. Reinigen vlak parement - te bepleisteren.
7.1.2. Reinigen natuursteen.
7.1.1.2.1. Reinigen arduin of Doornikse steen.
A. Reinigen arduin of Doornikse steen – deel vlak werk.
A1. Reinigen Arduin – deel vlak werk.
A2. Reinigen Doornikse steen – deel vlak werk.
B. Reinigen arduin of Doornikse steen – deel geprofileerd werk.
B.1. Reinigen Arduin – deel geprofileerd werk.
B.2. Reinigen Doornikse steen – deel geprofileerd werk.
7.1.1.2.2. Reinigen witsteen. 
A. Reinigen vlak werk.
B. Reinigen geprofileerd werk.
7.1.1.3. Reinigen bepleisterde geveldelen.
A1. Reinigen bepleisterde delen – deel vlak werk.
A2. Reinigen bepleisterde delen – deel geprofileerd werk.
7.1.2. Uitslijpen voegen.
7.1.2.1. Uitslijpen voegen in vlak parement in baksteen.
7.1.2.2. Uitslijpen voegen in natuursteen.
A. Uitslijpen vlak werk.
B. Uitslijpen geprofileerd werk.
7.1.3. Nieuw voegwerk.
7.1.3.1. Voegwerk van vlak parement in baksteen.
7.1.3.2. Voegwerk in natuursteen.
A. Voegwerk vlak werk.
B. Voegwerk geprofileerd werk.
7.1.4. Muurankers.
7.1.4.1. Herstel van muurankers.
7.1.4.2. Vervangen van muurankers.
7.1.5.  Buitenbepleistering.
7.1.5.1. Buitenbepleistering – deel vlak werk.
A. Herstel bepleisterde delen – deel vlak werk.
B. Nieuwe bepleisterde delen – deel vlak werk.
7.1.5.2. Buitenbepleistering – deel geprofileerd werk.
A. Herstel geprofileerde bepleistering.
B. Nieuwe geprofileerde bepleistering.
7.2. Binnenafwerking.
7.2.1. Binnenpleisterwerk.
7.2.1.1. Binnenpleisterwerk op oud werk.
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7.2.1.1.1. Grote vlakken bepleistering op oud werk.
7.2.1.1.2. Kleine vlakken bepleistering op oud werk.
7.2.2. Akoestische wandbekleding in C0.VERGADERZAAL3.
7.2.3. Tabletten in blauwe hardsteen.
7.2.3.1. Bestaande tabletten uitnemen, herplaatsen.
7.2.4. Verstevigen onder bestaande tabletten.

8. VLOERAFWERKING.
8.1. Vloerafwerking in natuursteen.
8.1.1. Nieuwe vloerafwerking in NOIR DE MAZY.
8.1.2. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY.
A. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY in m2.
B. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY per stuk.
8.2. Vloerafwerking in hout.
8.2.1. Isolatie voor houten vloeren.
8.2.1.1. Lichte uitvullingslaag.
8.2.1.2. Minerale wol tussen kepers of balken.
8.2.1.3. Ingeblazen isolatievlokken.
8.2.2. Eiken parket op kepers.
8.2.2.1. Keperwerk op gewelven.
8.2.2.2. Eiken plankenvloer.
8.2.2.3. Afschuren en oliën.
8.2.3. Lorken plankenvloer.
8.2.3.1. Nieuwe plankenvloer in lork, 22cm breed.
8.2.3.2. Herstellen plankenvloer met lork, 22cm breed.
8.2.3.3. Afschuren en behandelen met loog.
A. Nieuwe plankenvloer in lork
B. Herstellingen plankenvloer in lork.
8.3. Plinten.
8.3.1. Houten plinten.
8.3.1.1. Plinten in RNG.
8.3.1.2. Plinten in eik.
8.3.1.3. Plinten in lork.

9. PLAFONDAFWERKING.
9.1. Nieuw pleisterwerk op plafonds.
9.1.1. Nieuw vlak pleisterwerk op plafonds in kalkmortel.
9.1.2. Nieuw vlak pleisterwerk op plafonds in gipsmortel.
9.2. Herstel pleisterwerk in kalkmortel.
A. Vlak werk herstellen.
B. Geprofileerd werk herstellen.
C. Gebogen plafondpleisterwerk herstellen.
D. Bepleistering op dakconstructie herstellen.
E. Maken van kooflijsten in pleisterwerk
9.3. Nieuwe plafond in gipskartonplaat.
9.3.1. Uitwerken schuine dakvlakken met dubbele beplating.
9.3.2. Uitbekleding dakvlakramen in MDF-plaat.
9.3.3. Uitbekleding dakkapellen.
9.4. Gordijnbakken.
9.4.1. Houten gordijnbakken.
9.4.2.Verduisteringssysteem.

10. SCHILDERWERKEN.
10.1. Schilderen van buitenmuren – kaleien.
A. Kleur 1 (grote vlakken).
B. Kleur 2 (omlijstingen).
10.1.2. Schilderen van buitenbepleistering.
10.2. Schilderen van dakgoten.
10.2.1. Ontverven dakgoten met opkuis en plamuren.
10.2.1.1. Ontverven bakgoten op houten gootklossen.
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10.2.1.2. Ontverven bakgoten zonder houten gootklossen.
10.2.2. Schilderen bakgoten.
10.2.2.1. Schilderen bakgoten op houten gootklossen.
10.2.2.2. Schilderen bakgoten zonder houten gootklossen.
10.2.3. Schilderen dakkapel.
A. Bestaande dakkapellen schilderen.
B. Nieuwe dakkapellen schilderen.
10.3. Schilderen van houten buitenschrijnwerk.
10.3.1. Schilderen beglaasd houten schrijnwerk (ramen).
10.3.1.1. Vervangen losse mastiek.
10.3.1.2. Ontverven, opstop, opschuren.
A. Ontverven buitenkant.
B. Ontverven binnenkant.
10.3.1.3. Schilderen van beglaasd houten schrijnwerk.
10.3.1.3.1. Schilderen bestaande ramen.
A. Schilderen buitenkant bestaande ramen.
B. Schilderen binnenkant bestaande ramen.
10.3.1.3.2. Schilderen nieuwe ramen.
A. Schilderen buitenkant nieuwe ramen.
B. Schilderen binnenkant nieuwe ramen.
10.3.2. Schilderwerk voor beglaasde deuren.
10.3.2.1. Ontverven, opstop, opschuren.
Ontverven houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant)
10.3.2.2. Schilderen van beglaasde deuren.
A. Schilderen bestaande houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant)
B. Schilderen nieuwe houten raamdeur D0W.DD1+D0W.R1(binnen- en buitenkant)
10.3.2.3. Schilderen van nieuwe volle houten deuren.
A. Schilderen van volle houten deur CKW.DD1 (binnen-en buitenkant)
10.3.2.4. Schilderen van nieuwe schuine buitenluiken.
10.4. Schilderen metalen elementen.
10.4.1. Schilderwerk voor muurankers.
10.4.1.1. Ontverven, ontroesten en opkuisen.
10.4.1.2. Roestwerend behandelen en schilderen.
10.4.1.3. Schilderen nieuwe ankers
10.4.2. Schilderen voetstukken regenwaterafvoer.
10.4.2.1. Ontverven bestaande voetstukken.
10.4.2.2. Metalliseren en schilderen bestaande voetstukken.
10.4.2.3. Metalliseren en schilderen nieuwe voetstukken.
10.4.3. Schilderen metalen profielen boven ramen.
10.4.4. Schilderen metalen stangen in keldergaten
10.5. Binnenschilderwerken.
10.5.1. Schilderen op binnenpleisterwerk op muren.
10.5.2. Schilderen akoestische wandbekleding in C0.VERGADERZAAL3.
10.5.3. Afwerken van houten plinten.
10.5.3.1. Schilderen plinten in RNG.
A. Schilderen bestaande plinten
B. Schilderen nieuwe plinten
10.5.3.2. Olieën van plinten in eik.
10.5.3.3. Afwerken plinten in lork met loog.
10.5.4. Schilderen van binnenschrijnwerk.
10.5.4.1. Schilderen van nieuwe houten binnenschrijnwerk.
A. Schilderen paneeldeuren.
10.5.4.2. Schilderen van nieuw metalen binnenschrijnwerk.
A. Schilderen nieuw metalen binnenschrijnwerk zonder brandweerstand.
10.5.4.3. Afwerken (schilderen/boenen...) bestaand binnenschrijnwerk.
A. Schilderen bestaande deuren zolder
B. Schilderen bestaande binnenramen
10.5.5. Schilderen van plafonds.
10.5.5.1. Schilderen van vlakke plafonds.
10.5.5.2. Schilderen van gebogen plafonds.
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10.5.5.3. Schilderen van geprofileerde plafonds.

11. RIOLERING.
11.1. Ondergrondse afvoerbuizen.
11.1.1. Grondwerk.
11.1.2. Afvoerbuizen in PVC.
A. ND160.
B. ND200.
C. ND250.
D. ND315.
11.2. Putten.
11.2.1. Controleput in metselwerk.
11.2.2. Deksel in gietijzer.

12. HELLENDE DAKEN.
12.1.  Behandelen bestaande houtconstructies.
12.1.1. Onderzoek, ontstoffen.
12.1.2. Besproeien en injecteren.
A. Behandeling schuin dak.
B. Behandeling vloer.
12.1.3. Polymeerchemische restauratie.
A. Nazicht van de spantvoeten.
B. Schoren van stukken waar herstel nodig is.
C. Opgieten met epoxymortel. 
12.2. Nieuwe houtconstructie.
12.2.1. Nieuwe houtconstructies ter vervanging van afgebroken delen 
A. Muurplaat in eik.
B. Gordingen in eik.
C. Kepers in eik.
12.2.2. Nieuwe schuine dakconstructies.
A. Muurplaat in eik.
B. Kepers in eik.
12.2.3. Dichten gaten aan schoorstenen en dakvlakramen.
12.3. Dakkapellen. 
12.3.1. Nieuwe dakkapellen.
A. Deel dakkapel zonder raam.
B. Deel raam.
C. Espagnoletten.
12.3.2. Herstellen van dakkapellen (ramen bij schrijnwerk).
12.3.2.1. Constructiebalken. 
A. Constructiebalken in zicht. 
B. Constructiebalken niet in zicht 
12.3.2.2. Bebording vernieuwen.
A. Bebording vernieuwen in zicht (fronton).
B. Bebording niet in zicht vernieuwen (zijkanten, dakvlakken).
12.3.2.3. Geprofileerde boordplanken vernieuwen.
12.4. Dakvlakramen.
12.4.1. Dakvlakramen- 134/140
12.5. Dakafwerking hellende daken.
12.5.1. Bebording.
A. Bebording nieuwe hellende daken.
B. Bebording waar slechte delen werden weggebroken.
C. Bebording voor dichten openingen (schouwen, dakramen,…)
12.5.2. Dakbedekking in natuurleien.
12.5.2.1. Leien.
A. Vlakke delen leien.
B. Leien langs noordbomen (meerprijs afgeschuinde).
C. Leien aan kilgoten (meerprijs afgeschuinde).
12.5.2.2. Ladderhaken.
12.5.3. Nieuwe nokpannen.
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12.6. Isolatie voor hellende daken.

13. PLATTE DAKEN.
13.1. Voorbereiden van houten draagvlak.
13.2. Isolatie platte daken in PIR in helling.
13.3. Dichting platte daken in EPDM-rubber.
13.4. Koepels.

14. GOOTCONSTRUCTIES.
14.1. Nazicht van alle gootconstructies.
14.2. Bakgoten.
14.2.1. Bakgoten op houten gootklossen.
14.2.1.1. Vervangen van gootklossen.
14.2.1.2. Vervangen van bodemplank.
14.2.1.3. Vervangen van binnenboeiplank.
14.2.1.4. Vervangen van buitenboeiplank.
A. Geprofileerde schuine plank.
B. Verticale plank.
14.2.1.5. Vervangen van goothaken.
14.2.2. Bakgoten zonder gootklossen (op blokken).
14.2.2.1. Vervangen van gootblokken.
14.2.2.2. Vervangen van onderste bebording.
A. Vervangen lijst tegen muur.
B. Vervangen bebording.
14.2.2.3. Vervangen van bodemplank.
14.2.2.4. Vervangen van binnenboeiplank.
14.2.2.5. Vervangen van buitenboeiplank.
A. Geprofileerde schuine plank.
B. Verticale plank.
14.2.2.6. Vervangen van goothaken.
14.3. Bebording kilgoten en binnengoten.

15. LOOD- EN KOPERWERK.
15.1. Werken in koper.
15.1.1. Bakgoten in koper.
15.1.2. Kilgoten en binnengoten in koper.
15.1.3. Koperen kraal aan daken dakkapel. 
15.2. Regenafvoer in koper.
15.2.1. Ronde regenafleiders in koper.
15.2.2. Vergaarbakken voor bakgoten in koper.
15.3. Voetstukken in gietijzer.
15.3.1. Herplaatsen bestaande voetstukken in gietijzer.
15.3.2. Nieuwe voetstukken in gietijzer.
15.4. Verluchtingskappen in koper.
15.5. Loodwerk.
15.5.1. Loden tapbuizen.
15.5.2. Loden slabben.
A. Slabben voor horizontale randen.
B. Slabben voor schuin opgaande randen  dakkapellen.
C. Verhoogde zijkanten aan dakkapellen in lood.
15.5.3. Loden nokken op dakkapellen.
15.5.4. Loden noordbomen.
15.5.5. Verticale stroken aan zijkanten dakkapel.

16.  BLIKSEMBEVEILIGING.

17.  BUITENWERKEN.
17.1. Nieuw pad in kleiklinkers.
17.2. Boordsteen in beton.
17.3. Herstellen van weg in kasseien.
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18. COORDINATIE EN PREVENTIEMIDDELEN INBEGREPEN IN DE WERKEN.
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0. VOORAF.
Het bezinningscentrum blijft open tijdens de werken. Alle voorzieningen nodig voor een veilige en 
vlotte toegankelijkheid tijdens de volledige duur der werken zijn inbegrepen in de aanneming.

Planning.
Bij de start der werken zal de aannemer een planning overmaken. Deze wordt waar mogelijk 
aangepast door de Opdrachtgever in functie van de vlotte werking van het Bezinningscentrum.

Conventies
Volgende afkortingen worden gebruikt:
OE: ONROEREND ERFGOED. Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap.
KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN 70 PB91 te 9000 GENT.

DM&A: DIENST MONUMENTEN en ARCHITECTUUR: Dienst van Stad GENT.
VELDSTRAAT 55 te 9000 GENT.

Bouwdelen worden aangeduid met de volgende conventie:
De te restaureren delen bestaan enerzijds uit het verlengde van de C-VLEUGEL, anderzijds uit de 
DWARSVLEUGEL. De C-VLEUGEL heeft twee gevels: een WESTGEVEL, kant park, een 
OOSTGEVEL kant kerk. De DWARSVLEUGEL heeft vier gevels: OOST, WEST, ZUID, NOORD.

Lokaalnummer:
C0. BERGING vleugel: C, niveau 0, lokaalnaam BERGING.
D1.KAMER vleugel: DWARS, niveau 1, lokaalnaam KAMER.

Lokaalnamen zijn niet steeds dezelfde op plannen "nieuwe toestand" en plannen "bestaande 
toestand". De lokaalnamen "bestaande toestand" worden gebruikt in de meting voor afbraak. Elders 
worden de lokaalnamen "nieuwe toestand" gebruikt.

Schrijnwerk:
C0.ed03 vleugel: C, niveau 0, enkele binnendeur nr.3.
C1W.R09 vleugel: C, niveau 1, gevel: WEST, buitenraam nr.9.
D0O.R02 vleugel: DWARS, niveau 0, gevel: OOST, buitenraam nr.2.

Kleine letters worden gebruikt voor binnenschrijnwerk (ed= enkele deur, dd= dubbele deur, 
r= raam), hoofdletters voor buitenschrijnwerk (ED= enkele deur, DD= dubbele deur, R= raam).

Samenstelling van het dossier.  
Het dossier bestaat uit:
Plans en detailtekeningen.

Beschrijving van de taken opgesplitst in genummerde posten.

Meetstaat, volgens dezelfde genummerde posten. De afmetingen meestal vermeld in de volgorde: 
aantal, lengte, breedte en hoogte.

Samenvattende meetstaat, eveneens volgens dezelfde genummerde posten.

Staat van afwerking.

De nummers op de plans, in het bestek en in de meetstaten komen met elkaar overeen. De 
documenten vullen elkaar aan en voor een volledige kennis van een bepaalde taak moet de aannemer
alle documenten raadplegen. Niet alle taken zijn vermeld op de plans.
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In geval van tegenstrijdigheid moet de aannemer de ontwerper verwittigen.

Algemene regels.  
De aannemer is verondersteld bij het begin der werken de toestand te kennen. Dit houdt in dat alle 
beschadigingen, bevuilingen en besmeuringen die hij aanbrengt aan delen welke niet moeten 
afgewerkt worden in deze aanbesteding zullen hersteld worden in de oorspronkelijke toestand.

Alle  producten  en  materialen  die  zullen  worden  gebruikt  moeten  minstens  2  weken  voor  de
aanwending ervan voorgesteld worden of op de bouwplaats aanwezig zijn. Zij worden geleverd in de
originele verpakking goed afgesloten, met de vermelding van de fabrikant, de samenstelling van de
inhoud, de gebruiksaanwijzing en de eventuele toevoegstoffen die kunnen worden gebruikt.

De aannemer is verplicht de wekelijkse werfvergaderingen bij te wonen. Hij mag zich laten 
vertegenwoordigen door een persoon die gemachtigd is beslissingen te nemen. De kosten voor deze 
vertegenwoordiging moeten worden verdeeld over alle posten. Zij zijn niet inbegrepen in deze post.

De werfverslagen worden door de architect opgemaakt en goedgekeurd, gewijzigd of aangevuld door 
de aannemer. Zij zijn rechtsgeldig. Telefonische mededelingen, faxen, e-mails en dergelijke moeten om
geldig te zijn in een werfverslag worden opgenomen. De datum van de werfvergadering wordt later in 
overleg met alle betrokken partijen bepaald. De werfverslagen worden overgemaakt aan de betrokken 
partijen, bouwheer en subsidiërende overheid, Vlaamse gemeenschap, Provincie Oost-Vlaanderen en 
Stad Gent.

Meerwerken.  
Deze zijn slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door alle partijen. De aannemer moet voor ieder 
mogelijk meer- of minwerk onmiddellijk een offerte opmaken. De eventuele goedkeuring van de offerte 
wordt genoteerd in een werfverslag. Daarna mag met de uitvoering ervan worden gestart. 

Hierop mag slechts uitzondering worden gemaakt voor meerwerk dat nodig is voor de stabiliteit van het
gebouw EN dat niet te voorzien was bij het vooronderzoek. De aannemer moet het gebouw voor de 
indiening van de offerte bezoeken. Hij wordt verondersteld het gebouw te kennen.

Aanvragen bij de Gemeente:
De aannemer doet tijdig de nodige aanvragen voor het gebruik van het openbaar domein voor 
plaatsing van de stellingen. Hij houdt zich aan de onderrichtingen van de Gemeentelijke Overheid 
betreffende de veiligheid en de signalering. Alle hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de 
werken.

Opkuis van werf, wegvoeren van puin, bescherming van omgeving.
De aannemer voorziet voor de gehele duur van de werken opkuis van de werf met  permanente 
container voor afbraakmateriaal en afval, wegvoeren van puin weg van werf, wekelijks opkuisen, 
veiligheidsmaatregelen, bescherming van de omgeving.

De werken zijn is INBEGREPEN in de andere posten, alsook de kosten voor containers, stortkosten,
enz...

Alle afval moet in containers gestapeld worden of moet door de aannemer meegenomen worden. 
Verbranden van afval is verboden.

Het huren en laten weghalen van de containers.

De werf moet wekelijks opgeruimd worden op vrijdagnamiddag. Indien de aannemer dit nalaat, laat 
de Opdrachtgever de werf door derden opruimen, na voorafgaandelijk in gebreke stellen en het 
daarop volgend verstrijken van een periode van 5 werkdagen. De kosten van het opruimen, 
vermeerderd met een bedrag van 100EURO worden aan de aannemer doorgerekend, per keer.
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De veiligheidsmaatregelen, bescherming van de omgeving zijn inbegrepen in de werken.

Op het einde van de werken wordt de volledige werf opgekuist, met inbegrip van het kuisen van de 
vensters en vloeren in die plaatsen waar werken zijn uitgevoerd.

Veiligheid
Alle wettelijke bepalingen op het ogenblik van de aanbesteding van kracht moeten gevolgd worden 
en geven geen aanleiding tot bijkomende kosten.

0.1. Werfinrichting en werfuitrusting.
De werfinrichting is INBEGREPEN in de aanneming, de kosten worden verdeeld over de overige 
artikels. Door de inschrijver zijn in een bijgaand document de kosten te vermelden. 

Zij omvat:

0.1.1. Werflokaal voor werfvergaderingen / kantoor.
Werfkeet bestemd voor de wekelijkse werfvergaderingen en voor het bewaren van de documenten. De
aannemer is verantwoordelijk voor het permanent in orde en volledig houden van de werfdocumenten. 
Deze omvatten minstens het aanbestedingsbundel, plans, beschrijving, meetstaat, offerte, 
vorderingsstaten, details afgegeven bij uitvoering, technische documentatie.

0.1.2. Werflokaal  voor personeel / kleedruimte / refter.
De werfkeet is bestemd voor het personeel en is voorzien van een kleedruimte en een refter met tafel 
en stoelen voor nuttigen van maaltijd en koffiepauze.

0.1.3. Werflokaal voor sanitaire voorzieningen.
De inschrijver voorziet voldoende sanitaire voorzieningen voor het personeel. 

De sanitaire voorzieningen in de ABDIJ mogen NIET worden gebruikt.

0.1.4. Werflokaal  voor materiaal.
Alle materialen die gevoelig zijn aan het buitenklimaat moeten in een werfkeet worden bewaard.
Deze bergplaats is een afzonderlijke keet of is een afsluitbaar onderdeel van een grotere werfkeet.

0.1.5. Watervoorziening.
De voorlopige werfaansluiting voor water wordt verzorgd door de aannemer. Eventueel kan afgetakt 
worden van de bestaande installatie. Het verbruik valt ten laste van de aannemer en moet maandelijks 
worden afgerekend via het werfverslag.

0.1.6. Elektriciteitsvoorziening / (nood)verlichting bouwplaats.
De voorlopige werfaansluiting voor elektriciteit wordt verzorgd door de aannemer. Eventueel kan 
afgetakt worden van de bestaande installatie. Het verbruik valt ten laste van de aannemer en moet 
maandelijks worden afgerekend via het werfverslag.

0.1.7. Signalisatie.
De aannemer voorziet een werfbord met aanduiding van de Opdrachtgever, de subsidierende 
instanties (BML, provincie en gemeente), het kenteken voor "Beschermd Monument", de aannemer en 
de aanneming, de architect, minstens 1.5m breed, en 3m hoog.

0.1.8. EHBO-uitrusting.
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De werfkeet is uitgerust met een EHBO-uitrusting en voldoet aan de wettelijke bepalingen. 

0.1.9. Werfkledij. 
Alle personeel is voorzien van de gepaste werkkledij naargelang de werken die moeten worden 
uitgevoerd(veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen....). 

De werfkledij voldoet aan de wettelijke bepalingen en de bepalingen als beschreven in het 
VEILIGHEIDS-& GEZONDHEIDSPLAN.

0.1.10. Brandbestrijdingsmiddelen.
Voorzien van de nodige brandbestrijdingsmiddelen. Voor werken met open vlam is een 
vuurvergunning nodig.

Voldoet aan de wettelijke bepalingen en de bepalingen als beschreven in het VEILIGHEIDS-& 
GEZONDHEIDSPLAN. 
 

0.1.11. Omheining van de werf.
De aannemer zal door het plaatsen van afsluitingen en borden "VERBODEN TOEGANG TOT DE 
WERF", elke toegang tot de werf voor vreemden verbieden. De afsluiting van de werf zal 
beantwoorden aan de eisen van de plaatselijk geldende politieverordeningen en van het 
VEILIGHEIDS-& GEZONDHEIDSPLAN. 

0.2. Werken op hoogte, stellingen.
0.2.1. Voorschriften voor steigers, stellingen, ladders, hoogtewerkers.

Stellingen gedurende de loop der werken in overeenkomst met de bepalingen van ARAB, 
gemeenteaanvragen, …

De aannemer moet alle stellingen plaatsen, noodzakelijk voor de uitvoering van de beschreven 
werken. De stellingen worden geleverd, gemonteerd en afgebroken op de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de aannemer.

De stellingen worden pas afgebroken nadat aan alle opmerkingen, geformuleerd op de VOORLOPIGE 
OPLEVERING volledig is voldaan. Indien de aannemer zich hieraan niet houdt zal hij indien nodig 
verplicht worden de stellingen opnieuw te plaatsen.

Opbouw van de stellingen en de huur gedurende de werken zijn INBEGREPEN in de aanneming, de
kosten worden verdeeld over de overige artikels. Door de inschrijver zijn in een bijgaand document 
de kosten te vermelden.

0.2.2. Voorschriften voor valbescherming van personen en voorwerpen.
Voldoet aan de wettelijke bepalingen en de bepalingen als bechreven in het VEILIGHEIDS-& 
GEZONDHEIDSPLAN. 

0.3. Afbraak stellingen.
Deze werken omvatten het verwijderen van de stellingen. Deze afbraak mag slechts gebeuren  na 
schriftelijke goedkeuring van de werken. Inbegrepen alle herstellingen ter plaatse van eventuele 
beschadigingen ten gevolge van verankeringen tussen stellingen en gebouw.

Afbraak van de stellingen is INBEGREPEN in de aanneming, de kosten worden verdeeld over de 
overige artikels. Door de inschrijver zijn in een bijgaand document de kosten te vermelden.

0.4. Plaatsbeschrijving.
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Opmaken van een uitgebreide plaatsbeschrijving. 

Vooraleer met de werken aan te vangen moet de aannemer een plaatsbeschrijving laten opmaken 
door een architect of landmeter, die hij mag kiezen. De staat van bevinding omvat alle gebouwen en de
bestrating in een straal van 20m rondom de werf en de toegangswegen naar de werf.

De staat van bevinding wordt aan de Opdrachtgever en de ontwerper ter goedkeuring overgemaakt, 
waarop deze opmerkingen kunnen formuleren. De staat van bevinding wordt eventueel aangepast.

De definitieve staat van bevinding wordt aan de Opdrachtgever en aan de ontwerper overhandigd, en 
dit vóór de start der afbraakwerken.

0.5. Beplanting beschermen.
0.5.1. Beplanting beschermen.

De te verwijderen beplanting wordt verder beschreven. Andere planten moeten onaangeroerd blij-
ven. Eventueel moeten planten die zich dicht bij de werf bevinden beschermd worden. Beschadigde 
planten en plantsoenen zullen worden vervangen en hersteld in de oorspronkelijke toestand.

0.5.2. Beplanting verwijderen.
Deze werken omvatten het verwijderen van beplanting in de buurt van de gevels waar zij het plaat-
sen van de stellingen hinderen. De linden aan de STRAATGEVEL moeten beschermd worden, enkel
wegnemen van takken die de stellingen hinderen is toegestaan. Het wegnemen van takken gebeurt 
na overleg met de groendienst van stad Gent en het expliciet akkoord van OE en DM&A.

06. Herstellen van de weg.
De toegang tot de werf gebeurt via de hoofdpoort naast de DWARSVLEUGEL en voor de STRAAT-
GEVELS via het openbaar domein. De aannemer moet maatregelen nemen om de elementen van 
het openbaar domein te beschermen en te behouden in de staat zoals hij die heeft gevonden. 

Na de werken wordt de volledige openbare weg hersteld waar deze is beschadigd naar oorspronke-
lije toestand, zowel de voetpaden, goten als de wegverharding. De werken gebeuren in overleg met 
de stad Gent.

Binnen de ABDIJ worden de toegangswegen vernieuwd als beschreven onder hoofdstuk 17. BUI-
TENWERKEN.

1. AFBRAAK.
1.0. Algemeen voor alle afbraak.

Vooraleer over te gaan tot de afbraak zal per artikel een rondgang met OE, DM&A en de architect 
gedaan worden om de huidige stand te bekijken. Pas na overleg en schriftelijke goedkeuring via 
werfverslag zal tot afbraak mogen overgegaan worden.

Afbraak is steeds een vorm van demontage, waarbij de te behouden delen maximum worden 
gespaard. Afbraak omvat steeds het wegvoeren van puin.

In de afbraak is eveneens inbegrepen:
Schoringen.
Beveiliging tegen waterschade door voorlopige afdichtingen.
De nodige herstelling aan te behouden delen.
Het wegvoeren van afval.
Het huren en laten weghalen van de containers.
De stortkosten.
Het wekelijks opkuisen van de werf.

Veiligheidsmaatregelen.  
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De afbraak omvat alle normale veiligheidsmaatregelen en schoringen. Vooraleer de afbraakwerken te 
beginnen moet de aannemer alle voorzorgen nemen nodig om de stabiliteit van het gebouw te 
verzekeren.

De aanneming omvat het afschermen van alle blijvende elementen en van de toegangen tot de werf. 
De stofschermen zijn inbegrepen in de aanneming. Zij worden in bruikbare toestand onderhouden en 
eventueel regelmatig vernieuwd.

De aannemer is verantwoordelijk voor alle ongevallen die derden en de bouwheer overkomen als 
gevolg van de afbraakwerken.

Verkenning.  
De aannemer is verplicht het bestaande gebouw te verkennen vooraleer hij zijn aanbieding opmaakt.

Bij de uitvoering van de afbraakwerken moet hij de toestand voortdurend onderzoeken, betreffende:
De aard en staat van de dragende elementen, als muren, balken, kolommen, lateien.
De wijze van inmetselen van de muren, de oplegging van de vloeren.
De aard en staat van de in stand te houden delen, voor eigen zowel als voor aangrenzende 
verdiepingen.

Eigendom van de afbraakmaterialen.  
De afgebroken materialen zijn eigendom van de aannemer, tenzij anders vermeld. Hij moet ze wel 
onmiddellijk (binnen de werkweek) wegvoeren van de werf. Na afbraak is de aannemer volledig 
verantwoordelijk voor dit afbraakmateriaal. Alle kosten voor storten, sorteren en containers zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs. De verwijdering van alle afbraakmateriaal voldoet aan VLAREM II en 
aan de bepalingen van de Vlaamse Milieuwetgeving.

1.1. Afbraak aan buitenmuren.
1.1.1. Afbraak vlak parement vermoedelijk. 

Afbreken van het vlak parement in slechte staat over een dikte van ongeveer 10cm, met inbegrip van
eventuele afwerkingslagen. De dragende binnenmuren blijven behouden.

Bij afbraak van parement moeten waar mogelijk de stenen gerecupereerd worden om later gebruikt 
te worden in nieuw parement. Enkel niet gebarsten hele en halve stenen mogen gebruikt worden, zij 
worden vooraf gekuist. De gerecupereerde stenen mogen aangerekend worden als geleverde steen 
indien zij ter plaatse worden verwerkt.

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.1.2. Afbraak schuine volumes kant KERK.
Afbraak van de schuin opgemetselde volumes in parement langs de OOSTGEVEL van de C-
VLEUGEL aan de straatkant. 

De afbraak voldoet aan de algemene bepalingen.

1.1.3. Afbreken verluchtingsroosters.
Demonteren van kleine verluchtingsroosters in de gevels. Na afbraak worden de opening opgevuld 
met volle baksteen. Deze wordt niet afzonderlijk opgemeten en is inbegrepen in dit artikel.

De gietijzeren roosters in de gevel worden slechts afgebroken na goedkeuring van OE en DM&A.

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.1.4. Afbraak betonnen geveldelen.
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Zorgvuldig afbreken van betonnen gevelonderdelen.

A. Afbraak betondorpels.
Zorgvuldig afbreken van betonnen raamdorpels in WESTGEVEL van C-VLEUGEL. De afbraak 
gebeurt met zorg om het omliggende parement niet te beschadigen, is eerder een demontage. Later 
worden hier nieuwe dorpels voorzien (zie verder).

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.
 

B. Afbraak betonlatei.
B1. Afbraak beton.

Afbreken van betonnen latei. De afbraak gebeurt met zorg om het omliggende parement niet te 
beschadigen. Afbraak omvat ook noodzakelijke schoringen en is eerder een demontage.
DWARSVLEUGEL - WESTGEVEL: een stuk boven raamdeur: SOG

Later wordt hier een nieuw latei voorzien (zie verder) onder artikel 5.1.2.

B2. Herstellen dagkanten. 
Na het plaatsen van de latei (elders voorzien) en het nieuw schrijnwerk, worden de bepleisterde 
dagkanten (binnen en buiten) van het raamdeurgeheel van DWARSVLEUGEL - WESTGEVEL 
rondom hersteld, buitenprofilering als oorspronkelijke: SOG

De buiten- en binnen bepleistering moet voldoen aan de ALGEMENE BEPALINGEN HERSTEL 
PLEISTERWERK als verder beschreven in dit bestek.

1.1.5. Afbraak van kleine elementen.
1.1.5.1. Afbraak metalen onderdelen. 

Demonteren van de metalen onderdelen in de gevels zoals luikbevestigingen, metalen doken, 
overblijfsels van traliewerk (aan ramen GV DWARSVLEUGEL NOORDGEVEL). Wegvoeren van het 
puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen.

De oude luikbevestigingen blijven behouden. Overblijfselen van verwijderde tralies moeten worden 
verwijderd. Alle elementen die worden verwijderd worden vooraf gekeurd door OE en DM&A.

1.1.5.2. Afbraak houten blokken in gevel. 
Verwijderen van de houten blokjes in de gevels. Wegvoeren van het puin weg van de werf. 
Beveiliging van de te behouden delen.

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.1.5.3. Afbraak buizen (leidingen). 
Demonteren van oude, overbodige elektrische leidingen op de gevels. Wegvoeren van het puin weg 
van de werf. Beveiliging van de te behouden delen. 

Met de afbraak mag slechts worden gestart als de nodige verbindingen voor het in werking houden 
van de te behouden installaties zijn gerealiseerd. Deze verbindingen zijn geen deel van deze aanne-
ming. De af te breken leidingen moeten spanningsloos zijn.

1.1.5.4. Afbraak oude brandladder.
Demonteren van de oude brandladder aan de ZUIDGEVEL van de DWARSVLEUGEL.
Wegvoeren van het puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen.
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1.1.5.5. Afbraak verluchtingsrooster in gevel.
Demonteren van de metalen rooster in NOORDGEVEL van DWARSVLEUGEL. Wegvoeren van het 
puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen. 

Invullen van de opening gebeurt met baksteen, gelijk formaat en uitzicht. Omliggende voegwerk te 
respecteren.

1.1.5.6. Afbraak van glasbouwstenen in gevel.
Demonteren van glasbouwstenen in NOORDGEVEL van DWARSVLEUGEL. Wegvoeren van het 
puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen. 

Invullen van de opening gebeurt met baksteen, gelijk formaat en uitzicht. Omliggende voegwerk te 
respecteren.

1.2. Afbraak van binnenmuren.
Afbraak van binnenwanden in metselwerk, maken van openingen in wanden met beveiliging en 
schoren van de te behouden delen en wegvoeren van de werf van alle afbraakmateriaal.

De wanden zijn als volume gerekend, met inbegrip van afwerkingslagen. 

1.3. Afbraak schoorstenen boven dak.
Afbreken van oude schoorsteen van de DWARSVLEUGEL. 
Afbraak van gemetselde schoorsteen boven dak, afvoeren van puin, plaatsen en afbreken van 
bijkomende stellingen volgens de bepalingen van dit bestek. Waterdichtheid van het gebouw moet 
voortdurend gewaarborgd blijven.

Na de afbraak wordt de opening gedicht. Daktimmerwerk, bebording en leien voldoen aan de 
bepalingen als daar beschreven. Inbegrepen in eenheidsprijs.

1.4. Afbraak dakkapellen. 
1.4.1. Afbraak van klassieke dakkapellen. 

Afbraak van klassieke dakkapellen met inbegrip van ramen, structuur en afwerkingen. 
Afbraak en wegvoeren van puin volgens de bepalingen van dit bestek.

Er wordt in vermoedelijke hoeveelheid drie dakkapellen van de C-VLEUGEL afgebroken. De 
volledige afbraak wordt slechts uitgevoerd indien de constructie na ontmantelen niet meer te 
recupereren is. Afbraak is op te nemen in een werfverslag.
De dakkapel wordt afgebroken met inbegrip van schrijnwerk en afwerkingen. 

Binnen dit artikel is enkel afbraak en bescherming te rekenen. De waterdichte bescherming zal ten 
allen tijde verzekerd zijn. Desnoods wordt zij op eenvoudige waarschuwing per e-mail door derden 
uitgevoerd op kosten van de aannemer.

In het bestek dat hierna volgt wordt prijs gevraagd voor een nieuwe dakkapel (art.12.3.1). Deze prijs 
wordt slechts gehanteerd indien er geen andere oplossing bestaat dan de vervanging van de 
volledige dakkapel.

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.4.2. Afbraak grote platte dakkapel.  
Deze werken omvatten het afbreken van de grote platte dakkapellen van de WESTGEVEL van de C-
VLEUGEL, met inbegrip van ramen, structuur en afwerkingen. 

Binnen dit artikel is enkel afbraak en bescherming te rekenen. De waterdichte bescherming van de 
onderliggende verdiepingen zal ten allen tijde verzekerd zijn. Desnoods wordt zij na eenvoudige 
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waarschuwing per e-mail door derden uitgevoerd op kosten van de aannemer.

Afbraak en wegvoeren van puin volgens de bepalingen van dit bestek.

1.4.3. Afbraak bekleding fronton. 
Deze werken omvatten het demonteren van de plaatbekleding op de frontons van de dakkapellen in 
de OOSTGEVEL van de DWARSVLEUGEL.

1.5.  Afbraak schrijnwerk.
1.5.1. Afbraak buitenschrijnwerk.

Schrijnwerk wordt afgebroken met inbegrip van beglazing en afwerkingen, uitpleisteringen of 
omkastingen...  Afbraak afwerkingen wordt niet afzonderlijk gemeten.

Algemeen:
Afbraak van buitenschrijnwerk met wegvoeren van het puin weg van de werf. Beveiliging van de te 
behouden delen.

De afbraak van het schrijnwerk gebeurt met behoud van de tabletten in arduin. Modern beslag moet 
mee worden verwijderd. Oude espagnoletten zijn te behouden.

In de openingen zal nieuw schrijnwerk komen. Bijgevolg moet de demontage zeer voorzichtig 
gebeuren om beschadiging van dorpels, tabletten, raam- en deurslagen te vermeden. In elk geval 
worden alle beschadigingen hersteld. De eventuele herstellingen als gevolg van onzorgvuldig 
demonteren worden niet afzonderlijk opgemeten.

1.5.1.1. Afbraak houten buitenschrijnwerk.
A. Afbraak van houten buitendeuren. 

Deze aanneming omvat het zorgvuldig demonteren en wegvoeren van houten buitendeuren.

Afbraak en wegvoeren van het puin volgens de bepalingen van het bestek.

B. Afbraak van houten ramen. 
Deze aanneming omvat het zorgvuldig demonteren en wegvoeren van houten ramen, ofwel storend, 
dan wel in slechte staat. Oude espagnoletten zijn te behouden.

C. Afbraak gordijnbakken.
Demonteren en verwijderen van gordijnbakken in hout.  Afbraak en wegvoeren van het puin volgens 
de bepalingen van het bestek.

1.5.1.2. Afbraak metalen schrijnwerk.
A. Afbraak van metalen ramen.

Zorgvuldig demonteren en wegvoeren van metalen ramen in OOSTGEVEL van C-VLEUGEL. 
Bescherming van de te behouden delen (dorpels, dagkanten, tabletten...).

De vervangende nieuwe houten ramen zijn verder voorzien.

Afbraak en wegvoeren van het puin volgens de bepalingen van het bestek. 

B. Afbraak van metalen horizontale buitenluiken. 
Afbreken en verwijderen van de metalen horizontale buitenluiken ter hoogte van de kelderbuitentrap 
aan de WESTGEVEL van de C-VLEUGEL. De vervangende nieuwe buitenluiken zijn afzonderlijk 
voorzien (zie verder).
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Afbraak en wegvoeren van het puin volgens de bepalingen van het bestek.

1.5.2. Afbraak binnenschrijnwerk.
1.5.2.1. Afbraak binnendeuren.
A. Afbraak beglaasd deurgeheel aan C0.GANG2. 

Deze werken omvatten het demonteren van het beglaasd deurgeheel aan C0.GANG2.

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Afbraak deuren in C0.GANG1 met omlijsting. 
Demonteren van een enkele binnendeur in C0.GANG1 naar TRAPHAL met inbegrip van de 
omlijsting. Beveiliging van de te behouden delen.

Afbraak en wegvoeren van het puin volgens de bepalingen van het bestek.

C. Afbraak deuren in C-1.KELDER. 
Deze werken omvatten het demonteren van enkele binnendeuren in  C-1.KELDER met inbegrip van 
omlijsting.  

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.5.2.2. Afbraak ingemaakte kasten in hout C2.GANG2-3. 
Afbreken van de ingemaakte kasten in hout in C2.GANG2-3. Beveiliging van de te behouden delen 
als houten kapconstructie. 

Afbraak en wegvoeren van het puin volgens de bepalingen van het bestek.

1.6.  Afbraak binnenmuurafwerking.
1.6.1. Afbraak bepleistering op muren.
1.6.1.1. Afbraak bepleistering aan raamslagen. 

Plaatselijk afkappen van bepleistering aan raamslagen met behoud van bepleistering op 
muurvlakken. Na het afkappen zijn de wanden geschikt om gepleisterd te worden. Wegvoeren van 
het puin, weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

1.6.1.2. Afbraak bepleistering op muren, vermoedelijk. 
Afkappen van binnenpleister op muren, pleister in slechte staat. Na het afkappen zijn de wanden 
geschikt om opnieuw gepleisterd te worden. Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging 
van de te behouden delen.

BELANGRIJK: Maximaal behoud van pleisterwerk is in alle omstandigheden na te streven. De af te 
breken oppervlaktes moeten vooraf aangeduid worden en goedgekeurd door OE, DM&A en 
architect. Afbraak is daarom in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.7.  Afbraak vloerafwerking.
Algemeen: Afbraak van vloerafwerkingen en onderlagen. De onderliggende draagstructuur van de 
vloer (gewelven of houten balken) blijft behouden.

1.7.1. Afbraak tegelvloer zonder recuperatie tegels. 
Afbreken van vloertegels met onderliggend mortelbed, waarvan de volledige dikte op 12cm  wordt 
geraamd, zonder recuperatie van tegel. Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van 
de te behouden delen.
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1.7.2. Afbraak houten vloer met kepers eronder.
Afbreken van de houten vloer bestaande uit houten planken en onderliggende keperconstructie. 
Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

Planken en kepers worden waar mogelijk gerecupereerd. Planken worden niet verondersteld 
opnieuw gebruikt te worden in deze aanneming, maar worden aan de bouwheer overhandigd voor 
toekomstige herstellingen.

1.7.2.1. Afbraak plankenvloer met tapijtafwerking.
Afbreken van de houten vloer bestaande uit tapijtbekleding, houten planken en onderliggende 
keperconstructie. Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

1.7.2.2. Afbraak plankenvloer met linoleumafwerking. 
Afbraak van de houten vloer bestaande uit linoleumvloerbekleding, houten planken en onderliggende
keperconstructie. Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

1.8. Afbraak plafondafwerking.
1.8.1. Afbraak van pleisterwerk op plafonds.
1.8.1.1. Afbraak van vlak pleisterwerk op stenen gewelven. 

Wegnemen van het bestaand pleisterwerk op de stenen gewelven waar pleisterwerk los zit of 
gebroken is. Na het afkappen zijn de gewelven geschikt om gepleisterd te kunnen worden. 
Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

Afbraak van losse delen pleisterwerk gebeurt manueel. Er mogen zeker geen pneumatische hamers 
worden gebruikt. 

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.8.1.2. Afbraak vlak pleisterwerk op houten latjes. 
Afkappen van het bestaand pleisterwerk op rinkellaten (houten latjes) op dakconstructies waar het 
pleisterwerk los zit of gebroken is. Pleisterwerk en de rotte of kapotte rinkellatten worden verwijderd, 
uitstekende nagels die bepleisteren kunnen hinderen worden mee verwijderd. De gezonde 
rinkellatten blijven behouden. Waar nodig (bij voorbeeld bij verroeste of ontbrekende nagels) worden 
zij opnieuw bevestigd.
 
Na het afkappen is de dakconstructie geschikt om opnieuw gepleisterd te worden (systeem op 
metalen netten, als verder beschreven). Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van 
de te behouden delen.

Afbraak van losse delen pleisterwerk gebeurt manueel. Er mogen zeker geen pneumatische hamers 
worden gebruikt. 

BELANGRIJK: Maximaal behoud van pleisterwerk is in alle omstandigheden na te streven. De af te 
breken oppervlaktes moeten vooraf aangeduid worden en goedgekeurd door OE, DM&A en 
architect. Afbraak is daarom in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.8.1.3. Afbraak van geprofileerd pleisterwerk.
Afkappen van geprofileerd pleisterwerk op plafonds. Plaatselijk en slechts na toelating. De af te 
breken profilering wordt vooraf exact opgemeten door de architect. Van elke afgebroken profiel wordt
een voorbeeld bewaard , voorbeeld krijgt een naam en de vindplaats wordt aangeduid op plan. Na 
het afkappen zijn de plafonds geschikt om gepleisterd te kunnen worden. Wegvoeren van het puin, 
weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.
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BELANGRIJK: Maximaal behoud van pleisterwerk is in alle omstandigheden na te streven. De af te 
breken profielen moeten vooraf aangeduid worden en goedgekeurd door OE, DM&A en architect. 
Afbraak is daarom in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

1.9.  Afbraak dakafwerking.
1.9.1. Afbraak afwerking platte daken.

Zorgvuldige afbraak van afwerkingslagen (dichting) op platte daken van DWARSVLEUGEL. 
De verwijdering dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. De onderliggende drager (plaat) blijft 
behouden. Hierop zal later een nieuwe isolatie en dakbekleding worden geplaatst zoals verder 
voorzien. 
Behoud van de koepels.

Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

1.9.2. Afbraak afwerking schuine daken.
1.9.2.1. Afbraak natuurleien. 

Deze afbraak omvat het verwijderen van de bestaande dakbekleding in natuurleien. De verwijdering 
dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. De bebording blijft behouden. Hierop zal later een 
nieuwe dakbekleding in natuurleien worden geplaatst zoals verder voorzien. Wegvoeren van het puin, 
weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

1.9.2.2. Afbraak nokpannen. 
Afbraak van de nokpannen van de leien daken. Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging
van de te behouden delen.

1.9.3. Afbraak bebording.  
Plaatselijk afbreken van de houten bebording in de WESTGEVEL van de C-VLEUGEL met als doel 
de knik onderaan in het dakvlak weg te werken. Maatregelen om insijpelen van vocht te voorkomen 
zijn inbegrepen. 

Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van de te behouden delen.

1.9.4. Afbraak lood- en zinkbekleding.
1.9.4.1. Afbraak gootbekleding in zink. 

Deze werken omvatten het verwijderen van de zinken bekleding in de bakgoten. Wegvoeren van het 
puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen. 

1.9.4.2. Afbraak kilgoten in zink. 
Deze werken omvatten het verwijderen van de zinken bekleding in de kilgoten. Wegvoeren van het 
puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen met inbegrip van waterdicht houden.

1.9.4.3. Afbraak nokken op dakkapellen. 
Afbraak van de nokken op de dakkapellen. Wegvoeren van het puin, weg van de werf, beveiliging van
de te behouden delen.

1.9.4.4. Afbraak loodwerk aan noordbomen. 
Deze werken omvatten het verwijderen van het loodwerk aan de noordbomen van de hellende 
daken. Wegvoeren van het puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen.

1.9.4.5. Afbraak zinken randprofiel dakkapellen. 
Deze werken omvatten het verwijderen van het zinken randprofiel aan de vertikale voorzijde van de 



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.50

dakkapellen. Wegvoeren van het puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen.

1.9.4.6. Afbraak loden randprofiel dakkapellen. 
Deze werken omvatten het verwijderen van het loden randprofiel aan de voorzijde van de kleine 
dakkapellen. Wegvoeren van het puin weg van de werf. Beveiliging van de te behouden delen.

1.9.4.7. Afbraak loden slabben dakkapellen. 
Verwijderen van de loden slabben aan de dakkapellen. Wegvoeren van het puin weg van de werf. 
Beveiliging van de te behouden delen. 

1.9.5. Afbraak regenafvoeren.
1.9.5.1. Afbraak PVC- en zinken afvoeren. 

Verwijderen van de regenafvoeren in PVC en zink. Wegvoeren van het puin weg van de werf.

Beveiliging van de te behouden delen en voorzieningen zodat regenwater voorlopig weggevoerd 
wordt zijn inbegrepen in deze werken.

1.9.5.2. Afbraak vergaarbakken. 
Verwijderen van de vergaarbakken aan de regenafvoeren. Wegvoeren van het puin weg van de 
werf.

1.9.5.3. Afnemen gietijzeren voetstukken (voor herbruik). 
Zorgvuldig verwijderen van gietijzeren voetstukken aan de regenafvoeren. Deze worden tijdelijk op 
de werf veilig en afgedekt opgeslagen tot moment van herplaatsing. Beveiliging van de te behouden 
delen.

1.9.6. Afbraak bliksembeveiliging. 
Afbraak volledige installatie ter plaatse van DEEL C-VLEUGEL en DWARSVLEUGEL, met inbegrip 
afleiders, leidingen, bevestigingen, en aardingen in de grond. Wegvoeren van het puin weg van de 
werf, herstellen van de omgeving (voetpaden en tuinen). Beveiliging van de te behouden delen.

1.10. Afbraak buiten.
1.10.1. Afbraak van voetpaden.

Afbreken van de voetpad in betontegels aan WESTGEVEL van de C-VLEUGEL en aan de 
ZUIDGEVEL van de DWARSVLEUGEL met inbegrip van onderlaag tot een totale diepte van 30cm. 
Wegvoeren van het puin weg van de werf.

1.10.2. Afbraak van wegverharding in kasseien. 
Verwijderen van de verharding in kasseien  langs WESTGEVEL van de C-VLEUGEL met inbegrip van 
de onderlaag tot een totale diepte van 35cm. Wegvoeren van het puin weg van de werf. Beveiliging 
van de te behouden delen. 

De afbraak is nodig voor het vernieuwen van de riolering. De algehele vernieuwing van de weg is 
niet voorzien in deze fase. Afbraak is daarom in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij 
uitvoering vastgelegd.

1.11. Sanitaire installaties en CV.
De sanitaire installaties en de centrale verwarming blijven binnen de aanneming behouden. In dit 
artikel is enkel de bescherming van de bestaande installaties te voorzien en het in dienst houden.
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1.12.  Elektrische installaties. 
De elektrische installaties blijven binnen de aanneming behouden. In dit artikel is enkel de 
bescherming van de bestaande installaties te voorzien en het in dienst houden. Waar afbraak van 
muren gebeurt moeten de installaties spanningsloos gesteld worden.

1.13. Afbraak elektrische leidingen op gevels.
Afbreken van oude, overbodige leidingen op de gevels. Wegvoeren van het puin weg van de werf. 
Beveiliging van de te behouden delen. 

Met de afbraak mag slechts worden gestart als de nodige verbindingen voor het in werking houden 
van de te behouden installaties zijn gerealiseerd. Deze verbindingen zijn geen deel van deze aanne-
ming. De af te breken leidingen moeten spanningsloos zijn (zie vroeger).

1.14. Duivenwering op gevel en goten.
1.14.1. Demonteren van de duivenwering. 

De duivenwering aan verschillende lijsten en goot van de OOSTGEVEL van de DWARSVLEUGEL 
bestaat uit stalen pinnen en is deels los gekomen, de duivenwering is niet meer volledig. Om de 
lijsten en goten te kunnen herstellen is het nodig de duivenwering te demonteren. Duivenwering die 
opnieuw kan gebruikt worden moet worden gerecupereerd. Wegvoeren van puin weg van de werf.

1.14.2. Opnieuw monteren van duivenwering.
Na de werken wordt de duivenwering opnieuw geplaatst. In dit artikel is het aanvullen van de 
ontbrekende delen van de duivenwering inbegrepen.

2. INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT.
2.1. Onderzoek naar opstijgend vocht. 

Vooraleer met de eigenlijke injecteren van de muren te starten moet de aannemer een onderzoek 
laten uitvoeren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de fabrikant van het injectiemiddel. 
Dit onderzoek heeft als doel een grondige analyse van de verschijnselen en omvat:

Boren van kernen op alle merkwaardige plaatsen, als hoeken en aan aanbouwen. Minstens 1 kern 
per te behandelen zone. Bepalen van aanwezig vocht (methode met carbuur)
Nagaan in hoeverre zich zouten bevinden in de te behandelen delen, zodat nadien op gepaste wijze 
kan worden afgewerkt.

2.2. Afbraak plinten en bepleistering.
Afbreken van plinten en bepleistering van de muren die zullen worden geinjecteerd langs binnen. De
bepleistering wordt verwijderd over een hoogte van 30cm met wegvoeren van puin weg van de werf. 
De te  verwijderen plinten moeten worden gerecupereerd om na behandeling teruggeplaatst te 
worden.
De afbraak voldoet aan de algemene bepalingen als beschreven in dit bestek.

Afbraak is in vermoedelijke hoeveelheid (VH) en wordt bij uitvoering vastgelegd.

2.3. Injecteren. 
ALGEMENE BEPALINGEN INJECTEREN:
De muren als aangeduid in de meetstaat worden tegen opstijgend vocht beschermd door middel van
injecteren.

De vochtige muren worden drooggemaakt door het vormen van een waterdicht scherm door middel 
van injectie van een oplossing in solvent van een oligomeer siloxaan. Het injecteren gebeurt via 
gaten welke op regelmatige afstand worden geboord.
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Het indringingsvermogen en de goede werking zijn gewaarborgd zelfs in de aanwezigheid van 
zouten in het metselwerk.

Het injecteren zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma en door ervaren werklui. De 
firma zal de waterdichtheid waarborgen gedurende een periode van 10 jaar. Het attest van waarborg
zal worden overhandigd bij de voorlopige oplevering. Het ontbreken van dit attest zal het niet 
toekennen van de voorlopige oplevering tot gevolg hebben.

Na verloop van 1 jaar zal de aannemer nieuwe vochtdiagrams laten opmaken op de op een plan 
aangeduide referentiepunten. Deze worden overhandigd bij de definitieve oplevering.

Injectie van een watersperlaag.
De minimum hoeveelheid injectiemiddelen worden bepaald aan de hand van de gemeten porositeit 
der boorkernen.

Op een niveau van ongeveer 5cm boven de afgewerkte vloer worden in de muur gaten geboord met 
diameter niet groter dan 20mm. De gaten worden geboord met asafstand 15cm, en licht afhellend 
(10 tot 15) in de muur tot op een diepte van minstens 3/5 en maximum 4/5 van de muurdikte.

In de gaten worden speciale buisjes met expandeerbare mantel vastgezet. Een reeks van maximum 
8 naast elkaar gelegen gaten worden met een verzamelaar verbonden. Op de verzamelaar wordt 
een voorraadvat aangesloten.

Via deze buisjes moet een gekende hoeveelheid sperproduct in de muur worden gebracht. Het 
inbrengen moet eerst drukloos gebeuren gedurende 8uren. Dit gebeurt door het voorraadvat op 
hetzelfde niveau te houden als de injectiepunten. Nadien wordt het voorraadvat geleidelijk verhoogd 
tot een maximum niveau van 1m boven de injectiepunten.

Het injecteren onder druk is slechts toegelaten na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de 
ontwerper.

De hoeveelheid geinjecteerd product wordt bepaald. Er moet voortdurend gelet worden op eventuele
lekken aan de buitenkant van de muur. Deze moeten onmiddellijk worden gedicht.

Sperproduct.
De samenstelling van het sperproduct wordt bepaald aan de hand van een meting van het 
vochtgehalte.

- In de muren met een watergehalte hoger dan 12% wordt een verzadigde kaliummethylsilikonaat 
oplossing gebruikt. In geen geval mogen de volgende producten worden aangewend: 
natronwaterglas, kaliwaterglas, natriummethylsilikonaat.
- In de muren met een watergehalte kleiner dan 12% wordt een alcoholische organo-silaan oplossing
gebruikt. 

De oplossingen moeten in de originele gesloten verpakking worden aangevoerd, met duidelijke 
vermelding van de herkomst. Indien verdunning door de fabrikant wordt voorgeschreven mag die 
slechts gebeuren op de werf.

De meting gebeurt over de oppervlakte: lengte x dikte van de muur.

2.3.1. Injecteren langs buitenzijde. 
Deze aanneming omvat het injecteren van de aangeduide buitenmuren. De buitenmuren worden 
langs de buitengevels behandeld. Het boren van de gaten moet met zorg worden gekozen tussen de
voegen van het parement.

Het injecteren gebeurt volgens de  algemene bepalingen als hierboven beschreven.
In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.53

2.3.2. Injecteren langs binnenzijde. 
Deze aanneming omvat het injecteren van de aangeduide muren langs binnen. De binnenmuren 
werden ontdaan van plint en pleisterwerk (afzonderlijk voorzien, zie eerder in bestek).

Het injecteren gebeurt volgens de  algemene bepalingen als hierboven beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

2.4. Herstellen aan buitenzijde, opstop (m in VH). 
Dit werk omvat het opstoppen van de gaatjes waarlangs het injectieproduct werd ingebracht. 
Opstoppen gebeurt met restauratiemortel: deze imiteert de natuursteen, baksteen of voegmortel 
waarin de boring is gebeurd. Bijkleuren is noodzakelijk, oppervlakteafwerking als de omliggende 
steen of voeg. De bepalingen onder restauratiemortel blijven gelden.

Meting gebeurt per meter waarin ongeveer 7 gaten voorkomen (1 gat / 15cm).

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

2.5. Herstellen aan binnenzijde, herplaatsen plinten, opstop, bepleistering (m in VH). 
Na het injecteren moet de afgebroken bepleistering worden hersteld en de gerecupereerde plinten 
worden herplaatst.  

De bepleistering wordt slechts aangebracht op een droge ondergrond, vrij van zouten. De 
bepalingen over pleisterwerk en plinten als elders beschreven in dit bestek zijn hier geldig.

Afwerking van plint: opschuren en schilderen is verder beschreven, geen deel van dit artikel.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3. BUITENWANDEN.
3.1. Behandelen van scheuren.
3.1.1. Behandelen van scheuren aan buitenzijde muur.

Behandelen van scheuren in de buitenzijde van de muren door uitkappen van de voegen in het 
baksteenmetselwerk tot 6cm diep, over een lengte van 50cm. Dit moet gebeuren om de 3lagen. 
Daarna wordt in de open gekapte voegen wapening geplaatst, diameter 5mm, BE400. De 
gewapende voegen worden uitgevoerd tot 2cm diep in het parement. Het verder afwerken van de 
gevel wordt beschreven onder voegwerken.

De meting gebeurt in stuks wapening, zijnde de netto verticale hoogte van de scheur, 
vermenigvuldigd met 5 wapeningen per meter, elk met een lengte van 50cm. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.1.2. Behandelen van scheuren aan binnenzijde muur.
Behandelen van scheuren in de binnenzijde van de muren door plaatsen van geprefabriceerde 
lateien met een lengte van 1m, inbegrepen het uitkappen. Dit moet gebeuren om de 60cm. Daarna 
wordt het geheel hersteld en plaatselijk gepleisterd. De lateien zijn vervaardigd uit 
baksteenelementen, breedte 10cm, met twee wapeningen in beton ingestort, diameter 5mm, BE400.
 
De meting gebeurt in stuks latei, kappen en herstellen inbegrepen. Herstellen met kalkmortel als 
verder beschreven.

De hier beschreven behandeling van scheuren is enkel toe te passen waar structurele scheuren zich
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voordoen die nog kunnen bewegen en die het gevolg zijn van ofwel:
– Te weinig ingebonden zijn van de wanden;
– Zettingen of bewegingen van delen van het gebouw zonder dat algehele stabiliteit in gevaar is.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering schriftelijk vastgelegd per werfverslag en dit 
minstens 14dagen voor de uitvoering ervan. Het is verboden om op eigen initiatief scheuren op deze
wijze te behandelen.

3.2. Nieuw metselwerk in baksteen.
Alle metselwerk voor parement, zowel nieuw als vervangingen voldoet aan de ALGEMENE 
BEPALINGEN: BAKSTEENMETSELWERKEN, als elders beschreven. De stenen worden steeds op 
palet geleverd. Geschonden stenen mogen niet gebruikt worden. Reeds uitgevoerd werk moet tegen 
beschadigingen worden beschermd. Gebroken stenen moeten worden vervangen.

De voegen tussen de stenen moeten zowel in de hoogte als in de breedte regelmatig zijn, en gelijk aan
de bestaande voegen. Waar parement aansluit op bestaand werk moeten de voegen gelijk zijn. De 
muren worden loodrecht en vlak opgetrokken. De verticale voegen moeten boven elkaar liggen. 
Bijzonder kwetsbare delen moeten worden bewapend, inbegrepen in de eenheidsprijs van het 
metselwerk.

3.2.1. Hermetselen van afgebroken delen.
A. Hermetselen  vlak parement. 

Deze werken omvatten het opnieuw metselen van het vlak parement  met een steen, gelijkaardig 
aan de bestaande. Inbegrepen het verwijderen van de slechte delen die opnieuw gemetseld moeten 
worden. De gebruikte stenen kunnen gerecupereerd zijn of nieuwe.

Afbraak gebeurt met zorg om beschadiging van goede delen te beperken. Indien bij uitbraak goede 
bakstenen kunnen gerecupereerd worden, mogen ze hergebruikt worden. Alle oude mortelresten 
zullen voorafgaandelijk verwijderd worden.

De aannemer levert stenen die perfect passen bij de bestaande steen, zowel wat formaat, uitzicht als 
kleurschakering betreft. De steen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect en bouwheer. Pas
na schriftelijke toestemming kan worden overgegaan tot bestelling van de steen.

Bij levering van nieuwe stenen moet deze aan de volgend bepalingen voldoen: 
De gemiddelde druksterkte (EN772-1) bedraagt meer dan 30N/mm2. 
De karakteristieke druksterkte volgens NBN B24-301 bedraagt meer dan 25N/mm2. 
De wateropslorping bedraagt max.10% volgens EN771-1. 
De steen moet zeer vorstvast zijn, dit volgens NBN B27-009 
De steen vertoont geen uitbloeiïngen volgens B24-209.

De  mortelsamenstelling  zal  de  bestaande  mortelsamenstelling  benaderen.  Met  andere  woorden
waar kalkmortel voorkomt zal het vervangen van stenen eveneens met kalkmortel gebeuren:
1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1). Zie ook verder.
2 delen zand 0/4. 

De stenen worden in verband gemetseld zoals het bestaande metselwerk en stevig verankerd in de 
bestaande binnenmuur. Het parement voldoen aan de bepalingen baksteenmetselwerk.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Hermetselen geprofileerd parement. 
Deze werken omvatten het hermetselen van het geprofileerd parement met een steen, gelijkaardig 
aan de bestaande. Inbegrepen het verwijderen van de slechte delen die opnieuw gemetseld moeten 
worden.
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Afbraak gebeurt met zorg om beschadiging van goede delen te beperken.
Indien bij uitbraak goede bakstenen kunnen gerecupereerd worden, mogen ze hergebruikt worden.
Alle oude mortelresten zullen voorafgaandelijk verwijderd worden.

De parementmetselwerken voldoen aan de bepalingen baksteenmetselwerk. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.2.2. Vervangen van stenen.
Vervangen van parement  met een steen, gelijkaardig aan de bestaande. De werken voldoen aan de
volgende  ALGEMENE BEPALINGEN: BAKSTEENMETSELWERKEN:  

Gebroken bakstenen, of stenen met te grote beschadiging, als afgebroken hoeken of afgeschilferd 
oppervlak worden voorzichtig uitgebroken en vervangen door identieke gerecupereerde steen.

De te gebruiken bakstenen zijn ter goedkeuring voor te leggen, en benaderen zo dicht mogelijk de 
bestaande, qua kleur, formaat en hoedanigheid. De steen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
architect en bouwheer. Pas na schriftelijke toestemming kan worden overgegaan tot bestelling van de 
steen.

De gerecupereerde steen moet van goede kwaliteit zijn, hel klinkend, niet gesinterd en vrij van 
gebreken die hun mechanische of fysische eigenschappen kunnen schaden.

Indien bij uitbraak goede bakstenen kunnen gerecupereerd worden, mogen ze gebruikt worden. Alle
oude mortelresten zullen voorafgaandelijk verwijderd worden.

Stenen als vervanging hebben zelfde formaat, kleur en  textuur als bestaande parement. De steen 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect en bouwheer. Pas na schriftelijke toestemming kan 
worden overgegaan tot bestelling van de steen.

Het verwerken van de steen gebeurt volgens de regels der kunst en de algemene bepalingen van 
metselwerk en parement als beschreven in dit bestek.

Voor het metselen wordt alle stof en puin zorgvuldig verwijderd en de aansluitvlakken bevochtigd.
Alle uitbraak en verankeringen met het achterliggend metselwerk zijn in dit artikel begrepen. 

Bij het metselen wordt het bestaande verband aangehouden, en degelijk ingebonden in het 
achterliggend metselwerk. Zo zullen kopse bakstenen volledig worden vervangen. 

De  mortelsamenstelling  zal  de  bestaande  mortelsamenstelling  benaderen.  Met  andere  woorden
waar kalkmortel voorkomt zal het vervangen van stenen eveneens met kalkmortel gebeuren:
1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1).
2 delen zand 0/4. 

De natuurlijk hydraulische kalk is afkomstig van silicium houdende kalksteen. Kleur wit, bij menging
krijgt de mortel het kleur van het zand. De druksterkte na 28dagen van de mortel bedraagt minsten
3.5MPa. Geen cement moet worden toegevoegd om deze waarde te halen. De verwerking gebeurt
tussen 5°C en 30°C.

Ondergronds metselwerk mag met cementmortel worden uitgevoerd.

De voegen worden tot 2,5 cm diep na het metselen uitgekrabd voor het latere gevelvoegwerk.

In  de  meetstaat  staan  bepaalde  hoeveelheden  vermeld  van  de  stenen  die  moeten  worden
vernieuwd.  Deze hoeveelheden zijn  benaderend  en de te  vervangen stukken zullen  ter  plaatse
worden bepaald. 

De aannemer moet voor ieder te vervangen stuk vooraf de goedkeuring bekomen van de ontwerpers, 
die de stukken ter plaatse met rode verf zullen aanduiden.
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A. Vervangen van 1 vlakke baksteen. 
Afbreken en vervangen van stenen in parement stuk per stuk. Het vervangen van 1 steen wordt als 1
stuk gerekend. Het vervangen van 2 of meer aangrenzende stenen wordt verder voorzien en maakt 
geen deel uit van deze post.

Onder dit artikel worden alle beschadigde en/of verweerde bakstenen van het parement voorzien 
voor vervanging. Ze zullen zorgvuldig uitgekapt worden zonder het omliggende metselwerk te 
beschadigen. Uitkappen tot 1/2 steen of 1 steen diep volgens de plaatselijke toestand en volgens de 
richtlijnen ter plaatse gegeven. 

De stenen worden in verband gemetseld zoals het bestaande metselwerk en stevig verankerd in de 
bestaande binnenmuur.

Het uitkappen en vervangen voldoet aan de algemene bepalingen van dit bestek hierboven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Vervangen van 2 tot 4 vlakke bakstenen. 
Afbreken en vervangen van stenen in parement stuk per stuk. Het vervangen van 2 tot en met 4 
aangrenzende stenen wordt als 1 stuk gerekend. Het vervangen van 5 of meer aangrenzende 
stenen wordt verder voorzien en maakt geen deel uit van deze post.

Onder dit artikel worden alle beschadigde en/of verweerde bakstenen van het parement voorzien 
voor vervanging. Ze zullen zorgvuldig uitgekapt worden zonder het omliggende metselwerk te 
beschadigen. Uitkappen tot 1/2 steen of 1 steen diep volgens de plaatselijke toestand en volgens de 
richtlijnen ter plaatse gegeven. 

De stenen worden in verband gemetseld zoals het bestaande metselwerk en stevig verankerd in de 
bestaande binnenmuur.

Het uitkappen en vervangen voldoet aan de algemene bepalingen van dit bestek hierboven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

C. Vervangen bakstenen, vlakken groter dan 4 stenen, <1/2m2. 
Afbreken en vervangen van stenen in parement stuk per stuk. Het vervangen van vlakken, groter 
dan 4 stenen en een oppervlak kleiner dan 1/2m2, wordt als 1 stuk gerekend.

Het uitkappen en vervangen voldoet aan de algemene bepalingen van dit bestek hierboven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.2.3. Nieuw parement in gerecupereerde baksteen.
Deze werken omvatten het leveren en metselen van het nieuwe vlak parement voor nieuwe 
geveldelen en invullingen.

De aannemer levert stenen die perfect passen bij de bestaande steen, zowel wat formaat, uitzicht als 
kleurschakering betreft. De steen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect en bouwheer. Pas
na schriftelijke toestemming kan worden overgegaan tot bestelling van de steen.

De nieuwe steen moet aan de volgend bepalingen voldoen: 
De gemiddelde druksterkte (EN 772-1) bedraagt meer dan 30N/mm2. 
De karakteristieke druksterkte volgens NBN B24-301 bedraagt meer dan 25N/mm2. 
De wateropslorping bedraagt max.10% volgens EN 771-1. 
De steen moet zeer vorstvast zijn, dit volgens NBN B27-009.
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De steen vertoont geen uitbloeiingen volgens B24-209.

De stenen worden in verband gemetseld zoals het bestaande metselwerk en stevig verankerd in de 
bestaande binnenmuur. De mortelsamenstelling wordt bepaald door de baksteenfabrikant.

 In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3. Geveldelen in natuursteen.
3.3.1. Geveldelen in arduin of Doornikse steen. 
3.3.1.1. Herstellen stukken in arduin.
A. Herstellen van arduin. Vlak werk (m2).

Deze werken omvatten het herstellen van arduinen stukken, het vullen van openingen, scheuren en 
afgebroken delen.

Herstellen van gevelelementen in arduin gebeurt waar mogelijk door inlijmen van gepaste nieuwe 
stukken of waar niet mogelijk (bvb waar teveel oud werk moet worden weggekapt) met 
restauratiemortel. Het wegkappen van de beschadiging is inbegrepen.  

Voor de meting bij uitvoering wordt een onderscheid gemaakt tussen stukken kleiner dan 0.5dm3 en 
stukken groter. De stukken kleiner dan 0.5dm3 worden steeds gerekend aan 1dm2. De stukken 
groter dan 0.5dm3 worden gerekend naar zichtbare behandelde oppervlakte. De te behandelen 
diepte zal zelden 5cm overtreffen. Verrekening is slechts mogelijk als het volledige volume 
restauratiemortel groter is dan de volledige behandelde oppervlakte vermenigvuldigd met 5cm.

Meting gebeurt bijgevolg per m2.
In de meting werd aangenomen dat een vermoedelijk% van alle natuurstenen oppervlakken over
een gemiddelde diepte van ongeveer 5cm moeten hersteld te worden. (VH)

ALGEMENE BEPALINGEN HERSTELLING DOOR INLIJMEN NIEUWE NATUURSTEEN.
De  natuursteen  zal  voldoen  aan  de  bepalingen  van  dit  bestek,  zie  onder  nieuwe  natuursteen.
Verlijmen omvat het leveren van de nieuwe stukken, voorbereiden en reinigen van de te verlijmen
breukvlakken, verlijmen met 2 componenten epoxyhars.

De 2-componenten epoxyhars is verpakt in een tweedelige koker. Na het mengen bekomt men een 
homogeen thixotroop mengsel. Het product is watervast en chemisch bestendig.

Verlijming van natuursteen.
De verlijming voldoet aan de volgende eisen:
Shore D hardheid: 80 tot 85
Hechting (SATTEC proeven) op droge beton: ong. 4MPa
Druksterkte: ong. 60N/mm2 na 24 uur
Buigsterkte: ong. 12N/mm2 na 24 uur
Breuklast bij verankering van staven diameter 12 mm in gaten met een diameter van 22 mm en 
diepte van 120 mm: 66kN
Resultaten overeenkomstig met de norm NFP 18-822.
Temperatuurbestendigheid tot 50°C permanent, tot 90°C occasioneel.
Vormbestendigheid > 200°C.
Chemische weerstand na 7 dagen harding 15-20°C, weerstand aan zuren, logen, zouten, benzine, 
agressieve gassen, vet, olie, zeelucht, …

Het epoxyhars vloeit niet, zelfs niet aan de onderzijde en heeft een snelle krimpvrije uitharding. Het 
heeft een goede hechting op beton, mortel, natuursteen, baksteen, roestvrij staal en aluminium. Het 
heeft een hoge mechanische sterkte; en is ondoorlaatbaar voor vloeistoffen en waterdamp.

ALGEMENE BEPALINGEN: HERSTELLING DOOR RESTAURATIEMORTEL.
Enkel waar kleine beschadigingen voorkomen die niet door inlijmen van nieuwe stukken kunnen 
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worden hersteld, worden de stukken hersteld door middel van restauratiemortel. De te herstellen 
stukken worden aangeduid op de werf. De meting gebeurt als volgt: Rond de beschadiging wordt 
een volume bepaald dat overal 3cm groter is dan de eigenlijke beschadiging, het minimum volume 
bedraagt 1/2dm3. In de inschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen volumes kleiner dan 1/2dm3 
(worden gerekend per stuk) en volumes groter dan 1/2dm3 (worden gerekend per dm3).

Restauratiemortel.  
De restauratiemortel bestaat uit natuursteen en een mineraal bindmiddel. Hierdoor ontstaat een 
anorganisch polymeer, waarvan de kristallografische en morfologische eigenschappen sterk 
overeenkomen met deze van het origineel bindmiddel van de te herstellen steen.

Het waterabsorptievermogen van de restauratiemortel moet die van de bestaande gezonde 
natuursteen benaderen. Het aspect van restauratiemortel en natuursteen voor en na regenval moet 
gelijk zijn. De herstelling moet dezelfde veroudering hebben als de originele steen (geen vergrijzing 
of vergeling) en moet tegen vorst bestendig zijn. Na volledige uitharding moet de mortel zoals de 
oorspronkelijke natuursteen bewerkt kunnen worden (boucharderen, bekappen of frijnen).

De restauratiemortel wordt aangemaakt door een gespecialiseerde firma en volgens stalen van de 
bestaande te restaureren delen. Vooraf wordt een voorbeeld voorgesteld. De mortel kan plaatselijk nog
bijgekleurd worden, daar waar grote verschillen in het oorspronkelijk materiaal zich voordoen. 

De restauratiemortel beantwoordt aan de volgende karakteristieken:
Volumegewicht, minstens: 1800kg/m3
Drukvastheid na 28 dagen, gemiddeld: 6.5N/mm2
Buigsterkte na 28 dagen, gemiddeld: 3.5N/mm2
Vorst bestendig volgens de Belgische norm
Krimp: kleiner dan 0.001%
Wateropname, maximum: 1%

Werkwijze bij restauratiemortel.
Slechts nadat het gereinigde oppervlak volkomen droog is en de eventuele verharding is uitgevoerd, 
kan de restauratie met mortel gebeuren.

Vooraf moeten alle loszittende en aangetaste delen van de te restaureren natuursteen worden 
verwijderd door wegkappen tot op de gezonde steen, en dit minstens over 2cm diepte. 
Restauratiemortel mag niet aangebracht worden op diktes kleiner dan 2cm. 

Nadien wordt de volledige oppervlakte ruw gemaakt en behandeld volgens de voorschriften van de 
fabrikant.

In het te herstellen oppervlak worden ankerstaafjes of houtschroeven in roestvrij staal of in messing 
aangebracht. Bij zeer omvangrijke herstellingen of bij overhangende gedeelten worden de 
ankerpunten met draad uit RVS of messing verbonden.

De voegen van de oorspronkelijke steen blijven behouden. De aannemer voorziet platen in 
polystyreen voor het vrijhouden van de voegen.

De minerale mortel mag niet aangebracht worden op bevroren ondergronden.

Stukken die hersteld worden met restauratiemortel moeten bekapt of behandeld worden om qua 
textuur aan te sluiten met de naastliggende stenen. Deze taak wordt afzonderlijk opgemeten.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de elementen die moeten worden 
hersteld. Deze hoeveelheden zijn benaderend en de te vervangen stukken zullen ter plaatse worden 
bepaald. De aannemer moet voor ieder te herstellen stuk vooraf de goedkeuring bekomen van de 
ontwerper, die de stukken ter plaatse zal aanduiden.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.
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B. Afwerken oppervlak.
Na de herstellingen van de arduinen stukken worden de oppervlakken afgewerkt door boucharderen,
bekappen of frijnen om qua textuur aan te sluiten met de naastliggende of oorspronkelijke stenen.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de elementen die moeten worden 
afgewerkt. Deze hoeveelheden zijn benaderend en de te behandelen oppervlakken zullen ter plaatse
worden bepaald. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.1.2. Herstellen stukken in Doornikse steen.
A. Herstellen van Doornikse steen. Vlak werk (m2). 

Deze werken omvatten het herstellen van stukken in Doornikse steen, het vullen van openingen, 
scheuren en afgebroken delen.

Herstellen van gevelelementen in Doornikse steen gebeurt waar mogelijk door inlijmen van gepaste 
nieuwe stukken of waar niet mogelijk (bvb waar teveel oud werk moet worden weggekapt) met 
restauratiemortel. Het wegkappen van de beschadiging is inbegrepen.   

Verder voldoen deze werken aan de bepalingen als beschreven voor arduin.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Afwerken oppervlak. 
Na de herstellingen van de stukken in Doornikse steen worden de oppervlakken afgewerkt door 
boucharderen, bekappen of frijnen om qua textuur aan te sluiten met de naastliggende of 
oorspronkelijke stenen. 

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de elementen die moeten worden 
afgewerkt. Deze hoeveelheden zijn benaderend en de te behandelen oppervlakken zullen ter plaatse
worden bepaald. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.1.3. Vervangen stukken in arduin (afbraak en nieuw).
Deze aanneming omvat het afbreken van gebroken of zwaarbeschadigde arduinelementen, leveren en
kappen van de nieuwe stukken in blauwe hardsteen en het inpassen van de nieuwe stenen in het 
metselwerk.

De afbraak en invulling dient met zorg te gebeuren om omringende materialen niet te beschadigen.

ALGEMENE BEPALINGEN ARDUIN.  
Natuursteen.  
De nieuwe stenen zijn uit te voeren, met gelijke afmetingen als deze van de te vervangen steen, 
volgens de aanwijzingen opgegeven door de architect of volgens detailtekeningen door hem 
opgemaakt.

Grijsblauwe krinoïde kalksteen Petit Granit van het Tournaisiaan, afkomstig van een van de vier 
ontginningsbekkens (bekken van Ecaussines, Neufvilles, Soignies, bekken van de Condriz, bekken 
van de Bocq, bekken van de Molignée). 

De  nieuwe  stenen  worden  gekapt  uit  natuursteen  met  dezelfde  tint,  structuur,  densiteit  en
breukvastheid als de bestaande steen. De nieuwe steen moet vorstbestendig zijn, niet schilferig en
homogeen.
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De blauwe hardsteen moet hard zijn en vast, met een druksterkte van minstens 88N/mm2. De steen 
zal een zeer geringe capillariteit bezitten en behoort tot categorie B.

De blauwe steen beantwoordt aan de voorschriften van aflevering III en TV 156 van het W.T.C.B. De 
verwerking en de plaatsing van de blauwe steen beantwoorden aan de voorschriften van index 
I.5.2.2.6 van het T.B.150. Na de plaatsing en tot de voorlopige oplevering wordt de steen beschermd 
tegen beschadiging of bevuiling.

De steen moet geschikt zijn voor haar functie en zal worden afgekeurd indien zij 1 van de volgende 
gebreken vertoont:
Schilferige of heterogene structuur.
Weke delen (steenkorst) en losse fossielen.
Holten welke kunnen ontdekt worden door een verschil in klank (fonteinen, zoutgaten of steenlever).
Breuken, wateropzuigende witte of zwarte dradenaders of zwarte vlekken.
Alle verkleuringen zoals rosse draden of aders. 

De nieuwe stenen worden manueel bekapt volgens de oude wijze. Mechanische bekapping is niet 
aanvaardbaar.

Bij alle te vervangen natuursteen elementen zullen mortelvlakken ruw gepunt worden om de 
aanhechting te verbeteren en zullen de randen van de mortelvlakken met de zichtvlakken over een 
breedte van 2 cm gefrijnd worden om de aanhechting van de voegmortel te verbeteren en om de 
zaagsneden te breken.

Voor de aan te rekenen hoeveelheden te herplaatsen of te vervangen natuursteen: het kleinste 
parallellepipedum die de natuursteen kan omschrijven wordt aangerekend; elementen kleiner dan 
10dm3 worden als 10dm3 aangerekend.

Alle nieuwe stenen met hoek- of randschade worden op kosten van de aannemer vervangen. De 
aannemer moet de nieuwe stenen beschermen.

Plaatsing natuursteen.  
De stenen worden geplaatst in mortel met de volgende samenstelling:
1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1), als elders beschreven.
2 delen zand 0/4.

Waar de werkspanning groter is dan 5kg/cm2 moet aan de hydraulische kalkmortel cement worden 
toegevoegd.

5 delen natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1), als elders beschreven.
1 deel cement.
13 delen zand 0/4.

De mortels worden mechanisch gemengd. De mortel moet homogeen zijn en plastisch. De stenen 
worden vol en zat in de mortel geplaatst. 

Het legvlak van de stenen loopt parallel met het groefleger. De stenen worden gelegd op natgemaakte 
wiggen, afgestemd op de voegdikte. De voegen zijn 8mm breed. De stenen worden vlak en effen met 
het dagvlak geplaatst.

In  de  meetstaat  staan  bepaalde  hoeveelheden  vermeld  van  de  elementen  die  moeten  worden
vervangen.  Deze  hoeveelheden  zijn  benaderend  en  de  exacte  hoeveelheden  zullen  ter  plaatse
worden bepaald. 

A. Vlakke stukken vervangen (dm3). 
Deze aanneming omvat het afbreken van gebroken of zwaarbeschadigde vlakke stukken arduin, 
leveren en kappen van de nieuwe stukken in blauwe hardsteen en het inpassen van de nieuwe stenen 
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in het metselwerk volgens de bepalingen als hiervoor beschreven.

Het nieuwe stuk moeten identiek gelijke maten hebben als het afgebroken stuk. Alle nieuwe stenen 
met hoek- of randschade worden op kosten van de aannemer vervangen. De aannemer moet de 
nieuwe stenen beschermen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Geprofileerde stukken vervangen (dm3). 
Deze aanneming omvat het afbreken van gebroken of zwaarbeschadigde geprofileerde stukken 
arduin, leveren en kappen van de nieuwe stukken in blauwe hardsteen en het inpassen van de nieuwe 
stenen in het metselwerk volgens de bepalingen als hiervoor beschreven.

De nieuwe stukken moeten een identieke profilering hebben als het afgebroken stuk.
Alle nieuwe stenen met hoek- of randschade worden op kosten van de aannemer vervangen. De 
aannemer moet de nieuwe stenen beschermen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.1.4. Vervangen stukken in Doornikse steen (afbraak en nieuw).
Deze aanneming omvat het afbreken van gebroken of zwaarbeschadigde elementen in Doornikse 
steen, leveren en kappen van de nieuwe stukken in Doornikse steen en het inpassen van de nieuwe 
stenen in het metselwerk.

De afbraak en invulling dient met zorg te gebeuren om omringende materialen niet te beschadigen.

ALGEMENE BEPALINGEN: DOORNIKSE NATUURSTEEN.  
Natuursteen.  
Doornikse natuursteen is een donkergrijsblauwe, kompakte en zeer fijnkorrelige Tournaisiaankalksteen
(Tn3c). De steen is vrij van gebreken als fossielen, witte vlekken of witte aders. Enkel de grijze en 
blauwe banken die vorstvrij zijn mogen gebruikt worden voor buitenwerken, in de handel gekend als 
“Pierre de Tournai”. De steen voldoet heeft volgende eigenschappen:
Dichtheid: ongeveer 2665 kg/m3.
Poreusheid: 0.67%.
Druksterkte: 217.4N/mm2.
Buigsterkte: 21.9N/mm2. 

De nieuwe stenen zijn uit te voeren, met gelijke afmetingen als deze van de te vervangen steen, 
volgens de aanwijzingen opgegeven door de architect of volgens detailtekeningen door hem 
opgemaakt.

De  nieuwe  stenen  worden  gekapt  uit  natuursteen  met  dezelfde  tint,  structuur,  densiteit  en
breukvastheid als de bestaande steen. De nieuwe steen moet vorstbestendig zijn, niet schilferig en
homogeen.

Na de plaatsing en tot de voorlopige oplevering wordt de steen beschermd tegen beschadiging of 
bevuiling.

De nieuwe stenen worden bekapt volgens de oude wijze. Mechanische bekapping is niet 
aanvaardbaar. 

Bij alle te vervangen natuursteen elementen zullen mortelvlakken ruw gepunt worden om de 
aanhechting te verbeteren en zullen de randen van de mortelvlakken met de zichtvlakken over een 
breedte van 2 cm gefrijnd worden om de aanhechting van de voegmortel te verbeteren en om de 
zaagsneden te breken.

Voor de aan te rekenen hoeveelheden te herplaatsen of te vervangen natuursteen: het kleinste 
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parallellepipedum die de natuursteen kan omschrijven wordt aangerekend; elementen kleiner dan 
10dm3 worden als 10dm3 aangerekend.

Alle nieuwe stenen met hoek- of randschade worden op kosten van de aannemer vervangen. De 
aannemer moet de nieuwe stenen beschermen.

Plaatsing natuursteen.  
Als hierboven voor arduin.

In  de  meetstaat  staan  bepaalde  hoeveelheden  vermeld  van  de  elementen  die  moeten  worden
vervangen.  Deze  hoeveelheden  zijn  benaderend  en  de  exacte  hoeveelheden  zullen  ter  plaatse
worden bepaald.

A. Vlakke stukken vervangen (dm3). 
Deze aanneming omvat het afbreken van gebroken of zwaarbeschadigde vlakke stukken Doornikse 
steen, leveren en kappen van de nieuwe stukken in Doornikse steen en het inpassen van de nieuwe 
stenen in het metselwerk volgens de bepalingen als hiervoor beschreven.

Het nieuwe stuk moeten identiek gelijke maten hebben als het afgebroken stuk. Alle nieuwe stenen 
met hoek- of randschade worden op kosten van de aannemer vervangen. De aannemer moet de 
nieuwe stenen beschermen.

De nieuwe stukken voldoen aan ALGEMENE BEPALINGEN: DOORNIKSE NATUURSTEEN als  
eerder beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Geprofileerde stukken vervangen (dm3). 
Deze aanneming omvat het afbreken van gebroken of zwaarbeschadigde geprofileerde stukken 
Doornikse steen, leveren en kappen van de nieuwe stukken in Doornikse steen en het inpassen van 
de nieuwe stenen in het metselwerk volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: DOORNIKSE 
NATUURSTEEN als hiervoor beschreven.

De nieuwe stukken moeten een identieke profilering hebben als het afgebroken stuk.
Alle nieuwe stenen met hoek- of randschade worden op kosten van de aannemer vervangen. De 
aannemer moet de nieuwe stenen beschermen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.1.5. Nieuwe stukken in Doornikse steen (dm3). 
Leveren en plaatsen nieuwe stukken in Doornikse steen op plaatsen waar vreemd materiaal te 
vervangen is: aan betonnen dorpels onder ramen en aan verluchtingsgaten voor de KELDER. De 
afbraak van het vreemde materiaal is elders beschreven. Deze aanneming omvat het leveren en 
kappen van de nieuwe stukken in Doornikse steen en het inpassen van de nieuwe stenen in het 
metselwerk. De nieuwe Doornikse steen voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN DOORNIKSE 
STEEN als beschreven in dit bestek. 

Alle nieuwe stenen met hoek- of randschade worden op kosten van de aannemer vervangen. De 
aannemer moet de nieuwe stenen beschermen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.2. Geveldelen in witsteen.
3.3.2.1. Verharden van witstenen delen.

ALGEMENE BEPALINGEN: VERHARDEN VAN STEEN.
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Verharden van elementen in witsteen, echter enkel voor elementen die kunnen verhard worden.
Voorafgaandelijk onderzoek is nodig, waarvan rapport opgesteld zal worden.

De beslissing om tot verharden over te gaan wordt genomen na beraadslaging onder opdrachtgever,
erfgoedconsulent, ontwerper en aannemer. De delen die moeten worden verhard worden aangeduid
op plan.

Waar natuursteen een poederig oppervlak vertoont of waar de samenhang van de steen plaatselijk 
is verstoord wordt de natuursteen behandeld met een steenverharder. Volledig verstoorde stenen 
worden niet behandeld, maar vervangen. Stenen (als arduin) die niet kunnen verhard worden, 
worden niet behandeld.

Er zullen vooraf proeven worden uitgevoerd. Deze omvatten 3 proefvlakken van ongeveer 2dm2, 
aangeduid door de architect in overleg, proefvlakken waarop het middel zal worden toegepast. Van 
de proeven worden foto's genomen, vooral van de verkleuringen en de vlekvorming. De architect 
stelt een rapport op in overleg met alle partijen.

Het voorgesteld verhardingsproduct zal een goedkeuring hebben van het KIK (Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium)

Steenverhardende middelen.
Steenversteviger op basis van kiezelzuurester, oplosmiddelvrij. Werkzame stofgehalte: ca. 100%. 
Gelafscheiding: ca. 30%. Kleurloos, niet vergelend, met goede penetratie en indringvermogen. De 
oplossing bevat 300gr kiezelgel per liter oplosmiddel. De dampdoorlaatbaarheid van het behandelde
materiaal blijft behouden. Het steenoppervlak mag door de behandeling niet veranderen.

De steenverharder is geschikt voor kiezel- , klei- en carbonaat gebonden zandsteen zoals Balegem, 
Chauvigny, St. Maxim, Vernon, Euvilles, enz..., voor tufsteen, trachiet, beton, baksteen en voor 
voegwerk.

Werkwijze.
De instructies van de fabrikant moeten worden gevolgd, vooraf voor te stellen.

Vooraleer het oppervlak te behandelen moet het grondig gereinigd worden. Bij zeer sterk verweerde 
oppervlakken en daar waar verlies van waardevol materiaal te vrezen is, moet een eerste 
versteviging worden toegepast, vooraleer er wordt gereinigd.

Vensters en deuren moeten beschermd worden. Vlekken moeten onmiddellijk verwijderd worden met
zuiver oplosmiddelen, bij te leveren.

Slechts nadat het gereinigde oppervlak volkomen droog is en het absorbtievermogen van de 
ondergrond hersteld is, kan de behandeling gebeuren.

Het aanbrengen gebeurt door meerdere keren (nat in nat) onder lage druk te  bevloeien tot de 
gewenste hoeveelheid product ingebracht is. Deze hoeveelheid wordt vooraf bepaald door een klein 
proefvlak, waarbij het criterium de indringdiepte is tot op de gezonde massa. Deze diepte is 
afhankelijk van de diepte van de aantasting en van de te behandelen steen. De indringdiepte wordt 
bepaald in een laboratorium, op kosten van de aannemer en naar zijn keuze.

Het verbruik varieert van 0.5 tot 12L/m2. In een typische toepassing wordt de behandeling 3maal 
uitgevoerd met een tussentijd van 24u, elke behandeling gebeurt met 6bevloeiingen, iedere 
bevloeiing start nadat de vorige nauwelijks is opgedroogd. Het verbruik wordt genoteerd in een 
werfverslag.

Er mag niet worden verwerkt wanneer de gemiddelde dagtemperatuur beneden 10°C ligt. Directe 
zonnestraling tijdens de werken moet vermeden worden.

Wegens heb brandgevaar (vlampunt 29°C) mag er niet gerookt worden tijdens de werkzaamheden. 
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Bij het verwerken moet een mondmasker gedragen worden en moet alle contact met de huid 
vermeden worden door het dragen van beschermende kledij en handschoenen.

A. Verharden wit steen, deel vlak werk.
Verharden vlakke delen wit steen volgens ALGEMENE BEPALINGEN: VERHARDEN VAN STEEN 
hierboven. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Verharden witsteen, deel geprofileerd werk.
Verharden geprofileerde delen witsteen volgens ALGEMENE BEPALINGEN: VERHARDEN VAN 
STEEN hierboven. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.2.2. Herstellen wit stenen stukken met restauratiemortel.
A. Herstellen van openingen, scheuren, afgebroken delen (m2).

Deze werken omvatten het herstellen van wit stenen stukken, het vullen van openingen, scheuren 
met restauratiemortel identiek aan te herstellen stuk.

Het herstellen voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN HERSTELLING DOOR 
RESTAURATIEMORTEL als eerder beschreven in dit bestek.

Herstellen wit steen stukken volgens bepalingen hierboven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Afwerken oppervlak witsteen.
Na de herstellingen van de witstenen stukken worden de oppervlakken afgewerkt door 
boucharderen, bekappen of frijnen om qua textuur aan te sluiten met de naastliggende of 
oorspronkelijke stenen.

In  de  meetstaat  staan  bepaalde  hoeveelheden  vermeld  van  de  elementen  die  moeten  worden
afgewerkt. Deze hoeveelheden zijn benaderend en de te behandelen oppervlakken zullen ter plaatse
worden bepaald.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.2.3. Vervangen witstenen stukken (afbraak en nieuw)  dm3.
Deze aanneming omvat het afbreken van gebroken of zwaarbeschadigde elementen in witsteen, 
leveren en kappen van de nieuwe stukken in witsteen en het inpassen van de nieuwe stenen in het 
metselwerk.

De nieuwe witsteen voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN NIEUWE WITSTEEN als  
beschreven in dit bestek.

In  de  meetstaat  staan  bepaalde  hoeveelheden  vermeld  van  de  elementen  die  moeten  worden
vervangen.  Deze  hoeveelheden  zijn  benaderend  en  de  te  behandelen  oppervlakken  zullen  ter
plaatse worden bepaald. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

3.3.2.4. Nieuwe witstenen stukken (dm3).
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Leveren en plaatsen nieuwe stukken in witsteen, zonder afbraak van oude stukken.

Leveren en kappen van nieuwe stukken in witsteen en het inpassen van de nieuwe stenen in het 
metselwerk. 

ALGEMENE BEPALINGEN NIEUWE WITSTEEN.
Leveren en kappen van de nieuwe stukken in witsteen en het inpassen van de nieuwe stenen in het 
metselwerk. 

De nieuwe stenen worden gekapt uit witte natuursteen met dezelfde tint, structuur, densiteit en 
breukvastheid als de bestaande steen. De nieuwe steen moet vorstbestendig zijn, niet schilferig en 
homogeen. Geschikt voor dorpels, plinten, trappen, opgaand werk, overstekken en fijn 
beeldhouwwerk.

De stenen worden bekapt volgens de oude wijze. Mechanische bekapping is niet aanvaardbaar. De 
tolerantie op de afmetingen bedraagt 2mm.

De aannemer heeft de keuze in de steensoort: zandsteenachtige kalksteen of oölitische kalksteen, die 
echter moet voldoen aan de volgende eisen:
Druksterkte van minstens 550kg/cm2.
Dichtheid: minstens 2100kg/m3.
Bestand tegen vorst: Ja, Coëfficiënt van Hirschwald kleiner dan 0.75.
Geschikt voor fijn werk.
Porositeit: maximum 16%. 

Voor het vervangen van witsteen  zijn de nieuwe stenen zijn uit te voeren, met gelijke afmetingen als 
deze van de te vervangen steen, volgens de aanwijzingen opgegeven door de architect of volgens 
detailtekeningen door hem opgemaakt.

De plaatsing is als bij arduin, zie elders in dit bestek.

A. Nieuwe witstenen stukken, deel vlak werk.
Leveren en plaatsen van nieuwe stukken in Witsteen, zonder afbraak van oude stukken.
Witsteen identiek aan type in gelijke gevelelementen volgens de bepalingen als hierboven 
beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Nieuwe witstenen stukken, deel geprofileerd werk.
Leveren en kappen van nieuwe geprofileerde stukken in witsteen en het inpassen van de nieuwe 
stenen in het metselwerk. 

De nieuwe witsteen voldoet aan de algemene bepalingen van witsteen als  beschreven in dit bestek. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

4. VLOEREN.
4.1. Vloerstructuur in houten balken.

Leveren en plaatsen van een vloerstructuur in houten balken voor herstel waar nodig. 

Ter plaatse van de afgebroken schouwen, ter plaatse van wijzigingen thv traphal , thv afbraak 
verhoogde zoldervloeren... moeten de zoldervloeren worden hersteld. Dit gebeurt met balken in 
grenenhout, RNG, als voor de bestaande vloerconstructies. 

Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTCONSTRUCTIES als elders beschreven in
dit bestek.
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In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

5. DRAAGSTRUCTUUR.
5.1. Constructies in gewapend beton.

BELANGRIJK: Er worden in deze aanneming geen gekende werken in gewapend beton voorzien. 
Echter na de belangrijke afbraakwerken aan de TRAP is het niet onmogelijk dat er constructies nodig
zijn. De werken in gewapend beton zijn in vermoedelijke hoeveelheid en zullen bij uitvoering in 
overleg met OE en DM&A beslist worden en dan slechts wanneer geen andere oplossing mogelijk is.

ALGEMENE BEPALINGEN GEWAPEND BETON.
De aannemer maakt gebruik van beton C25/30 met een karakteristieke druksterkte R'wk van 
28N/mm2 en wapeningsstaal met verbeterde kleef BE400. 

Beton wordt bij voorkeur door een betoncentrale geleverd, leveringsbons met aanduiding van de ei-
genschappen van de beton (sterkteklasse, toeslagstoffen,) zijn aan de ontwerper te overhandigen.

Indien de aannemer de beton zelf aanmaakt, wordt de samenstelling vooraf ter goedkeuring aan de 
ontwerper voorgelegd. Zelf aangemaakt beton wordt enkel voor kleine hoeveelheden gebruikt 
(<1m3).

Alle werken, leveringen en uitvoeringen moeten gebeuren volgens de voorschriften van de officiele 
bestekken en normen (NBN B15-101 tot en met 104, het Typebestek 104 laatste uitgave.)

Materialen.
De elementen bestaan uit gewapend beton dat in situ wordt gestort.

Behoudens andersluidende voorschriften in de uitvoeringsdocumenten van de betonstudie, wordt 
beton aangewend met de volgende karakteristieken :

Sterkteklasse: C 25/30. 
Consistentieklasse: S3 of F3.
Maximale korrelgrootte D: 20mm.
Water-cement-factor: bepaald naargelang de blootstellingsklasse, zoals beschreven in de norm 
NBN B 15-001 (1992)  (2de uitg.).
Cementgehalte: bepaald naargelang de blootstellingsklasse, zoals beschreven in de norm NBN B 
15-001 (1992)  (2de uitg.).
Brandweerstand: Rf2u.
 
Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring  van de 
ontwerper en aan de voorschriften van de normen van de normenreeks NBN T 61 (recentste 
uitgaven en hun addenda).

De wapeningen worden volgens de normen vervaardigd uit BE 400 betonstaal: staven met 
verbeterde kleef, lasbaar. Het wapeningsstaal beantwoordt aan de reeks NBN A24 (1986 en 
addenda). Staal wordt voorzien in vermoedelijke hoeveelheid en wordt bij uitvoering verrekend naar 
de hoeveelheden die vermeld zijn op de uitvoeringsplans. Deze worden opgemaakt door de 
architect.

Uitvoering.
Bij overspanningen welke groter zijn dan 6.00m wordt een tegenpeil behouden van 1/1000 van de 
overspanning, na het in gebruik nemen van de constructie.

De bekistingen zijn voldoende sterk en stijf, en bieden voldoende veiligheid voor de arbeiders 
(ARAB). De nodige voorzorgen moeten genomen worden opdat de bekisting het krimpen van het 
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beton niet zou verhinderen. De bekisting moet voldoende dicht zijn, om het weglopen van 
cementmelk te voorkomen.

Het aanbrengen van een ontkistingsproduct is toegelaten, maar verplicht wanneer het gaat om 
schoon beton, echter enkel na goedkeuring van het product door de ontwerper. 

Alle elementen in gewapend beton worden voorzien als aangeduid op de constructieplans. Deze 
plans, samen met het wapeningsborderel vermelden de wapening welke moet worden voorzien. 
Controle van de ontwerper is verplicht en wordt door de aannemer desnoods schriftelijk 
aangevraagd.

Storten van beton.
Het storten van het beton moet snel en zonder onderbreking gebeuren. Stortnaden moeten worden 
vermeden. Het beton moet steeds worden getrild in de massa.

De zichtbare hoeken worden steeds gebroken door het aanbrengen van een driehoekig latje in de 
bekisting. De zichtbare betonvlakken zijn perfect glad en zonder belletjes of grindnesten.

De gestorte betonoppervlakken moeten worden beschermd tegen regen en uitdroging. Het gebruik 
van beschermingsproducten is toegelaten. Deze producten worden gekozen in functie van de aard 
van de werken en van de weersomstandigheden en moeten voorgesteld worden aan de ontwerper.

De balken in de buitenmuren worden niet tot tegen het buitenspouwblad voorzien. 

Waar de vloer evenwijdig met balken geplaatst wordt en de onderkant van de vloer gelijk komt met 
de onderkant van de balk, moet de vloer in de balk verankerd worden om differentiële zettingen te 
vermijden.

De aannemer zal alle vasthechtingen leveren en plaatsen welke nodig zijn voor het vastzetten van 
de plafonds, valse plafonds schrijnwerk, enz. Alle vasthechtingen zijn begrepen in de prijs van het 
gewapend beton.

Ontkisten.
Een bouwdeel mag slechts ontkist worden als het beton voldoende verhard is, dit wil zeggen in 
principe na 28 dagen. Stellingen, bekistingsstutten en alle dragende delen moeten met de nodige 
voorzichtigheid worden afgebroken. Het wegslaan of afrukken van bekistingen is niet toelaatbaar.

Na het ontkisten moeten alle beschadigingen hersteld worden, eventuele grindnesten moeten 
weggewerkt worden. Zichtbaar blijvende delen moeten beschermd worden om beschadiging te 
voorkomen.

De gestorte betonoppervlakken moeten worden beschermd tegen regen, uitdroging en vorst. Het 
gebruik van beschermingsproducten is toegelaten. Deze producten worden gekozen in functie van 
de aard van de werken en van de weersomstandigheden en moeten voorgesteld worden aan de 
ontwerper.

Toleranties.
De toleranties op de afmetingen zullen niet groter zijn dan als volgt bepaald:
Theoretische afmeting:  maximum afwijking:
tot 10cm: 5mm
tot 60cm: 10mm
tot 2m: 14mm
tot 10m: 25mm

5.1.1. Balken in gewapend beton.
A. Beton.

Realiseren van balken in gewapend beton C25/30. Inbegrepen in de eenheidsprijs is de bekisting. 



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.68

Het gewapend beton voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN GEWAPEND BETON als 
beschreven in dit bestek.

Eventuele opstop van metselwerk aan weg gekapte delen (opleg van de balk) is inbegrepen in de 
prijs van de balken.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Wapeningsstaal, BE400.
De wapeningen worden volgens de normen vervaardigd uit BE400 betonstaal: staven met 
verbeterde kleef, lasbaar. De deklaag boven de wapeningen bedraagt overal 2cm.

Deze voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN GEWAPEND BETON van dit bestek.

De inschrijving voorziet een wapening van 150kg/m3 in vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij 
uitvoering vastgelegd en verrekend.

5.1.2. Geprefabriceerde lateien in gewapend beton.
Leveren en plaatsen van prefab lateien in gewapend beton in bestaande muren, met inbegrip van 
schoring. Lateien met lengte tot 150cm worden geplaatst op een laag mortel met 2 x 15cm opleg. 
Voor grotere lateien moet de opleg minstens 2x20cm zijn of als aangeduid op de betonplans. 

Prefab lateien in nieuwe metselwerk muren voor openingen kleiner dan 2m worden als metselwerk 
gerekend en zijn inbegrepen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

5.2. Herstellen van draagconstructies in hout.
Deze werken omvatten allerlei herstellingen van draagconstructies in hout in slechte toestand.  
Hierbij gaat het om houten constructies met uitzondering van de dakconstructies die verder 
behandeld worden. Hier wordt gedacht aan vloerconstructies na afbraak en bij maken van nieuwe 
openingen.

Waar mogelijk worden houten stukken gedeeltelijk hersteld met maximaal behoud van de goede 
delen van de bestaande constructie. Dit kan gebeuren door verschillende soorten lassen (liplas, 
schuine las, penlas, en varianten) of door het aanbrengen van raveelconstructies.

De herstellingen gebeuren in EIK. Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN 
CONSTRUCTIES als beschreven in dit bestek.

Indien na afbraak zou blijken dat de te vervangen constructies niet uit EIK zijn vervaardigd, maar uit 
een naaldhout, kan de herstelling gebeuren in OREGON, een prijs in min zal worden opgemaakt.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH) worden enkele balken 20/20 en enkele kepers 7/7 voorzien, bij 
uitvoering vastgelegd.

6. AFSLUITENDE ELEMENTEN.
6.1. Nieuw buitenschrijnwerk.

Leveren en plaatsen van nieuwe houten buitenschrijnwerk in AFZELIA DOUSSIE, inclusief beglazing
en het beslag.

ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN SCHRIJNWERK, OUD MODEL.
Het buitenschrijnwerk worden vervaardigd uit AFZELIA DOUSSIE. De nieuwe ramen worden voorzien 
van nieuwe beglazing. Het buitenschrijnwerk voldoet aan de bepalingen van:
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STS52. Houten buitenschrijnwerk.
STS38. Glas en Spiegelwerken, waar van toepassing.
Typebestek nr.104.
TVnr.113 van het WTCB.

De plans en detailtekeningen vormen de basis voor aanbesteding.  De aannemer is verantwoordelijk
voor het nemen van de maten van de ruwbouw. Hij maakt eveneens uitvoeringsplans die ter 
goedkeuring worden voorgesteld aan OE, DM&A en architect. Bij ontbreken van door de aannemer 
gemaakte uitvoeringsplans met goedkeuring worden eventuele wijzigingen zonder discussie of 
prijsgevolg uitgevoerd.

AFZELIA DOUSSIE beantwoordt aan volgende eisen:
Dichtheid: 800kg/m3.
Buigsterkte: 125N/mm2.
Druksterkte evenwijdig met vezels: 72N/mm2.
Schuifsterkte: 7N/mm2

Het hout wordt behandeld om bloeden te voorkomen.

De elementen van schrijnwerk worden loodrecht en waterpas opgesteld. De bevestigingen worden 
voorzien op de juiste plaats en in voldoende aantal om de afdichting tussen schrijnwerk en ruwbouw 
te kunnen verwezenlijken.

Het schrijnwerk is zodanig opgevat dat alle vulelementen en beslag gemakkelijk te vervangen zijn.

Het beslag:
Van alle beslag wordt vooraf een model voorgesteld. Pas na goedkeuring in een werfverslag door 
OE, DM&A en architect kan het beslag besteld en geplaatst worden. Niet goedgekeurd beslag wordt 
indien niet passend op eenvoudige vraag vervangen.

Beslag voor ramen.
De sluiting gebeurt als bij de oude ramen. Scharnieren zijn inbegrepen in de prijs van het raam; de 
espagnoletten worden afzonderlijk opgemeten.

De scharnieren zijn in staal en in voldoende mate (minstens 2 per vleugel en 1 per meter). De 
aannemer voorziet gewone scharnieren met pen, afmetingen 80x53mm2, de beide bladen van de 
scharnier worden ingewerkt in het schrijnwerk, zijn dus niet zichtbaar, enkel de pen zelf is zichtbaar. 
De vijzen naar oud model.

De waterdichtheid wordt gewaarborgd door een vervangbare rubberen dichting, rondom de vleugel. 
Bij oude ramen worden minimale rubberen dichtingen voorzien die de profilering niet doen wijzigen.

Alle nieuw beslag zal worden voorgesteld met model, aanduiding merk en type en technische 
beschrijving. Slechts na schriftelijke goedkeuring in een werfverslag kan het beslag worden besteld. 
Beslag dat niet op deze wijze is goed gekeurd zal eventueel vervangen worden zonder meerkost.
 

Beslag voor deuren.
De sluiting wordt voorzien door een slotkast met RVS slotplaat, een cilinderslot met  3 sleutels, aan 
de binnenzijde en buitenzijde. Sleutels als verder beschreven.

Voor moderne deuren wordt een deurkruk in RVS voorzien, eenvoudig model, L-vormig, lengte 
ongeveer 145mm, in buisprofiel diameter 20mm. 

Voor oude deuren wordt een metalen kruk voorzien, ene zijde L, andere zijde T met rozetten, zwart 
gelakt (lengte handgreep 100mm).
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Glaswerken.
De te gebruiken glassoorten zijn naargelang toepassing:

Enkel glas bij vervangen van glas in bestaand schrijnwerk: getrokken glas met een lichte wemeling. 
Afmetingen STS38. Plaatsing in ramen door mastiek, op basis van krijt en lijnolie.

Dubbel glas: bestaat uit een buitenblad 3mm dik getrokken glas, een spouw met dikte 3.2mm met 
gasvulling (argon), een binnenblad uit spiegelglas met dikte 4mm. De U- waarde van het dubbel glas
bedraagt: 2.3W/m2.K. Afmetingen volgens STS38. Plaatsing gebeurt door mastiek op basis van 
polysulfide, als aangeduid op de uitvoeringsplan.

Het dubbel glas wordt in de kaders vastgezet door middel van een beglazingskit op basis van MS-
polymeer. Deze hecht zich zonder primer op bijna alle ondergronden, waaronder ijzer, natuursteen, 
beton, hout en verf. De kit is duurzaam elastisch, weerbestendig en bestand tegen zout water. 
Nadien wordt het geheel afgekit met een elastische stopmassa die de oude mastiek nabootst. Deze 
is op basis van MS-polymeer, duurzaam elastisch en weerbestendig. De stopmassa is 
overschilderbaar met zowel watergebonden als synthetische verfsystemen. Kit en stopmassa zijn 
bestendig van -40°C tot 90°C.

Gelaagd glas: voor panelen onder 90cm moet uit veiligheidsoverwegingen gelaagd glas worden 
gebruikt, elders waar aangeduid. Gelaagd glas bestaat uit 2 panelen enkel glas, dikte minimum 4mm
met tussenvoegen van een pvb-kunststoffolie. Het gelaagd glas is bestand tegen harde schokken en
moet voldoen aan de proeven t1 tot en met t6, als bepaald in STS38. De kunststoffolie mag geen 
kleurverandering veroorzaken en moet een maximale doorzichtigheid geven.
Volgens NBN S 23-002 + amendement A1. 

De eenheidsprijs van schrijnwerk, gemeten per m2 oppervlakte binnen de dagmaten omvat in ieder 
geval de volgende elementen.
Het maken van constructietekeningen en de opmeting van de bestaande toestand.
Het geheel van de samengevoegde profielen in hout.
De glaslatten (bij dubbel glas) of mastiek (bij enkel of dubbel glas).
De montagemiddelen en de bevestigingen.
De scharnieren en beslag met uitzondering van de espagnoletten.
De beglazing.
De voegen tussen de ramen en de ruwbouw (luchtdicht en waterdicht).
De plaatsing.
Het reinigen na plaatsing.

Bij het einde van de aanneming worden de ramen en deuren gecontroleerd op beschadiging en niet 
behandelde plaatsen... Deze moeten duurzaam hersteld worden.

De voeg tussen hout en metselwerk moet voorzien worden van een dichtingsrol. Deze bestaat uit 
een indrukbare strook welke tot drager dient voor het voegwerk (zelfde voeg als voor parement). Het
schrijnwerk zelf wordt beschermd door een plasticfolie, dat niet voorbij de voeg komt (afsnijden).

Schilderwerken:
Het schrijnwerk wordt afgewerkt door schilderen, 3 lagen (twee lagen in atelier, 1 eindlaag ter 
plaatse). Het schilderwerk is elders voorzien.

6.1.1. Nieuwe houten ramen volgens oud model.
Leveren en plaatsen van nieuwe houten ramen volgens oud model, met oude profilering als het 
bestaande schrijnwerk, elders in de abdij. Zij worden voorzien van verdunde dubbele beglazing 
(max. 10mm) met floatglas aan de binnenzijde en een ruit in getrokken glas aan de buitenzijde. 
Inbegrepen in eenheidsprijs.

De detaillering volgt de oude bestaande detaillering, als vastgelegd in de plans en detailtekeningen. 
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Een minimale rubberen dichting wordt voorzien.

De ramen voldoen aan ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN SCHRIJNWERK, OUD MODEL. als 
beschreven in dit bestek.

A. Vaste delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas.
Leveren en plaatsen van vaste delen van nieuwe houten ramen volgens oud model, met inbegrip 
van dubbele beglazing.

B. Bewegende delen met dubbele beglazing , een ruit getrokken glas.
Leveren en plaatsen van bewegende delen van nieuwe houten ramen volgens oud model, met 
inbegrip dubbele beglazing en beslag (scharnieren...).

Raamsluitingen (espagnoletten) voor ramen volgens oud model zijn elders voorzien.

C. Raamsluiting met espagnoletten.
De sluiting van de buitenramen wordt voorzien door espagnoletten volgens oud bestaand model: 
massief vierkante staaf, 8x8mm², aangedreven door een S-vormige hendel in smeedwerk met twee 
gedraaide geprofileerde staafjes (horizontale arm). Model te nemen bij de ramen van de tweede 
verdieping van de ZUIDGEVEL van de ZUIDVLEUGEL.

Bestaande model in smeedijzer wordt nagemaakt in messing (door verloren was procédé); de 
horizontale arm mag worden gedraaid. Smeedwerk is eveneens toegelaten indien goedkoper.

Model is ter goedkeuring voor te leggen.

6.1.2.  Nieuw  houten raamdeur geheel volgens oud model.
De toegang in de WESTGEVEL tot de DWARSVLEUGEL bestaat momenteel uit een geheel van 
stalen profielen met beglazing. Dit geheel is te vervangen door een nieuw geheel uit hout met 
kruisverdelingen en dubbel glas. Het nieuwe schrijnwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN:
HOUTEN SCHRIJNWERK, OUD MODEL.

Volgende elementen zijn te voorzien:

A. Vaste delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas.
B. Bewegende delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas.
C. Raamdeursluiting met kruk en cilinderslot.

6.1.3. Nieuwe volle houten deuren, oud model.
A. Volle houten deur.

Leveren en plaatsen van nieuwe volle houten deuren, volgens oud model. 
De detaillering volgt de oude bestaande detaillering, als vastgelegd in de plans en detailtekeningen. 
Een minimale rubberen dichting wordt voorzien.

De deuren voldoen aan de De ramen voldoen aan ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN 
SCHRIJNWERK, OUD MODEL. als beschreven in dit bestek.

B. Deursluiting met kruk en cilinderslot.
Leveren en plaatsen van deursluitingen met kruk en cilinderslot. 

De sluiting wordt voorzien door een slotkast met RVS slotplaat, een cilinderslot met  3 sleutels, aan 
de binnenzijde en buitenzijde. Metalen kruk voorzien, ene zijde L, andere zijde T met rozetten, zwart 
gelakt (lengte handgreep 100mm). Beslag ter goedkeuring voor te leggen. 
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Sleutel is van het type EURO-cilinder met passe-partout, en past in het systeem van de ABDIJ. De 
sloten passen in een sleutelsysteem met 3 niveaus: elk slot wordt voorzien van een individuele 
sleutel, die past in een groep. Boven alle groepen wordt één algemene “passe-partout” voorzien.

6.1.4. Nieuwe schuine houten buitenluiken aan keldergaten.
Deze werken omvatten het maken van afdichting boven de keldertrap in de WESTGEVEL  van de C-
VLEUGEL met schuine houten buitenluiken. Hout is AFSELIA.

De luiken bestaan uit twee vleugels, 65cm breed, 185cm hoog, gemonteerd op een opstand met 
schuine zijkanten. De luiken zelf bestaan uit een kader 12x3cm2 waarop een watervaste multiplex is 
gemonteerd (WBP, dikt 22mm). 

De opstand bestaat uit een kader in AFSELIA waarop aan de buitenzijde houten planken worden 
aangebracht, breedte 10cm, dikte 18mm, met tand en groef. De bovenkant van de schuine 
opstanden zijn uitgevoerd als een U-profiel, breed ongeveer 12cm, hoog ongeveer 14cm. In het 
midden een groef van 4cm om regenwater af te voeren.
 
De luiken zelf worden bekleed met een blad in lood, dikte 1mm. Blad is in een stuk, zonder naden. 
Het lood is inbegrepen in de prijs van dit artikel.

De constructie moet een waterdicht geheel vormen. De buitenluiken voldoen aan voldoen aan 
ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN SCHRIJNWERK, OUD MODEL als beschreven in dit bestek.

De aannemer houdt zich aan de tekening bijgevoegd aan het bestek. Bij afwijking van de 
bestektekening worden vooraf constructietekeningen opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan 
architect.

Afwerking door schilderen is afzonderlijk voorzien.

6.2. Herstel bestaand houten buitenschrijnwerk.
6.2.1. Herstel bestaand houten deur D0O.DD1.

Herstellen van bestaande volle houten deur D0O.DD1 in OOSTGEVEL van de DWARSVLEUGEL. 

De bestaande buitendeuren worden grondig nagezien. De scharnieren worden geregeld en 
vastgezet. Waar het hout beschadigd is zal dit hersteld worden. 

De herstellingen/vervangingen gebeuren volgens de algemene bepalingen herstel houten 
schrijnwerk als beschreven in dit bestek.

De detaillering volgt de oude bestaande detaillering. 

Bij aanvullen van glas in bestaande deur wordt met de mond geblazen gebruikt indien de behouden 
ruitjes ook in met de mond geblazen glas zijn. In de andere gevallen wordt getrokken glas gebruikt.

De volgende werken zijn te voorzien: 
- Bekleding aan binnenzijde van deurblad verwijderen.
- Houtwerk herstellen.
- Gebroken ruitjes in waaier vervangen.
- Vervangen mastiek beglaasde delen.
- Scharnieren en kruk nazien en regelen.
- Een minimale rubberen dichting wordt voorzien.
- Opstoppen van gaten en scheuren, wegwerken van kleine verrotte delen.

De deuren voldoen aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN SCHRIJNWERK, OUD MODEL 
als beschreven in dit bestek.
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ALGEMENE BEPALINGEN HERSTEL HOUTEN SCHRIJNWERK.
Het houten buitenschrijnwerk wordt grondig nagezien. De scharnieren en beslag worden geregeld en
vastgezet.

De slechte stukken in het bestaande houten schrijnwerk worden vervangen. De vervangstukken zijn 
te voorzien in AFZELIA DOUSSIE  

Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN SCHRIJNWERK, OUD MODEL als 
beschreven in dit bestek.

In  de  meetstaat  staan  bepaalde  hoeveelheden  vermeld  van  de  elementen  die  moeten  worden
hersteld/vervangen.  Deze  hoeveelheden zijn  benaderend  en  de  exacte  hoeveelheden zullen  ter
plaatse worden bepaald.  (VH) Er mag slechts tot vervanging worden overgegaan na overleg en
schriftelijke goedkeuring van de architect. 

De  herstelling  wordt  gemeten  per  te  vervangen  stuk  zoals  onderdorpel,  regel,  stijl,  kleinhout...
Vervangen gehele bewegende delen wordt per m2 gerekend.
Herstel deuren: sog. 

Na de vervanging van de slechte delen wordt het geheel geschuurd en opgekuist.

De eenheidsprijs omvat:
Nazicht van het schrijnwerk.
Het demonteren van het te vervangen stuk.
Verwijderen van glas (te recupereren).
Monteren van nieuw stuk in hout.
Herplaatsen van recuperatieglas (met mond geblazen of getrokken), met inbegrip van mastiek.
Reiniging na plaatsing.

Enkel het met mond geblazen of indien aanwezig getrokken glas wordt gerecupereerd en 
teruggeplaatst.

Vervangen van losse mastiek in behouden delen van het houten schrijnwerk is inbegrepen in 
schilderwerk en vormt geen deel van dit artikel.

In dit artikel is mastiek wel inbegrepen in de eenheidsprijs waar houten delen worden vervangen of 
hersteld en het recuperatieglas (met mond geblazen of getrokken) moet herplaatst worden. Het 
enkel getrokken (recuperatie)glas wordt gemonteerd en vastgezet met een mastiek op basis van krijt
en lijnolie.

Waar mogelijk worden aangetaste stukken behouden en gerestaureerd met een mengsel van zaag-
meel en houtlijm op basis van acryl. Eventueel gebruik maken van een 2componenten systeem, be-
staande uit een zuivere epoxyhars en anderzijds houtpoeder met vezelachtige en celvormige vulstof-
fen. Dergelijke herstellingen zijn slechts mogelijk indien de mechanische sterkte van de stukken het 
toelaat.

Schilderwerk is afzonderlijk voorzien.

6.2.2. Herstel bestaande houten ramen.
De herstellingen/vervangingen gebeuren volgens de algemene bepalingen herstel houten 
schrijnwerk als beschreven in dit bestek volgens oud model. De volgende werken zijn te voorzien:

Verbindingen met lijm worden slechts uitgevoerd na goedkeuring van de lijm door de ontwerper. Er 
wordt bij voorkeur een lijm gebruikt die niet te stevig is, zodat het demonteren in de toekomst nog 
mogelijk is. Tenzij anders bedongen wordt PolyVinylAcetaat lijm gebruikt, zodat de verlijming 
reversibel is.
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Lijmverbindingen moeten uitgevoerd worden volgens de voorschriften van de lijmfabrikant 
(voorschriften betreffende vochtigheidsgraad van het hout, temperatuur, druk bij verlijming en 
samenstelling). Gelijmde verbindingen moeten bestand zijn tegen vocht en schimmels.

A. Vervangen van onderdorpel.
Verwijderen en vervangen van onderdorpel van bestaande houten ramen (onderste regel van het 
vaste deel).

De profilering, sectie en afmetingen moeten identiek zijn aan het oorspronkelijke model.

Onderdorpel en ongeveer 5cm van de beide verticale stijlen op de uiteinden van de onderdorpel 
worden weggenomen, de verticale stijlen met een schuine snede. Hierdoor is het mogelijk om met 
een schuine las de nieuwe onderdorpel met opstaande stukken te verlijmen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Vervangen van onderregel (vleugel).
Afbreken en vervangen van onderregel van bestaande houten ramen (onderste regel van het 
draaiende deel). 

De profilering, sectie en afmetingen moeten identiek zijn aan het oorspronkelijke model.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

C. Vervangen van “neus".
Afbreken en vervangen van neus van bestaande houten ramen.  

De profilering, sectie en afmetingen moeten identiek zijn aan het oorspronkelijke model.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

D. Vervangen van glas.
Deze aanneming omvat het vervangen van gebroken glas in de bestaande houten ramen. door glas 
identiek aan het oorspronkelijke, namelijk enkel, getrokken of met de mond geblazen glas met 
wemeling als in bestaande panelen. Nieuwe mastiek is inbegrepen in de eenheidsprijs.

Bij aanvullen van glas in bestaande ramen wordt met de mond geblazen gebruikt indien de 
behouden ruitjes ook in met de mond geblazen glas zijn. In de andere gevallen wordt getrokken glas 
gebruikt.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

E. Vervangen bewegende delen.
Deze werken omvatten het uitnemen van houten raamvleugels in slechte staat, recupereren van 
raambeslag en glas,  leveren en plaatsen van nieuwe raamvleugels in hout volgens oud model, 
herplaatsen van gerecupereerd beslag en glas, mastiek.

De profilering, sectie en afmetingen moeten identiek zijn aan het oorspronkelijke model.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

F. Herstellen kruishout.
Deze werken omvatten het uitnemen van te herstellen kruishouten, recupereren van glas, 
verbindingen doorboren, opnieuw verlijmen van de nieuwe kruishouten onderdelen, herplaatsen van 
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gerecupereerd glas, mastiek.

De profilering, sectie en afmetingen moeten identiek zijn aan het oorspronkelijke model.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

G. Scharnieren.
Deze aanneming omvat het demonteren van slechte scharnieren van behouden houten schrijnwerk 
en vervangen door nieuwe. De nieuwe scharnieren zijn gelijkaardig aan de oorspronkelijke.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

H. In orde zetten van bestaande sluiting.
Deze werken omvatten het algemeen nazien en bijregelen van de bestaande sluitingen van het 
houten schrijnwerk.

I. Espagnoletten vervangen door nieuwe (oud model).
Deze aanneming omvat het demonteren van slechte espagnoletten van behouden houten 
schrijnwerk en vervangen door nieuwe. De nieuwe espagnoletten zijn gelijkaardig aan de 
oorspronkelijke: massief vierkante staaf, 8x8mm², aangedreven door een S-vormige hendel in 
smeedwerk met twee gedraaide geprofileerde staafjes (horizontale arm). Model te nemen bij de 
ramen van de tweede verdieping van de ZUIDGEVEL van de ZUIDVLEUGEL.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de bewegende delen die moeten worden
hersteld. Deze hoeveelheden zijn benaderend en de te herstellen stukken zullen ter plaatse worden 
bepaald door de ontwerper.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

6.3. Binnenschrijnwerk.
6.3.1. Nieuw binnenschrijnwerk.
6.3.1.1. Nieuw houten binnenschrijnwerk.

Leveren en plaatsen van nieuwe binnendeuren. De eenheidsprijs omvat de deurbladen, de deurlijs-
ten en het volledige deurbeslag.

ALGEMENE BEPALINGEN: DEUREN EN BRANDDEUREN.
De aanneming omvat de levering en plaatsing van deuren en branddeuren met een brandweerstand 
RF30’, als bepaald in de Belgische norm. Alle branddeuren moeten het keurmerk BENOR dragen.

De plans en eventuele detailtekeningen vormen de basis voor aanbesteding. Details en maten 
kunnen in de loop van het bouwproces wijzigen. In elk geval is de aannemer verantwoordelijk voor 
het nemen van de maten van de ruwbouw.

De binnendeuren met brandweerstand moeten voldoen aan de bepalingen van NBN 713-020. De 
aannemer mag de constructeur bepalen volgens eigen keuze. Wel moet in ieder geval een BENOR 
ATG attest voor brandwerende deuren, getest volgens NBN 713.020 (1968 en addendum 1982) 
voorgelegd worden. 

De deurkozijnen van de brandwerende deuren dienen dezelfde brandweerstand te bezitten als de 
deurbladen.

De branddeuren worden geplaatst door een erkend, gecertificeerd plaatser, die bij de voorlopige 
oplevering een attest van erkenning overeenkomstig MB van 5.5.1995 (BS 25.5.95) moet bijvoegen.

Het materiaal van de bekledingen, de deurstijlen en het deurbeslag moeten voldoen aan de 
voorwaarden van de brandproef. De deurlijsten worden vastgezet aan de ruwbouw, conform met de 
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bepalingen van de brandproef.

Deurconstructie.
De deuren zijn van het type vlakke verfdeur.

De enkele binnendeuren zijn opgebouwd uit:
Een hardhouten randwerkkader uit es of gelijkwaardig, gestoomd en gedroogd tot 10% vochtigheid, 
gemeten volgens NBN 225, met minimum afmetingen 55mm/36mm.
Een binnenwerk, samengesteld uit volle houtspaanplaat, dikte min. 32 mm. De spaanplaat zal een 
densiteit hebben van min. 600kg/m3. Op de plaats van het slot wordt een versterking van massief 
hout aangebracht.
De bekleding: houtvezelplaat (board) 

De bekleding  stopt  op  1cm van  de  rand,  het  randwerk  in  es  wordt  plaatselijk  uitgefreesd.  Het
randwerk wordt afgewerkt door vernissen, kleurloze vernis op basis van polyurethaan, 3lagen.

Het randhout, het binnenwerk en de versterkingen vormen een volkomen vlakke en stabiele 
oppervlakte voor het lijmen en ondersteunen van de bekledingen. De bekledingsplaat wordt warm en
onder druk met het randhout en het binnenwerk verlijmd door middel van kunstharslijmen, 
ongevoelig voor vocht.

Kenmerken van de bekledingshoutvezelplaten (board) (volgens STS 04.4):
Samenstelling : houtvezels of andere plantaardige vezels, vervaardigd door vervilting , en gebonden 
door een organisch bindmiddel of door lijm, met dien verstande dat de primaire cohesie voortvloeit 
uit de vilting van de vezels en hun zelfklevende eigenschappen.
Volumemassa: > 800 kg/m3.
Type: super hardboard. (“oil tempered”)
Zwelling na 24 h: 15 % (“oil tempered”).
Buigsterkte: 40N/mm2. 
Treksterkte: 0,7 N/mm2. 
Dikte: 6mm 
Het vochtgehalte van de houtvezelplaten: max. 5 +/- 3 %.

Op de hoogte van het slot is er een versterking aangebracht voor het stevig monteren van klink en 
slot. In de zijkanten en de bovenkant van de deurbladen is een zwelstrip op basis van 
schuimvormend product gefreesd. In de onderkant van de deurbladen is een zwelstrip op basis van 
schuimvormend product gefreesd.

Kenmerken van de deurbladen :
Hoogte, breedte en dikte : volgens deurenstaat
Afwerking: vooraf geplamuurd, met effen en gladde textuur, met minimum dikte 0,2 mm.

Deurlijst.
De deurlijsten vormen deel van de deurensembles. Ze zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 
Omgebogen slotplaten uit RVS zijn verplicht. 

Houten deurlijsten voor de binnendeuren worden vervaardigd uit hard hout, meranti en uit multiplex 
met een dikte van 25mm. De speling tussen de binnenkast en de muur wordt opgevuld met rotswol. 
Waar aangeduid worden bloklijsten gebruikt, er wordt geen onderscheid gemaakt in de eenheidsprijs
van het deurgeheel.

Voor branddeuren is in het deurkozijn een zwelstrip  op basis van schuimvormend product 
ingefreesd.

Deurbeslag.  
Het beslag zal van een gekend merk zijn. De aannemer zal voor de start van de werken de merken 
van alle elementen van het deurbeslag vermelden, zoniet kan de ontwerper bij uitvoering de merken 
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opleggen. Alle deurbeslag zal worden voorgesteld in de originele verpakking ter goedkeuring aan de 
ontwerper.

Slotkast.
Per deur wordt een slotkast met cilinderslot voorzien en per slot worden 3 sleutels meegeleverd. Slot
is van het type veiligheidsslot met dag- en nachtschoot in messing. De slotkast is vervaardigd in 
gelakte staalplaat, de slotplaat en de sluitplaat zijn in RVS, afgerond model. 

Scharnieren.
De scharnieren zijn in roestvrij staal voor de buitendeuren of in aluminium voor de binnendeuren, als 
aangeduid in de deurenstaat. De scharnieren zijn regelbaar voor alle buitendeuren en alle 
brandwerende deuren.

Krukken.
De krukken zijn in roestvrij staal, met rozetten in hetzelfde materiaal voor de kruk en voor de sloten. 
De krukken zijn L-vormig, lengte ongeveer 145mm, in buisprofiel diameter 20mm. Rozet in rond 
model.

Voor oude deuren wordt een metalen kruk voorzien, ene zijde L, andere zijde T met rozetten, zwart 
gelakt (lengte handgreep 100mm).

Sloten en sleutels.
De cilindersloten zijn van een gekend merk. Per slot worden 3sleutels meegeleverd. 

Voor alle nieuwe cilindersloten moet een loper voorzien worden, in 3 exemplaren af te geven op het 
einde van de werken. Deze mag gedurende de werf niet gebruikt worden.

WC-sloten worden voorzien van een knop aan beide zijden, een sluitingsmechanisme aan de 
binnenzijde, die de aanduiding BEZET-VRIJ aangeeft (aan de buitenzijde).

Sleutel is van het type EURO-cilinder met passe-partout, en past in het systeem van de ABDIJ. De
sloten passen in een sleutelsysteem met 3 niveaus:  elk slot  wordt  voorzien van een individuele
sleutel, die past in een groep. Boven alle groepen wordt 1 algemene “passe-partout” voorzien.

Deurstop.
Deurstoppen bestaan uit gepolijst gietaluminium, bolvormig met platte bodem voor montage op vloer.
De deurstop wordt voorzien van een rubberen stootrand. Het geheel wordt met minstens 3 pluggen 
in de vloer verankerd, uittrekkracht minstens 100kg. 

De plaats wordt in overleg met de bouwheer en de architect bepaald. Waar mogelijk worden 
deurstoppen muurmodel geplaatst.

Plaatsing
Met de plaatsing van houten schrijnwerk wordt begonnen op het ogenblik dat de 
plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, als de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de lucht 
respectievelijk begrepen zijn tussen 15 en 22°C en tussen 40 en 70%.

Het hout wordt opgeslagen in een daarvoor geschikte ruimte beschut tegen zon, vocht en regen, 
zonder dat het in contact komt met de grond of de daarop groeiende planten.

De deuren worden gemaakt volgens model ter goedkeuring aan de architect voor te leggen.

De plaatsing van de deuren en deurkozijnen mag geen afbreuk doen aan de brandwerendheid van 
het geheel.

De montage van de deuren en hun toebehoren gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en 
volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen.

De deurbladen dienen loodrecht te worden geplaatst. 
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De deurlijsten worden vastgezet in de ruwbouw door middel van vijzen. Bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan de aansluiting met de plinten.

Deurbladen die een onderdeel vormen van meervoudige deuren worden gepast voorzien van een 
dekprofiel ter hoogte van de aansluiting tussen beide deurbladen. De rugzijde van de afdeklat (of 
afdekprofiel) is nauw in contact met de aansluitzijde van het andere deurblad.

Het minimaal aantal ophangingen wordt, behalve bij andersluidende bepalingen in de 
hiernavolgende bestekteksten, bepaald volgens de aanduidingen van de fabrikant.

Bij draaiende deuren worden de nodige voorzieningen getroffen opdat elk deurblad opgehangen kan
worden aan de deurkozijnen d.m.v. min. 4 paumellen. Daarbij zal het blad van de paumellen verdiept
worden aangebracht.
 
De architect geeft de draairichting van de deuren aan: zie hiervoor plan.

Controle / keuringsaspecten
De branddeuren dragen het BENOR ATG-merk met vermelding van de brandweerstand. De 
aannemer levert bij de oplevering een attest af waarbij de brandweerstand van de deuren wordt 
bevestigd en een attest van correcte plaatsing.

Volgende houtgebreken hebben afkeuring tot gevolg: rot, onregelmatigheden in de houtstructuur, 
sporen van vroegere insectenaantasting, verkleuring en strepen, schorsinsluitsels en harsgallen, 
kwasten (losse en gezonde vast ingegroeide), gaten, spleten tussen de vezels.

Volgende fabricagegebreken hebben afkeuring tot gevolg: open voegen tussen de lagen of tussen 
twee stroken fineer van eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde reparaties, blazen, ruw 
oppervlak, lijmpenetratie.

Meting:
Per stuk,  volgens het type van deurblad.

De lijst en deurbladen worden geschilderd. Schilderwerk wordt afzonderlijk voorzien verder in dit 
bestek.

6.3.1.1.1. Bestaande nieuwe paneeldeuren plaatsen.
Deze werken omvatten het plaatsen van bestaande nieuwe paneeldeuren in voorraad. 
Deze deur wordt voorzien van een stalen of houten deurlijst met bijhorende beslag.
Uitvoering volgens detailtekeningen en naar voorbeeld van bestaande gelijkaardige deuren in gang 
gelijkvloers ZUIDVLEUGEL.

De eenheidsprijs omvat plaatsen recuperatiedeurblad, leveren en plaatsen van de deurlijst en het 
volledige deurbeslag.

De deuren voldoen aan de algemene bepalingen voor houten schrijnwerk en (brand)deuren als 
beschreven in dit bestek en waar van toepassing.

Schilderwerk is afzonderlijk voorzien.

6.3.1.1.2. Leveren en plaatsen nieuwe paneeldeuren.
Leveren en plaatsen van nieuwe enkele paneeldeuren, bestaande uit twee verticale stijlen en vijf 
horizontale regels, alles met doorsnede 165x60mm2, verzameld in een raamconstructie, waartussen
multiplex-panelen zijn gemonteerd (groefverbinding in stijlen en regels). De multiplexpanelen zijn 
20mm dik. De deuren worden vervaardigd in AFZELIA DOUSSIE. Het geheel in een houten deurlijst 
met bijhorende beslag.
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Uitvoering naar voorbeeld van bestaande gelijkaardige deuren in Z0.PANDGANG ZUID op 
gelijkvloers ZUIDVLEUGEL.

Detailtekeningen worden opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd.

De eenheidsprijs omvat de deurbladen, de deurlijst en het volledige deurbeslag.

De deuren voldoen aan de algemene bepalingen voor houten schrijnwerk en (brand)deuren als 
beschreven in dit bestek en waar van toepassing.

Schilderwerk is afzonderlijk voorzien.

6.3.1.2. Nieuw metalen binnenschrijnwerk.
ALGEMENE BEPALINGEN STALEN SCHRIJNWERK:
Stalen schrijnwerk voldoet aan STS 36.

De plans en eventuele detailtekeningen vormen de basis voor aanbesteding. Details en maatgeving 
kunnen in de loop van het bouwproces wijzigen. In elk geval is de aannemer verantwoordelijk voor 
het nemen der ruwbouwmaten. Hij moet uitvoeringstekening opmaken en laten goedkeuren door de 
architect.

Stalen schrijnwerk wordt opgebouwd uit koudgeplooide stalen profielen, plaatdikte 2mm, diepte van 
het profiel 50mm. Alle hoeken worden in verstek gelast, alle lasoverschot wordt weggepolierd, de 
verbindingen vertonen geen lastekorten of fouten. De hoeken zijn perfect 90°.

Voor de bewegende delen worden de vaste kaders uitgevoerd met neopreenvoegen die passen in 
voorgeplooide gleuven.

Alle metalen kaders en bewegende delen worden gemetalliseerd. Dit wordt uitgevoerd op de 
afgewerkte gehelen. Nadien worden zij geschilderd als verder beschreven.

Glassoorten.
De te gebruiken glassoort is:
Gelaagd glas voor alle panelen, bestaande uit 2 panelen enkel glas, dikte minimum 4mm met 
tussenvoegen van een PVB-kunststoffolie. Het gelaagd glas is bestand tegen harde schokken en 
moet voldoen aan de proeven t1 tot en met t6, als bepaald in STS38. De kunststoffolie mag geen 
kleurverandering veroorzaken en moet een maximale doorzichtigheid geven.
Elders wordt gewoon enkel glas gebruikt, dikte en kwaliteit als bepaald in STS38.

Deurbeslag.  
Het beslag is inbegrepen in eenheidsprijs.
Het beslag zal van een gekend merk zijn. De aannemer zal voor de start van de werken de merken 
van alle elementen van het deurbeslag vermelden, zo niet kan de ontwerper bij uitvoering de merken
opleggen. Alle deurbeslag zal worden voorgesteld in de originele verpakking ter goedkeuring aan de 
ontwerper.

Slotkast.
Per deur wordt een slotkast met cilinderslot voorzien en per slot worden 3 sleutels meegeleverd. Slot
is van het type veiligheidsslot met dag- en nachtschoot in messing. De slotkast is vervaardigd in 
gelakte staalplaat, de slotplaat en de sluitplaat zijn in RVS, afgerond model. 

Scharnieren.
De scharnieren zijn in roestvrij staal en in voldoende mate (2 per vleugel en 1 per meter). De 
scharnieren zijn regelbaar.

Krukken.
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De krukken zijn in roestvrij staal, met rozetten in hetzelfde materiaal voor de kruk en voor de sloten. 
De krukken zijn L-vormig, lengte ongeveer 145mm, in buisprofiel diameter 20mm. Rozet in rond 
model.

Sloten en sleutels.
De cilindersloten zijn van het type EURO-cilinder met passe-partout, en passen in het bestaande
gebouwensysteem. De sloten passen in een sleutelsysteem met 3 niveaus: elk slot wordt voorzien
van een individuele sleutel, die past in een groep. Boven alle groepen wordt 1 algemene “passe-
partout” voorzien. Per slot worden 3sleutels meegeleverd. 

WC-sloten worden voorzien van een knop aan beide zijden, een sluitingsmechanisme aan de 
binnenzijde, die de aanduiding BEZET-VRIJ aangeeft (aan de buitenzijde).

Deurstop.
Deurstoppen bestaan uit gepolijst gietaluminium, bolvormig met platte bodem voor montage op vloer.
De deurstop wordt voorzien van een rubberen stootrand. Het geheel wordt met minstens 3 pluggen 
in de vloer verankerd, uittrekkracht minstens 100kg. 

De plaats wordt in overleg met de bouwheer en de architect bepaald. Waar mogelijk worden 
deurstoppen muurmodel geplaatst. Deze bestaan uit een cilindervormige stift in RVS, afgedekt met 
zwarte rubberen kapje.

Schilderwerk.
Is voor metalen binnenschrijnwerk afzonderlijk voorzien.

6.3.1.2.1. Nieuw metalen binnenschrijnwerk zonder brandweerstand.
6.3.1.2.1.1. Vaste delen.

Leveren en plaatsen van vaste delen stalen binnenschrijnwerk voor deurraamensembles volgens 
ALGEMENE BEPALINGEN STALEN SCHRIJNWERK met inbegrip van beglazing en beslag. Alle 
beglazing is uitgevoerd in gelaagd glas.

6.3.1.2.1.2. Bewegende delen.
Leveren en plaatsen van bewegende delen stalen binnenschrijnwerk voor deurraamensembles 
volgens ALGEMENE BEPALINGEN STALEN SCHRIJNWERK met inbegrip van beglazing en beslag.
Alle beglazing is uitgevoerd in gelaagd glas.

6.3.1.2.1.3. Deurpomp voor metalen binnenschrijnwerk.
Leveren en plaatsen van het beslag voor het metalen binnenschrijnwerk volgens ALGEMENE 
BEPALINGEN STALEN SCHRIJNWERK. Beslag is inbegrepen in de vorige artikels met uitzondering
van de deurpomp, deel van dit artikel.

Deurpompen:
Deze wordt gemonteerd bovenaan het deurblad. De deurpomp bestaat uit een veer, waarvan de 
kracht instelbaar is, sluitkoppel tot 70Nm. De sluitbeweging wordt hydraulisch geremd. De deur kan 
worden geopend over 180graden. De deur kan niet vast gezet worden. 

Deurpompen voor dubbele deur voldoen aan de bepalingen als hierboven beschreven voor gewone 
enkele deurpompen. Zij worden voorzien van een ingebouwd selectiemechanisme. De inrichting is 
deel van de deurpompen (horizontaal profiel boven de deur dat de beide pompen verbindt).

Deurpomp wordt afgewerkt door moffelen, kleur te bepalen in functie van kleur deuren en lijst.

6.3.2. Herstel bestaand binnenschrijnwerk.
6.3.2.1. Nazicht bestaande deuren, vervangen slotkast.
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Deze werken omvatten het nazicht van de bestaande deuren.
Nieuwe slotkasten voldoen aan de bepalingen voor nieuwe enkele binnendeuren.

7. MUURAFWERKING.
7.1. Buitenmuurafwerking.
7.1.1. Reinigen  van buitenmuren.

Reinigen van alle parement, zowel natuursteen als baksteen, met verplichte controle in het gebouw.

7.1.1.1. Reinigen vlak parement in baksteen.
ALGEMENE BEPALINGEN REINIGEN PAREMENT.  
Alle delen parement worden gereinigd met zuiver water en geborsteld, met uitsluiting van elk gebruik 
van zandstralen of van scheikundige middelen of van gelijk welke methode waarbij het aspect of de 
structuur van de steen worden gewijzigd. De stenen mogen niet breken. De oppervlakte van de 
baksteen mag niet worden aangetast.

In principe wordt het parement gereinigd met water onder druk en borstelen met een zachte borstel. 
Het gebruik van zeep of stoom is toegelaten mits goedkeuring van de architect.

Slechts na goedkeuring van de architect en het werfbureau mag gebruik gemaakt worden van een 
speciaal ontworpen vochtstraalsysteem, waarbij fijn poeder gemengd wordt met water. Het 
straalmiddel wordt met een variabele druk tegen de gevel gespoten. De druk wordt geleverd door een 
regelbare compressor (maximum 8bar). Er wordt steeds gepoogd om met een zacht gesteente te 
werken (Calciumcarbonaat-poeder (Mohs 3.5)0.02-0.25mm). Slechts indien de resultaten onvoldoende
zijn en de baksteen geschikt is (dus niet te zacht) mag overgeschakeld worden naar een hardere steen
(Magnesium-orthosilicaat-poeder (Mohs7) 0.063-0.25mm). Deze beslissingen moeten steeds 
vergezeld zijn van een rapport. In geen geval mag vrije kwarts gebruikt worden.

Er worden proefvlakken gemaakt voor de gevelreiniging. Deze zijn ongeveer 1m2 groot. Er worden 
zoveel proefvlakken gemaakt als nodig. Pas na schriftelijke goedkeuring in een werfverslag mag de 
aannemer met de eigenlijke werken starten. De goedgekeurde proefvlakken worden aangeduid op 
plan en moeten behouden blijven.

De aannemer moet ervoor zorgen dat er binnen de gebouwen geen schade wordt aangebracht aan 
schilderwerk, tabletten, behang.

Gedurende gans de duur van deze werken controleert de aannemer de toestand in het gebouw met 
verplicht een persoon in het lokaal, zodat eventueel doorsijpelend vocht onmiddellijk gestopt wordt en 
waterschade voorkomen wordt.

De plaatsen waar water kan binnendringen moeten worden afgedicht, dus aan ramen en deuren, en 
eventueel aan kroonlijsten. Openstaande voegen aan ramen en deuren moeten desnoods vooraf 
tijdelijk gedicht worden met plaaster of silicone. Deze wordt na de werken verwijderd.

Na het reinigen van de gevels worden de vensters en deuren gereinigd.

A. Reinigen vlak parement – te kaleien.
Deze werken omvatten het reinigen  van vlak parement volgens de ALGEMENE BEPALINGEN 
REINIGEN PAREMENT als hierboven beschreven.
Het parement is na de werken geschikt om afgewerkt te worden door kaleien.
Het kaleien is apart voorzien, zie verder.

B. Reinigen vlak parement – te bepleisteren.
Deze werken omvatten het reinigen  van vlak parement volgens de ALGEMENE BEPALINGEN 
REINIGEN PAREMENT als hierboven beschreven.
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Het parement is na de werken geschikt om afgewerkt te worden door bepleistering met een kalkmortel.
Deze bepleistering is apart voorzien, zie verder.

7.1.1.2. Reinigen natuursteen.
7.1.1.2.1. Reinigen arduin of Doornikse steen.

Alle stukken arduin of Doornikse steen in de te behandelen gevels worden gereinigd met zuiver 
water en geborsteld, met uitsluiting van elk gebruik van zand of van scheikundige toevoegingen of 
gelijk welke methode waarbij het aspect of de structuur van de steen wordt gewijzigd. 

De ALGEMENE BEPALINGEN   REINIGEN    PAREMENT blijven gelden.

A. Reinigen arduin of Doornikse steen, deel vlak werk.
A1. Reinigen arduin, deel vlak werk.

Reinigen van alle vlakke delen arduin in de te behandelen gevels, volgens de ALGEMENE 
BEPALINGEN REINIGEN  PAREMENT hierboven.

A2. Reinigen Doornikse steen, deel vlak werk.
Reinigen van alle vlakke delen Doornikse steen in de te behandelen gevels, volgens de ALGEMENE 
BEPALINGEN REINIGEN  PAREMENT hierboven.

B. Reinigen arduin of Doornikse steen, deel geprofileerd werk.
B1. Reinigen arduin, deel geprofileerd werk.

Reinigen van alle geprofileerde delen arduin in de te behandelen gevels, volgens de ALGEMENE 
BEPALINGEN   REINIGEN    PAREMENT hierboven.

Nota: extra zorg besteden aan de profilering van de natuursteen bij het reinigen om beschadigingen 
te vermijden.

Bij de opmeting werden de geprofileerde stenen ook opgemeten in m2 volgens hun ontwikkelde 
oppervlak.  

B2. Reinigen Doornikse steen, deel geprofileerd werk.
Reinigen van alle geprofileerde delen Doornikse steen in de te behandelen gevels, volgens de 
ALGEMENE BEPALINGEN   REINIGEN    PAREMENT hierboven.

Nota: extra zorg besteden aan de profilering van de natuursteen bij het reinigen om beschadigingen 
te vermijden.

Bij de opmeting werden de geprofileerde stenen ook opgemeten in m2 volgens hun ontwikkelde 
oppervlak.  

7.1.1.2.2. Reinigen witsteen. 
Alle stukken witsteen in de te behandelen gevels worden gereinigd met zuiver water en geborsteld, 
als hierboven beschreven. De ALGEMENE BEPALINGEN   REINIGEN   PAREMENT blijven gelden.

A. Reinigen vlak werk.
Reinigen van alle vlakke delen witsteen in de te behandelen gevels, volgens de ALGEMENE 
BEPALINGEN REINIGEN PAREMENT hierboven.

B. Reinigen geprofileerd werk.
Reinigen van alle geprofileerde delen witsteen in de te behandelen gevels, volgens de ALGEMENE 
BEPALINGEN   REINIGEN   PAREMENT hierboven.
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Nota: extra zorg besteden aan de profilering van de natuursteen bij het reinigen om beschadigingen 
te vermijden.

Bij de opmeting werden de geprofileerde stenen ook opgemeten in m2 volgens hun ontwikkelde 
oppervlak.  

7.1.1.3. Reinigen bepleisterde geveldelen.
ALGEMENE BEPALINGEN REINIGEN VAN PAREMENT IN PLEISTERWERK.  
De aanneming omvat de verwijdering van verf op alle plaatsen waar het pleisterwerk niet los zit of 
verpulverd is.

Aangezien zonder stellingen de toestand van de gevel niet volledig gekend kan zijn, is het onmogelijk 
om de juiste verhouding te bepalen tussen loszittend en dus te vervangen pleisterwerk en gezond 
pleisterwerk, dat ontdaan van verf moet worden. In principe wordt zo veel mogelijk oorspronkelijk werk 
behouden. Loszittend vlak pleisterwerk wordt niet behouden.

Er wordt bij de aanbesteding verondersteld dat een bepaald percentage van het pleisterwerk bewaard 
kan blijven. Pleisterwerk dat moet worden vernieuwd wordt uiteraard niet ontdaan van verf.

Verwijderen van verf.  
Verf wordt in principe mechanisch verwijderd. Dit enkel door gebruik van een scalpel, een afsteekmes 
of een keukenmes. Hierbij mag de onderliggende pleisterlaag niet beschadigd worden, tenzij deze 
verpulverd is.

Het gebruik van andere mechanische technieken is verboden, zoals zandstralen, schuren, en de 
zogenaamde gommagetechnieken, tenzij door de ontwerper goedgekeurd. De inschrijver kan 
dergelijke methodes in variante voorstellen, echter steeds vergezeld van referenties van gelijkaardige 
werken.

Wanneer het afsteken van verf meer werk vraagt dan 2u/m2, mag de aannemer zijn toevlucht nemen 
tot gebruik van thermische (warme-luchtblazer). Deze moeten vooraf worden goedgekeurd door de 
ontwerper.

Een elektrische warme-luchtblazer moet uitgerust zijn met een thermostaat, eventueel regelbaar, en 
wordt pas toegepast bij synthetische verven (olieverf, lakken). Te hoge temperaturen moeten worden 
vermeden (juiste thermostaat). Het gebruik van gasbrander is slechts toegelaten na voorafgaandelijke 
schriftelijke goedkeuring, waarbij ook de plaats zal beschreven worden waar toepassing geoorloofd is.

Verwijderen van loszitten pleisterwerk op basis van kalkmortel.  
De aanneming omvat de verwijdering van loszittend of verpulverd pleisterwerk op basis van kalkmortel,
met inbegrip van de verflaag.

Slechts die delen pleisterwerk mogen worden weggenomen, die aangeduid werden door de ontwer-
per. Een deel van het pleisterwerk is reeds verdwenen. Er wordt bij de aanbesteding verondersteld 
dat een bepaald percentage van het nog bestaande pleisterwerk moet vernieuwd worden zoals aan-
gegeven in de meetstaat.

De onderliggende stenen blijven behouden, het verwijderen moet dus zorgvuldig gebeuren en mag 
de onderliggende stenen niet beschadigen.

Verwijderen van loszitten pleisterwerk op basis van cementmortel.  
De aanneming omvat de verwijdering pleisterwerk op basis van cementmortel volgens de bepalingen 
hierboven. 

De onderliggende stenen blijven behouden, het verwijderen moet dus zorgvuldig gebeuren en mag 
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de onderliggende stenen indien mogelijk niet beschadigen. Er is een deel vervanging van parement 
in VH voorzien, hieruit mag de aannemer niet besluiten dat de vervanging in elk geval zal gebeuren.

A1. Reinigen bepleisterde delen – deel vlak werk.
Reinigen van alle bepleisterde delen vlak werk in de te behandelen gevels, volgens de ALGEMENE 
BEPALINGEN   REINIGEN   VAN PAREMENT IN PLEISTERWERK als hierboven beschreven.

A2. Reinigen bepleisterde delen – deel geprofileerd werk.
Reinigen van alle bepleisterde delen geprofileerd werk in de te behandelen gevels, volgens de 
ALGEMENE BEPALINGEN   REINIGEN   VAN PAREMENT IN PLEISTERWERK als hierboven 
beschreven.

Nota: extra zorg besteden aan de profilering van de geprofileerde bepleisterde delen bij het reinigen 
om beschadigingen te vermijden.

7.1.2. Uitslijpen voegen.
Enkel waar nodig zal het voegwerk worden uitgeslepen.(VH)

Vooraleer over te gaan tot de uitslijpen van voegen zal met de architect de toestand van het voegwerk 
onderzocht worden na het reinigen van de gevels. Pas na overleg en schriftelijke goedkeuring via 
werfverslag zal tot uitslijpen mogen overgegaan worden.

ALGEMENE BEPALINGEN UITSLIJPEN VOEGEN.  
Bij de opmeting werden de geprofileerde stenen ook opgemeten in m2 volgens hun ontwikkelde 
oppervlak.  

Voegmortel wordt verwijderd met aangepast frezen of waar frezen niet mogelijk zijn door middel van 
fijne beitels. Voor de horizontale voegen is een centrale geul met slijpschijf toegelaten. De randen 
moeten manueel verwijderd worden. De verticale voegen van alle bakstenen en de voegen van 
geprofileerde stenen mogen enkel met fijne beitels worden verwijderd.

Na het verwijderen van voegen moet de architect uitgenodigd worden voor nazicht. Er mag niet 
worden gestart met het opnieuw voegen zonder voorafgaandelijke controle, en bijhorende 
vermelding in een werfverslag. De gecontroleerde delen zullen op een plan worden aangeduid. Er 
mogen losse morteldelen te vinden zijn.

Er moet worden vermeden dat de randen van de steen worden beschadigd, waardoor bij het voegen 
een gewijzigde verhouding tussen de steenoppervlakte en het voegwerk zou ontstaan. Stenen die 
beschadigd worden door uitslijpen of onzorgvuldig werken moeten op kosten van de aannemer 
vervangen worden.

7.1.2.1. Uitslijpen voegen in vlak parement in baksteen.
De voegen van het vlak parement worden tot een diepte van tenminste 20mm uitgeslepen. Ze worden 
geborsteld teneinde alle mortelresten te verwijderen en behoorlijk bevochtigd.

Het uitslijpen van voegen voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN UITSLIJPEN VOEGEN als 
beschreven in dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.1.2.2. Uitslijpen voegen in natuursteen.
A. Uitslijpen vlak werk.

De voegen van vlakke delen natuursteen worden tot een diepte van tenminste 20mm uitgeslepen. Ze 
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worden geborsteld teneinde alle mortelresten te verwijderen en behoorlijk bevochtigd.

Het uitslijpen van voegen voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN UITSLIJPEN VOEGEN als 
beschreven in dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Uitslijpen geprofileerd werk.
De voegen van het deel geprofileerd werk van natuursteen wordt tot een diepte van tenminste 20 mm 
uitgekapt. Ze worden geborsteld teneinde alle mortelresten te verwijderen en behoorlijk bevochtigd. 
 
Bij het uitkappen van het voegwerk dient men voorzichtig te werk te gaan om geen beschadiging van 
het profiel te veroorzaken. Het uitslijpen van voegen voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN 
UITSLIJPEN VOEGEN als beschreven in dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.1.3. Nieuw voegwerk.
Nieuw voegwerk te voorzien voor nieuw parement en waar voegwerk werd uitgeslepen in bestaande 
gevels. (VH)

7.1.3.1. Voegwerk van vlak parement in baksteen.
Deze aanneming omvat het voegwerk van vlak parement in baksteen. Het voegwerk voldoet aan de 
algemene bepalingen voor voegwerk als hier beschreven.

Voegwerk moet qua kleur en samenstelling aansluiten bij bestaande voegwerk.

ALGEMENE BEPALINGEN VOEGWERK.  
Het voegwerk moet voldoen aan EN 998-2.

Voegwerk wordt ongeveer 2mm achter het voorvlak van de steen geplaatst, recht (geen 
schaduwvoeg). 

Vooraf worden verschillende stalen met een grootte van ongeveer 50x50cm2 geplaatst. Deze worden 
aan de opdrachtgever en aan de architect voorgesteld. Na schriftelijke goedkeuring kan de aannemer 
de werken starten. Stalen worden geplaatst tot voldoening van de opdrachtgever en de architect.

De volgende stalen worden geplaatst: 
1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1), als elders beschreven.
2 volumedelen duinzand.

1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1), als elders beschreven.
2 volumedelen wit zand van Mol.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.1.3.2. Voegwerk in natuursteen.
A. Voegwerk vlak werk.

Opnieuw voegen van vlak werk in natuursteen (arduin, Doornikse steen en witsteen) voldoet aan de 
ALGEMENE BEPALINGEN VOEGWERK als beschreven in dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.
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B. Voegwerk geprofileerd werk.
Opnieuw voegen van vlak werk in natuursteen (arduin, Doornikse steen en witsteen) voldoet aan de 
ALGEMENE BEPALINGEN VOEGWERK als beschreven in dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.1.4. Muurankers.
7.1.4.1. Herstel van muurankers.

Afnemen van het anker, daar waar deze los zitten en herstellen van de horizontale trekker. Laswerk 
waar nodig en opnieuw monteren van het anker aan de achterliggende constructie.

Alle ankers moeten worden gecontroleerd op goede bevestiging en doorroesten van bepaalde delen.
Deze werken zijn inbegrepen in de reiniging van de gevel en worden hier niet opgenomen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.1.4.2. Vervangen van muurankers.
Afnemen van ankers die niet kunnen hersteld worden. Leveren en plaatsen van een nieuw anker 
met dezelfde detaillering. Monteren van het nieuwe anker.

Momenteel is het niet duidelijk dat er ankers moeten worden vervangen. Er wordt een anker 
voorzien, als eenheidsprijs, die eventueel kan toegepast worden.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.1.5. Buitenbepleistering.
7.1.5.1. Buitenbepleistering – deel vlak werk.
A. Herstel bepleisterde delen – deel vlak werk.

De aanneming omvat het herstellen van bepleisterde gevels, deel vlak werk.
Het pleisterwerk moet voldoen aan de bepalingen, als hierboven beschreven.

ALGEMENE BEPALINGEN HERSTEL PLEISTERWERK.  
Het herstellen van het pleisterwerk zal gebeuren met een mortelspecie die de bestaande het dichtst 
benadert, andere specie slechts na goedkeuring Monumentenzorg en ontwerper. Het wordt 
uitgevoerd door een hydraulisch bindende mortel, die bestand is tegen vorst en krimpvrij moet zijn. Het 
algemeen aspect zal gelijk zijn aan het bestaande werk. Het nieuwe pleisterwerk moet aansluiten op 
het te behouden werk.

De aannemer zal gebruik maken van een mortel op basis van hydraulische kalk of traskalk. Cement is 
niet toegelaten. De bepleistering wordt in twee lagen aangebracht, de eindlaag is voldoende fijn. Hierbij
wordt gedacht aan de volgende samenstelling:
- 1 deel van nature hydraulische kalk NH (NH-Z is niet toegestaan).
- 2 delen zand, wit zand, afkomstig van Mol, of gelijkaardig (0-4mm).

De aannemer pleistert de hoeken recht uit, zonder gebruik te maken van hoek- of stopprofielen.

Voor het trekken van de lijsten worden houten mallen gebruikt. Zij worden gemaakt aan de hand van 
de bestaande profielen, vooraf voorgesteld aan het bestuur en de ontwerper.

De profielen worden getrokken in verschillende keren. Vooraf worden de profielen ruw getrokken, en 
nadien met dezelfde specie steeds fijner gezet.

Decoratief werk wordt uitgevoerd door met dit werk vertrouwde lieden. Figuratief werk wordt 
toevertrouwd aan ervaren mensen, die de nodige referenties moet kunnen voorleggen. Op basis van 
die referenties wordt de kandidatuur door het bestuur en de ontwerper beoordeeld. De mortel waarin 
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decoratief werk wordt uitgevoerd is gelijk aan de specie als hierboven beschreven, echter met een 
minimale vervanging van zand door zavel.

B. Nieuwe bepleisterde delen – deel vlak werk.
De aanneming omvat het afwerken van gevels met nieuw pleisterwerk, deel vlak werk.  

Het pleisterwerk moet voldoen aan de ALGEMENE BEPALINGEN HERSTEL PLEISTERWERK., als 
hierboven beschreven.

7.1.5.2. Buitenbepleistering – deel geprofileerd werk.
A. Herstel geprofileerde bepleistering.

De aanneming omvat het herstellen van bepleisterde gevels, deel geprofileerd werk.

Het pleisterwerk moet voldoen aan de ALGEMENE BEPALINGEN HERSTEL PLEISTERWERK., als 
hierboven beschreven.

B. Nieuwe geprofileerde bepleistering.
De aanneming omvat het afwerken van gevels met nieuw pleisterwerk, deel geprofileerd werk.  

Het pleisterwerk moet voldoen aan de ALGEMENE BEPALINGEN HERSTEL PLEISTERWERK., als 
hierboven beschreven.

7.2. Binnenafwerking.
7.2.1. Binnenpleisterwerk.

ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING.
De binnenbepleisteringen worden uitgevoerd volgens de bepalingen van het typebestek nr.104 
(63/O, 67/1, 69/2 en 73/3) punt 42.1 tot 42.10.

De werken worden toevertrouwd aan gespecialiseerde werklui.

Hoekprofielen zijn niet toegelaten in oud werk.

Uitvoering.
Open voegen worden vooraf volgezet met kalkmortel. Eventuele grindresten of beschadigingen in 
gewapend beton worden vooraf bijgewerkt. De delen in gewapend beton die worden bepleisterd en 
die te glad zijn worden vooraf ruw gemaakt door het oppervlak te bespuiten met cementpap. 

De voegen tussen 2 verschillende materialen worden over de volledige lengte beplakt met netten in 
nylon door middel van zuivere plaaster. De banden moeten over de gehele lengte een goede 
aanhechting te hebben. Zij zijn in de prijs van het pleisterwerk begrepen.

Hoekprofielen zijn niet toegelaten voor restauratiewerken en herstellingen. De aansluiting met de 
ramen gebeurt met pleisterwerk. Vooraf moet op die plaats het schrijnwerk volledig geschilderd zijn 
met alle afwerkingslagen.

Uitsparingen.
Alle nodige uitsparingen voor elektrisch materiaal en sanitaire buizen moeten voldoende worden 
afgewerkt en goed worden aangeduid, zodat zij zonder beschadiging kunnen worden 
teruggevonden.

Doorvoeren van metalen buizen (koper, gegalvaniseerd staal, TAL buizen, enz.)  moeten steeds 
tegen corrosie worden beschermd, minstens door middel van klevende plasticband. Deze moet met 
voldoende overlapping worden geplaatst.
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Herstellingen.
Alle normale herstellingen, nodig na plaatsing van schrijnwerk, elektrische, sanitaire of centrale 
verwarmingsinstallaties zijn in de prijs van het pleisterwerk inbegrepen.

Abnormale beschadigingen worden eveneens hersteld, maar de kosten worden gedragen door de 
aannemer die deze abnormale beschadiging heeft veroorzaakt.

Gedurende de pleisterwerken worden het parement, de deuren en de ramen met inbegrip van het 
hang en sluitwerk door plasticfolie beschermd. Dit geldt ook voor radiatoren en buizen in opbouw. 
Onderdelen welke door bepleistering blijvend werden beschadigd zullen op kosten van de aannemer
worden vervangen.

7.2.1.1. Binnenpleisterwerk op oud werk.
De bestaande bepleistering in de C-VLEUGEL en DWARSVLEUGEL is op basis van kalkmortel. 
Aanvullingen en herstellingen op oude muren  zijn uit te voeren met een specie op basis van kalk.

De aannemer zal gebruik maken van een mortel op basis van hydraulische kalk of tras. De 
bepleistering wordt in twee lagen aangebracht, de eindlaag is voldoende fijn. Cement is niet toegelaten
tenzij bij ondergronds werk. Hierbij wordt gedacht aan de volgende samenstelling:

1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1), als elders beschreven.
2 delen zand, wit zand, afkomstig van Mol, of gelijkaardig (0-4mm).

Het pleisterwerk voldoet verder aan ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING.

7.2.1.1.1. Grote vlakken bepleistering op oud werk.
Pleisteren in kalkmortel van grote vlakken op muren met oud pleisterwerk, volgens de bepalingen 
van hierboven.

Pleisteren in kalkmortel van vlakken in bestaande muren na kapwerk, lokale herstellingen, daar waar
zij niet voorzien zijn in de artikels zelf, zie elders in dit bestek. 
De afwerking moet gebeuren op dezelfde manier als de naastliggende pleister. Dit kan licht golvend 
zijn, of geborsteld.

Zij worden steeds gerekend per eenheid van 1m2 met een minimum van 1m2. (VH)

Het pleisteren gebeurt volgens de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.2.1.1.2. Kleine vlakken bepleistering op oud werk.
Pleisteren in kalkmortel van raamslagen ten gevolge van vervangen van schrijnwerk en lokale 
herstellingen. 

Het pleisteren gebeurt volgens de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.2.2. Akoestische wandbekleding in C0.VERGADERZAAL3.
Deze werken omvatten het leveren en plaatsen van een akoestische wandbekleding  in 
C0.VERGADERZAAL3.
Deze bestaat uit een houten raamwerk in meranti waarin akoestische panelen worden gemonteerd. 
Het raamwerk voldoet aan de bepalingen van timmerwerk als beschreven in dit bestek.

De panelen zelf bestaan uit op speciale wijze gegroefde vezelplaat met afwerking van de zichtbare 
oppervlakken en achteraan voorzien van een akoestisch scherm. Proefverslagen moeten worden 
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voorgelegd om de akoestische absorptie aan te tonen..

Het geheel wordt afgewerkt door schilderen, als verder beschreven (geen deel van dit artikel).

7.2.3. Tabletten in blauwe hardsteen.
7.2.3.1. Bestaande tabletten uitnemen, herplaatsen.

Deze werken omvatten het uitnemen van de bestaande tabletten, veilig opslaan en na het plaatsen 
van het nieuwe schrijnwerk, weer herplaatsen. De uitgenomen tabletten worden genummerd; de 
aannemer gebruikt de nummer van het raam, dat is gebruikt op de plans van de architect.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

7.2.4. Verstevigen onder bestaande tabletten.
Deze werken omvatten het uitnemen van de bestaande tabletten, veilig opslaan en na het plaatsen 
van het nieuwe schrijnwerk, weer herplaatsen van de tabletten. Onder de tabletten  wordt een extra 
versteviging voorzien, een L-profiel 50/50/5 over de volle lengte van het tablet (ongeveer 165cm). De
ondersteuningen  worden roestwerend behandeld en afgewerkt door schilderen (kleur als muren).

8. VLOERAFWERKING.
8.1. Vloerafwerking in natuursteen.
8.1.1. Nieuwe vloerafwerking in NOIR DE MAZY.

Leveren en plaatsen van een nieuwe vloertegels in zwarte marmertegels in NOIR DE MAZY, dikte 
20mm met inbegrip van zand/mortelbed, met opvulling van de minimale voegen en reiniging. 
Totale dikte van de vloerafwerking (tegel +zand/mortelbed) is ongeveer 5cm.

De vloerbekleding voldoet aan de bepalingen van het typebestek nr.104 en STS 45.

Tegels.
Technische gegevens:
Afmetingen in mm (tegels): 300/300/20
Afwerking: zwart gezoet.
Maximale afwijkingen op formaat: 1.0%
Maximale afwijkingen op parallellisme: 0.50%
Maximale afwijkingen op vlakheid: 0.50%
Maximale afwijkingen op rechtheid: 1.0%

NOIR DE MAZY:
– zwarte marmer : zuiver, homogeen, zeer fijnkorrelig , perfekt zwart
– gepolijst met fluweelzachte glans
– arm aan fossielen en witte vlekken
– de marmer behoort tot het midden Frasniaan (F2)
– 2700kg/m3
– Categorie B

Plaatsing.  
De plaatsing van de tegels gebeurt in recht verband. De plaatsing en het voegen gebeurt met een 
kalkmortel met volgende samenstelling:
Plaatsing:
1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1), als elders beschreven.
2 delen rijnzand 0/4
Voegen:
1 deel  natuurlijk hydraulische kalk (NH3.5 volgens EN459-1), als elders beschreven.
2.5 delen wit zand, zand van Mol, of gelijkaardig.
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Bij herstellingen waar motief aanwezig is of was, wordt deze behouden of hersteld. De dikte van de 
bestaande voeg is aan te houden.

Het versnijden van de tegels en het snijverlies zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

De verwerking van de tegels, het voorbereiden van de ondergrond, de legmortel, het voegen en het 
reinigen van de vloerbedekking zijn in overeenstemming met de bepalingen van typebestek nr. 104 
(63/0), 02.41.

De tegels worden met zorg vervoerd en afgeladen. Zij worden opgeslagen in een gesloten lokaal, 
beschut tegen de regen, op een droge ondergronden in hun  originele verpakking. Alle tegels behoren 
tot eenzelfde levering. Geen enkele tegel die barsten, scheurvorming of een andere onvolkomenheid 
vertoont, mag worden verwerkt.

De plaatsing is van het type "in mortelbed" volgens STS 45. 

Met de betegeling mag slechts worden begonnen na voorafgaandelijk geschreven akkoord van de 
ontwerper. De aannemer aanvaardt de ondergrond wat betreft de vlakheid, de vochtigheid en de aard. 
Opmerkingen moeten steeds schriftelijk worden gemaakt en minstens 1 week voor het starten van de 
vloerbekleding.

De voegen worden na max. 24u gevuld met een voegspecie. De voegen tussen de tegels, zo dun 
mogelijk (1 à 2mm).

De vloer wordt tenslotte grondig gereinigd en van alle mortelresten ontdaan.

In de eenheidsprijs zijn begrepen:
De levering en plaatsing van de tegels.
De kalkmortel.
De normale voegvulling.
Het reinigen van de ondergrond en de afgewerkte vloer.

De aanneming omvat de levering van reservetegels (1m2). Deze worden niet afzonderlijk 
opgemeten.

8.1.2. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY.
Deze werken omvatten het herstellen van de bestaande te behouden bevloering met tegels gelijk 
aan de bestaande. Toepassing op plaatsen waar bv een nieuwe deuropening wordt gemaakt, nieuwe
wanden worden geplaatst...

De herstelling kan eventueel gebeuren met recuperatietegels. Te bekijken bij afbraak.
Voor herstellingswerk worden de tegels met de hand gezoet zodat de blank overeenkomt met die van 
de bestaande tegels.

Plaatsing volgens de bepalingen als hiervoor beschreven in dit bestek en de regels der kunst. 
Perfect aan te sluiten op de bestaande bevloering, patroon en voegdiktes te respecteren.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd. Te voorzien zijn:

A. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY in m2.
Wanneer meer dan 3 tegels die naast elkaar liggen moeten worden vervangen wordt de prijs per m2 
gehanteerd. Bij vervanging van 1, 2 of 3 tegels wordt de prijs per stuk gerekend. Effectief aantal 
tegels te rekenen.

B. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY per stuk.
Regeling vergoeding als hierboven beschreven. Inbegrepen het verwijderen van de oude tegel.
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8.2. Vloerafwerking in hout.
8.2.1. Isolatie voor houten vloeren.
8.2.1.1. Lichte uitvullingslaag.

De holtes tussen de stenen gewelven van de KELDER en de nieuwe houten vloer van 
GELIJKVLOERS van de C-VLEUGEL worden opgevuld met een lichte isolerende uitvullingslaag. 

Leveren en plaatsen van een lichte uitvullingslaag bestaande uit los gestorte in bitumen 
geïmpregneerde houtvezels. 

De hennepsplinters zijn massief. Blijvende volumeverlies door wrijving die een verzakking van de 
vloer tot gevolg hebben is uitgesloten. De splinters hebben een langwerpige vorm waardoor 
wegglijden van materiaal is uitgesloten. De splinters grijpen door de langwerpige vorm en het 
kleefeffect van de bitumenimpregnering dusdanig in elkaar dat er onder de druk van de 
vloerconstructie een stabiele, naadloze isolerende plaat ontstaat.

Door toevoeging van kleigranulaat wordt het materiaal nog drukvaster en kunnen laagdiktes van 
meer dan 20cm opgebouwd worden.

Technische gegevens:
Warmtegeleidingscoëfficiënt: lambda: 0.080W/mK
Mate van verbetering van het contactgeluid VM: 19-26dB
Brandgedrag (DIN4012): Bandklasse B2
Volumegewicht: ca 210kg/m3
Samendrukbaarheid (200/5000/200kg/m2) ca 10%

Voorziene gemiddelde dikte 30cm.
Aangezien de exacte volumes niet gekend zijn gebeuren de werken in vermoedelijke hoeveelheid. 
De aangevoerde materialen worden gecontroleerd (leveringsbons).

8.2.1.2. Minerale wol tussen kepers of balken.
De ruimte tussen de bestaande houten kepers of balken  en de nieuwe plankenvloer op 
VERDIEPING 2 van de C-VLEUGEL worden opgevuld met een akoestische isolatie in minerale wol. 

Afmetingen isolatiemateriaal  te bepalen in functie van afstand tussen bestaande houten structuur. 
Isolatie moet geschikt zijn voor verschillende keperafstanden en is goed aansluitend te plaatsen.

Isolatie moet voldoen aan volgende bepalingen:
Dikte 14cm.
Waterafstotend, niet-hygroscopisch, geen capillaire opzuiging.
Lambda: 0.037W/mK.
Goede geluidsisolerende en geluidsabsorberende eigenschappen.
Brandklasse A1, onbrandbaar, geeft geen rookontwikkeling noch giftige gassen

8.2.1.3. Ingeblazen isolatievlokken.
De holtes tussen de bestaande kepers of houten balken en de bestaande plankenvloer van 
VERDIEPING1 van de C-VLEUGEL worden opgevuld met isolatievlokken. Dit wordt in de  
tussenruimtes ingebracht door inspuiten via openingen.

Isolatievlokken voldoen aan de volgende bepalingen:
Lambda: 0.039W/mK.
Type gerecycleerde cellulosevlokken.
Bestand tegen vocht, schimmels en insecten.
Brandvertragend: klasse A1.
Goede luchtdichtheid, vochtregulerend en ademend.
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8.2.2. Eiken parket op kepers.
8.2.2.1. Keperwerk op gewelven.

Leveren en plaatsen van een keperconstructie als drager voor de nieuwe eiken plankenvloer als 
verder voorzien. De keperconstructie wordt afgesteund naar het onderliggend stenen gewelf van de 
KELDER.

Kepers in eik, 7/7cm2 om de 50cm.

Timmerwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als elders 
beschreven in dit bestek.

8.2.2.2. Eiken plankenvloer.
Leveren en plaatsen van een nieuwe plankenvloer in eik,  op de nieuwe keperconstructie als 
hiervoor afzonderlijk voorzien.

Eiken planken voldoen aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als elders 
beschreven in dit bestek.

Planken in geschaafd eikenhout, breedte constant 15cm, dikte ongeveer 22mm, met tand- en groef. 
Lengte van de planken tussen 150cm en 250cm.

Opschuren en afwerken is verder voorzien.

8.2.2.3. Afschuren en oliën.
Deze werken omvatten het afschuren en oliën van houten vloeroppervlakken.
Het betreft hier bestaande plankenvloer, vervangen planken en nieuwe houten vloeren.

Het volledige houten vloeroppervlak wordt afgewerkt en vlak gemaakt door puimen en oliën. 

Technische fiche van de olie moet ter goedkeuring worden voorgelegd. Pas na schriftelijke 
goedkeuring mag het product worden toegepast.

Puimen:  
Puimen mag niet vroeger gebeuren dan 48u na de verlijming (bij nieuwe vloeren). Het puimen bestaat 
uit 2 fazen, eerst vlakzetten (tot 2mm onder de lat van 600mm), en nadien schuren (tot vlakheid onder 
schuurmiddel nr.80). 

Na het puimen wordt het hout ontdaan van stof en behandeld met olie.

Oliën houten vloeren: 
Er wordt een olie gebruikt voor de behandeling van geschuurde houten oppervlakten. Deze bevat 
minder dan 10% oplosmiddel en kan machinaal verwerkt worden. De producten moeten voldoen aan
DIN 53 160 en aan de Europese norm EN 71-3, dus geschikt voor huishoudelijk gebruik. 

Voorbereidende maatregelen:
Max. houtvochtigheid: 14% 
Omgevingstemperatuur: 20°C 
Luchtvochtigheid: 50-60%.

Olie aanbrengen op een geschuurd (gaasschuurschijf max. P100) oppervlak. De vloer volledig 
bevochtigen met speciale reiniger om alle stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te 
openen.

Het aanbrengen van de witte olie moet gebeuren volgens de bepalingen van de fabrikant. Het hout 
moet de olie opnemen en op de plaatsen waar de vloer meer olie absorbeert moet ook meer olie 
aangebracht worden.
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De olie machinaal polieren tot er nog enkele kleine oliedruppels blijven liggen. Alle overtollige olie te 
verwijderen van het oppervlakte met een doek of absorberend papier.

Alle stappen zijn te herhalen tot de volledige oppervlakte is bewerkt. Nadien de vloer opwrijven.

Na 8 uur moet men de vloer opnieuw behandelen met olie. Overtollige olie verwijderen. De vloer is 
verzadigd wanneer er een egale lichte satijnen glans is.

Zolang de vloer niet gezeept is moet alle contact met water vermeden worden en moet de toegang 
tot de lokalen verboden worden. Een eerste zeepbeurt wordt gegeven na 7 dagen. 

Kleur:
Te bepalen na voorstel van een aantal stalen.

Waar hout wordt ingevuld, moet de kleur van het oliën zodanig worden gekozen dat er geen 
kleurverschil te zien is tussen de oude houten vloeren  en de nieuwe invulling. 

Eventueel moet de invulling worden bijgekleurd.

8.2.3. Lorken plankenvloer.
8.2.3.1. Nieuwe plankenvloer in lork, 22cm breed.

Leveren en plaatsen van een nieuwe plankenvloer in lork,  op de bestaande houten roostering. 
Planken in geschaafd grenenhout, lork, zichtbare breedte 22cm, dikte ongeveer 22mm, met tand- en
groef of met dubbele groef en ingewerkte lat.

Minimumlengte: minstens halve breedte kamer en niet kleiner dan 5M.

Het hout voldoet aan de volgende eisen:
Europese of Siberische LORK (larix decidua of larix sibirica), buigsterkte 94N/mm2, Druksterkte 
(evenwijdig met de vezels) 54N/mm2, Schuifsterkte 9.9N/mm2.
Te voorzien 50% eerste keus, 50% tweede keus.
Vochtigheidsgraad: max 9%

Het hout voldoet aan de algemene bepalingen van timmerwerken als beschreven in dit bestek waar 
toepasselijk.

Opschuren en afwerken is elders voorzien.

8.2.3.2. Herstellen plankenvloer met lork, 22cm breed.
Er wordt verondersteld dat een aantal planken van de oorspronkelijke houten vloer in slechte staat 
zijn en moeten worden afgebroken en vervangen. De dikte van de invullingen is gelijk aan de 
oorspronkelijke. Waar slechts een deel van de plank wordt weggenomen moet de kopse aansluiting 
perfect uitgevoerd worden.

Herstellen van de bestaande plankenvloer met lorken planken, 22cm breed. Herstellen omvat 
verwijderen slechte planken of delen en vervangen met nieuwe planken in geschaafd grenenhout, 
lork, breedte 22cm of naargelang de breedte van te vervangen deel, dikte ongeveer 22mm, met 
tand- en groef.

Het hout voldoet aan de bepalingen als hierboven beschreven in dit bestek.

In  de  meetstaat  staan  bepaalde  hoeveelheden  vermeld  van  de  elementen  die  moeten  worden
vervangen. Deze hoeveelheden zijn benaderend en de te vervangen delen zullen ter plaatse worden
bepaald. (VH)
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Opschuren en afwerken is elders voorzien.

8.2.3.3. Afschuren en behandelen met loog.
Deze werken omvatten het afschuren,  vooraf behandelen van naaldhout plankenvloer met loog  en 
afwerking met zeep.

Het naaldhoutloog wordt gebruikt als voorbehandeling voor onbehandeld of pas geschuurd 
binnenhout, zoals vloeren, trappen.... De loogbehandeling voorkomt dat het hout gaat vergelen.

Naaldhoutloog bevat witte pigmenten om de vloer een gelijkmatige licht tint te geven.

Voor het aanbrengen van de looglaag, het onbehandelde hout met fijn korrel schuren, reinigen en 
volledig laten drogen. Tijdens het gebruik, regelmatig omroeren van het loogproduct om een 
gelijkmatig resultaat te bekomen.

Het loog wordt met een zuurbestendige kwast onverdund en gelijkmatig aangebracht in de richting 
van het hout.

Na droogtijd (8u bij 20°C) licht opschuren en reinigen (stofzuigen). Daarna wordt hout ingezeept met 
natuurzeep (kleurloos).

A. Nieuwe plankenvloer in lork.
Afschuren en behandelen met loog van de nieuwe plankenvloer in lork volgens de bepalingen als 
hiervoor beschreven.

B. Herstellingen plankenvloer in lork.
Afschuren en behandelen met loog van de herstellingen van de plankenvloer in lork volgens de 
bepalingen als hiervoor beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

8.3. Plinten.
8.3.1. Houten plinten.
8.3.1.1. Plinten in RNG.

Deze aanneming omvat het leveren en plaatsen van plinten in hout. 

Materiaal en afmetingen voor houten plinten:
De plint  hebben een  hoogte van 10cm, dikte  15mm, in  RNG,  rechthoekig.  Hout  als  hierboven
beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

Afwerking van plinten wordt afzonderlijk voorzien.

8.3.1.2. Plinten in eik.
Deze aanneming omvat het leveren en plaatsen van plinten in eik. 

Materiaal en afmetingen voor houten plinten:
De plint voor nieuwe houten vloeren in eik hebben een  hoogte van 10cm, dikte 15mm.  Hout als
hierboven beschreven.

Afwerking van plinten wordt afzonderlijk voorzien.

8.3.1.3. Plinten in lork.
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Deze aanneming omvat het leveren en plaatsen van plinten in lork. 

Materiaal en afmetingen voor houten plinten:
De plint voor nieuwe houten vloeren in lork hebben een  hoogte van 10cm, dikte 15mm. Hout als
hierboven beschreven.

Afwerking van plinten wordt afzonderlijk voorzien.

9. PLAFONDAFWERKING.
9.1. Nieuw pleisterwerk op plafonds.
9.1.1. Nieuw vlak pleisterwerk op plafonds in kalkmortel.

Leveren en plaatsen van nieuwe bepleistering op plafonds in kalkmortel. 

De pleisterwerken voldoen aan de algemene bepalingen voor kalkmortel als beschreven voor 
wanden.

De kalkmortel wordt geplaatst op een metalen gaas of strekmetaal. De eenheidsprijs omvat  metalen
gaas en de bepleistering zelf.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

9.1.2. Nieuw vlak pleisterwerk op plafonds in gipsmortel.
Leveren en plaatsen van een bepleistering in gipsmortel. Het betreft hier o.a. de onderzijde van 
betonconstructies als trappen, vloeren en bordessen.

De pleisterwerken worden uitgevoerd met een specie op basis van gips, en wel in 2 lagen:
Onderlaag op basis van gips, kalk en fijn zand.
Bovenlaag op basis van gips en kalk.

Indien de aannemer een andere methode wil gebruiken moet hij dit vermelden bij zijn aanbieding.

Het pleisterwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING als  
beschreven in dit bestek.

De hoeveelheden op trappen forfaitair als in meetstaat, daarnaast een vermoedelijke hoeveelheid 
(VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

9.2. Herstel pleisterwerk in kalkmortel.
Deze werken omvatten het plaatselijk afkappen en herstellen van slechte delen pleisterwerk. Het 
betreft hier o.a. plaatsen waar bv een balk wordt geplaatst, kleine beschadigingen in bestaand 
pleisterwerk…

Het afkappen en opnieuw pleisteren gebeuren volgens de ALGEMENE BEPALINGEN 
BINNENBEPLEISTERING.

De aansluiting met het bestaande pleisterwerk moet met zorg gebeuren om tot een egaal 
pleisterwerk te komen. 

Waar nodig moet het pleisterwerk worden gewapend.

De kalkmortel wordt geplaatst op bestaande houten latjes of op nieuwe latjes. Eventueel mogen 
nieuwe latjes vervangen worden door metalen gaas of strekmetaal. De bestaande latjes worden 
onderzocht. Indien zij verrot zijn moeten zij vervangen worden. Indien de latjes niet meer vastliggen 
moeten zij gefixeerd worden door middel van RVS. De eenheidsprijs omvat onderzoek, nieuwe latjes
of metaal en de bepleistering zelf.
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In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van het pleisterwerk die moeten worden
hersteld. Deze hoeveelheden zijn benaderend en de exacte hoeveelheden zullen ter plaatse worden
bepaald. (VH)

A. Vlak werk herstellen.
Plaatselijk afkappen en herstellen van kleinere delen vlak pleisterwerk met kalkmortel. (VH)

Het pleisterwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING als hierboven
beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Geprofileerd werk herstellen.
Plaatselijk afkappen en herstellen van kleinere delen geprofileerd pleisterwerk

Het pleisterwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING als hierboven
beschreven. Er wordt kalkmortel gebruikt met uitsluiting van een andere mortel.

Voor het trekken van de lijsten worden houten mallen gebruikt. Zij worden gemaakt aan de hand van 
de bestaande profielen en na opmeting ervan door de architect, de mallen worden vooraf voorgesteld.

De profielen worden getrokken in verschillende keren. Vooraf worden de profielen ruw getrokken, en 
nadien met dezelfde specie worden de profielen steeds fijner gezet. In de laatste lagen mag de 
laagdikte kleiner zijn en het gebruikte zand fijner.

Waar moet aangesloten worden op bestaand werk is de overgang perfect.  

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

C. Gebogen plafondpleisterwerk herstellen.
Plaatselijk afkappen en herstellen van pleisterwerk op gebogen plafonds. 

Het pleisterwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING als hierboven
beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

D. Bepleistering op dakconstructie herstellen.
Plaatselijk afkappen en herstellen van pleisterwerk op dakconstructies. 

Het pleisterwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING als hierboven
beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

E. Maken van kooflijsten in pleisterwerk.
Deze werken omvatten het maken van kooflijsten in pleisterwerk op plafonds. De profilering van de 
kooflijst is identiek aan de naastliggende bestaande kooflijst.

Het pleisterwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN BINNENBEPLEISTERING als hierboven
beschreven. Het gebruik van mallen als hierboven beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.
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9.3. Nieuwe plafond in gipskartonplaat.
9.3.1. Uitwerken schuine dakvlakken met dubbele beplating.

Leveren en plaatsen van  een gipskartonplaatbekleding op de bestaande houten dakstructuur.

De vlak maken van de houten dakstructuur door latten is inbegrepen in eenheidsprijs. 
Het hout voldoet aan de algemene bepalingen voor timmerwerk als beschreven in dit bestek.

De gipskartonbekleding wordt op de latten geplaatst en afgewerkt door plamuren tot klaar om te 
schilderen.

Gipskartonplaten.
De onderzijde van het plafond wordt afgewerkt met een dubbele beplating 2x12.5mm, 
gipskartonplaat met inbegrip van plamuren. 

De panelen bestaan uit een kern in gips, langs beide zijde omhuld door karton, breedte 1200mm, 
dikte 12,5mm.

In alle lokalen met hogere vochtigheidsgraad (o.a. sanitair, keuken) worden speciale 
gipskartonplaten met hogere waterweerstand gebruikt.

De gipskartonplaten voldoen aan de bepalingen van het T.B.104, index 09.10 van het M.O.W. en 
aan DIN 18180. Zij zijn onbrandbaar, klasse A1 volgens NBN S 21-203.

Na bevestiging van de wordt het geheel afgewerkt door plamuren. De naden tussen de platen wor-
den afgewerkt met voegband en voegproduct, teneinde een effen oppervlak te bekomen, klaar om te
schilderen.

De platen en voegproducten worden aangebracht volgens de voorschriften van de leverende firma.

Randafwerking:
De zijkanten van de plafonds worden afgewerkt met een multiplexplaat, dikte 15mm. Deze wordt 
2cm terugspringend ten opzichte van de muur geplaatst.

9.3.2. Uitbekleding dakvlakramen in MDF-plaat.
Deze werken omvatten het uitbekleden van de dakdoorgangopstanden van de dakvlakramen in het 
dak met watervaste MDF-platen, dikte 15mm. 

9.3.3. Uitbekleding dakkapellen.
Leveren en plaatsen van een uitbekleding van de dakkapellen in gipskartonbekleding, met inbegrip 
van uitlatten, plamuren en schildersklaar afwerken.

De gispkartonplaten, plaatsing en afwerking voldoen aan de bepalingen als eerder beschreven waar 
toepasselijk.

9.4. Gordijnbakken.
9.4.1. Houten gordijnbakken.

Leveren en plaatsen van gordijnbakken in MDF-plaat,  dikte 18mm, inclusief gordijnrail.

Timmerwerk voldoet aan de algemene bepalingen als beschreven in dit bestek.

9.4.2. Verduisteringssysteem.
Leveren en plaatsen van een verduisteringssysteem voor C0.VERGADERZAAL 3, geschikt voor 
verduisteren van lokalen voor projectie...
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Benaderende afmetingen per raam: br160cm x hoogte 340cm.

Het verduisteringssysteem  bestaat uit een verduisterend rolgordijn, met rolkast, geleiders en 
onderlat en is voorzien van een elektrische bediening.

Het rolgordijn wordt aan de binnenkant van de ramen geplaatst. Het rolgordijn bestaat uit een 
kwalitatief glasvezeldoek dat het licht afsluit. Het doek absorbeert en weerkaatst het licht en de 
zonnewarmte. Het glasvezeldoek is bedekt met een laag soepele PVC, is 100% verduisterend en 
brandwerend – klasse M1.  Verstevigingen worden voorzien naargelang de afmetingen van het doek.
Kleur zal op de werfvergadering worden bepaald en is te kiezen uit een uitgebreid kleurengamma.

De rolkast bestaat uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen. De aluminium zijflenzen van de rolkast zijn 
gelakt in de kleur van de kast en zijn voorzien van eindstukken die bovenaan in de geleiders 
schuiven en zodoende een zelfdragend geheel vormen. RAL-kleur wordt op werf vastgelegd.
 
Bediening: elektrisch,  een bekabelde basisbediening met een inbouwmuurschakelaar.
Elk rolgordijn kan afzonderlijk worden bediend.  

10. SCHILDERWERKEN.
10.1. Schilderen van buitenmuren – kaleien.

Alle parementvlakken in baksteen worden na reinigen en voegen afgewerkt met een gekleurde 
kaleilaag. Natuurstenen dorpels worden niet behandeld. Raamlijsten in baksteen of in natuursteen 
worden eveneens afgewerkt door kaleien, waarschijnlijk in een ander kleur.

ALGEMENE BEPALINGEN: KALEIEN.
Het kaleien bestaat uit één laag fijne mortel, waarop nadien twee lagen kalkverf worden 
aangebracht.

Het kaleien gebeurt met een ter plaatse gemaakt mengsel van hydraulische kalk en gemalen 
natuursteen met fijne korrel (0.01 tot 1mm), de laagdikte bedraagt ongveer 2mm. De verhouding is 2 
emmers kalk op 1 emmer gemalen natuursteen. Het geheel wordt met water gemengd: 1 emmer 
water op 1 emmer mengsel. In het water wordt aluin (mine de plomb) opgelost, ongeveer 1/2kg aluin
op een emmer water. Het mengsel wordt met een ruwe borstel aangebracht.

De aannemer mag ook gebruik maken van een vooraf bereid mengsel van hydraulische kalk en zeer
fijn zand. Vooraf bereide mengsels moeten met een technische fiche voorgesteld worden en 
aanvaard zijn door OR, DM&A en architect voor de aanwending ervan.

Hydraulische kalk.
De hydraulische kalk is gebluste en fijngemalen kalk die van nature hydraulisch is. De hydraulische 
eigenschappen mogen niet het gevolg zijn van toevoeging van cement. Vooraleer over te gaan tot 
uitvoering moet de aannemer de herkomst van de hydraulische kalk laten goedkeuren. 

De hydraulische kalk zal geschikt zijn voor het vervaardigen van allerlei mortels voor metselwerk,  
voegwerk en pleisterwerk. Bij normale samenstelling (1deel kalk / 2delen zand) zal de mortel een 
druksterkte hebben van 3.5MPa 28dagen.

Gemalen natuursteen.
Natuursteen gemalen en gezeefd tot een korrelgrootte van 0.01-1mm.

Kalkverf.
Mineraal verfproduct, klaar voor gebruik, op basis van luchtkalk, gedurende 4maanden verouderd, in
pastavorm, aan te lengen met 10 tot 20% water. De verf is geschikt voor binnen als voor buiten, op 
nieuwe en oude constructies.
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De kalkverf is zeer goede dampdoorlaatbaarheid en bezit uitstekende eigenschappen tegen 
schimmel en bacteriën.

De verf voldoet aan volgende eigenschappen:
Verbruik: 0.4kg/m2 voor buitentoepassingen.
Dichtheid: 1.55kg/dm3.
Vaste stof gehalte: 64%.
Organische aditieven: minder dan 3%.
Mu-waarde: 90.
pH-waarde: 12.

Kleuren en pigmenten worden definitief beslist op een werfvergadering.

A. Kleur 1 (grote vlakken).
Kaleien van grote oppervlakken volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: KALEIEN hiervoor in een 
okerachtige kleur. Kleurstalen zijn te plaatsen bij het begin der werken. Pas na schriftelijke 
goedkeuring mag tot bestellling en plaatsing worden overgegaan.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Kleur 2 (lijsten).
Kaleien van kleine oppervlakken als lijsten volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: KALEIEN 
hiervoor in een grijze kleur. Kleurstalen zijn te plaatsen bij het begin der werken. Pas na schriftelijke 
goedkeuring mag tot bestellling en plaatsing worden overgegaan.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.1.2. Schilderen van buitenbepleistering.
Schilderen van de buitenbepleistering op gevels volgens de algemene bepalingen als hier 
beschreven.

ALGEMEEN OVER SCHILDEREN VAN PLEISTERWERK.
PLAMUURLAAG.  
De eindafwerking van alle pleisterwerk (nieuw en bestaand) is een plamuurlaag die de bestaande het
dichtst benadert, inbegrepen in de prijs van het schilderwerk.

Bij ontbreken van andere aanwijzingen stelt de ontwerper voor de plamuurlaag uit te voeren met een
specie op basis van 1 deel hydraulische kalk en 1 deel marmerpoeder.

Plamuurlagen  die  niet  vorstvrij  zijn  (bijvoorbeeld  op  basis  van  gips)  of  die  niet  voldoende
dampdoorlatend zijn  (op basis  van olie),  zijn  verboden,  tenzij  anders bedongen.  Het  gebruik  van
moderne bindmiddelen (op basis van acryl) is niet toegestaan.

SCHILDEREN VAN PLEISTERWERK EN NATUUSTEEN.
Alvorens elke laag verf aan te brengen moet de ondergrond schoon (vrij van vuil, vet, was, 
schimmels, algen), droog en coherent zijn en vrij van brokkelige delen. Voor iedere laag moet de 
vorige geschuurd worden.

De opbouw bestaat uit 3 verschillende lagen:
1ste laag: Grondlaag op basis van siloxaanharscombinatie.
2de laag: Fillprimer op basis van siloxaanharsemulsie.
3de laag: Toplaag op basis van siloxaanharsemulsie.
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1  ste   laag: Grondlaag op basis van siloxaanharscombinatie.
Oplosmiddelhoudend grondlaag op basis van siloxaan-harscombinatie. Kan gebruikt worden te 
voorbereiding van brosse, verzandende en sterk zuigende ondergronden. Is ook geschikt voor het 
herstellen van verweerde lagen, indien de onderlaag een goede hechting bezit.

Basisgegevens bij 20°C en 65%RV:
- soortelijk gewicht: ca. 0.892g/cm3
- verbruik: ongeveer 170mL/m2 of meer, afhankelijk van de ondergrond
- droogtijden (20°C-65%RV)
= overschilderbaar: na 12u
- houdbaarheid: tenminste 12 maanden (vorstvrij en koel)
- vlampunt: 23°C.

De ondergrond moet gereinigd worden. De verf wordt met de kwast aangebracht bij een temperatuur
hoger dan 5°C. De verf mag niet verdund worden. Het fixeermiddel wordt ruim opgebracht en door 
de poederende resten gestreken. Het middel dient in de ondergrond te dringen, hetgeen aan de 
glansgraad kan worden gecontroleerd; deze behoort mat te zijn. Bij zeer sterk zuigende 
ondergronden moet tweemaal nat in nat worden gewerkt.

Reinigen van vlekken en gereedschap gebeurt met thinner direct na gebruik.

2  de   laag: Fillprimer op basis van siloxaanharsemulsie.
De fillprimer is een vullende, waterdampdoorlatende gevelverf op basis van siloxaan-harsemulsie en
is geschikt voor grondlagen en tussenlagen. De aanhechtingskracht is zeer goed, de verf is 
spanningsarm, niet filmbindend, microporeus, kalkmat. 

Basisgegevens bij 20°C en 65%RV:
- soortelijk gewicht: ca. 1.71g/cm3
- verbruik: ongeveer 300gr/m2 bij effen ondergrond
- droogtijden (20°C-65%RV)
= overschilderbaar: na 6u
- houdbaarheid:tenminste 12 maanden (vorstvrij en koel)

De tussenlaag is regendicht (getest W=0.024kg/(m2.h ½ ) en heeft een diffusieweerstand getest 
Sd2=0.40m, Sd3=0.51m.

De ondergrond moet gereinigd worden. De verf wordt met de kwast of de rol aangebracht bij een 
temperatuur hoger dan 5°C. De verf mag licht verdund worden met water. 

Reinigen van vlekken en gereedschap gebeurt met water direkt na gebruik.

3  de   laag: Toplaag op basis van siloxaanharsemulsie.
De bovenliggende lagen worden uitgevoerd in een waterverdunbare muurverf voor buitenwerk, op 
basis van siloxaanhars-emulsie. De verf is sterk waterdampdoorlatend, is slagregendicht en 
vuilafstotend. De verf is toepasbaar op alle minerale ondergronden en op oude verflagen (op basis 
van waterglas, wit cement, of kunststofdispersie).

De verf laat geen aangroei toe van micro-organismen, is spanningsarm, niet filmbindend, 
microporeus,  CO2 doorlatend en dus geschikt voor kalkpleister.

Basisgegevens bij 20°C en 65%RV:
- soortelijk gewicht: ca. 1.67g/cm3
- verbruik: ongeveer 150mL/m2 bij effen ondergrond en 3% verdunning
- droogtijden (20°C-65%RV)
= overschilderbaar: na 6u
- houdbaarheid: tenminste 12 maanden (vorstvrij en koel)
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De toplaag is regendicht (getest W=0.035kg/(m2.h ½ ) en heeft een diffusieweerstand getest 
Sd=0.025 (mu=170).

De ondergrond moet gereinigd worden. De verf wordt met de kwast of de rol aangebracht bij een 
temperatuur hoger dan 5°C. De verf mag licht verdund worden met water. 

Kleuren en pigmenten worden definitief beslist op een werfvergadering, na de volledige verwijdering 
van alle oude verf. Een eerste keuze wordt bepaald na het maken van de verfvensters.

De aannemer plaatst stalen van voldoende grootte van de verschillende gekozen kleuren ter 
goedkeuring. 

10.2. Schilderen van dakgoten.
Deze werken omvatten het ontverven en schilderen van de dakgoten. De voorbereiding en het 
schilderwerk voldoen aan de algemene bepalingen voor schilderen van houten schrijnwerk als hier 
beschreven.

Waar mogelijk en indien nodig wordt alle verf verwijderd. In elk geval moet de profilering volledig 
zuiver staan en moeten de te schilderen oppervlakken volledig effen (zonder putten of uitstulpingen) 
zijn.

ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN SCHRIJNWERK.
Houten schrijnwerk wordt geschilderd met een vochtregelende meerlagen zijdeglansverf voor hout. De 
verf behoort tot de familie I, klasse 4a/2a volgens NBN T22-003. Zij is conform met de bepalingen van 
TB104/63 (07.1-3.23).

Het schilderen gebeurt met 3 lagen verf, zoals verder beschreven. De werken omvatten:
Ontkorrelen en ontstoffen.
Laag verf (Grondlaag).
Schuren en afstoffen.
Kitten en plamuren.
Laag verf (Tussenlaag).
Schuren en afstoffen.
Laag verf (Deklaag).

Voorbereiding.  
Alvorens elke laag verf aan te brengen moet de ondergrond schoon (vrij van vuil, vet, was, olie, 
paraffine, schimmels, algen) en droog zijn. Hout dat anti—oxyderende bestanddelen bevat moet vooraf 
geisoleerd worden. Afselia moet vooraf ontvet worden.

Het bijwerken van ontverfd schrijnwerk moet met de grootste zorg gebeuren, met inbegrip van 
wegwerken van alle scheuren, putten en verrotte delen en het schoon maken van de ondergrond (dus 
vrij van vuil, vet, was, olie, paraffine, schimmels, algen).

Verrotte delen moeten worden weggekapt en vervangen door houtreparatiemiddel op basis van 
oplosmiddelvrije epoxyhars. Het reparatiemiddel wordt bekomen door mengen van 50delen epoxyhars 
en 50delen verharder. De verwerking gebeurt binnen de 20 minuten en bij temperaturen tussen 5°C en 
30°C. De veiligheids- en verwerkingsvoorschriften zijn strikt te volgen en worden vooraf overhandigd. 
Het op die wijze wegwerken van verrotte delen gebeurt slechts als de stabiliteit van de schrijnwerk 
verzekerd is. In andere gevallen moeten verrotte onderdelen worden vervangen, als elders beschreven.

Verf.  
De aannemer gebruikt voor het schilderwerk van schrijnwerk een zijdeglans kunstharslak, 
vochtregelend door toevoeging van mineralen, zowel voor grond-, tussen- en eindlaag. Verf met 
bindmiddel op basis van speciale alkydharsen en gepolymeriseerde olie. Het pigment is niet krijtend en 
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op basis van rutiel titaandioxyde. Kleur wordt beslist op een werfvergadering. De verf is verdundbaar 
met alifatische en aromatische koolwaterstoffen.

Uitvoering.  
De verf wordt aangebracht met kwast. Voor voorlakken verdunt men ca. 20%, voor aflakken 5-10%, dit 
volgens de bepalingen van de fabrikant. De droge filmdikte bedraagt gemiddeld 40micrometer. Het 
rendement bedraagt ongeveer 12m2/L per laag. De aannemer zal het bewijs leveren dat de nodige 
producten op de werf aanwezig zijn.

Droogtijd: stofdroog na ca. 2u en kleefvrij na ca. 6u.
Overschilderbaar na enkele dagen onder normale condities.
Uitzicht glanzend.

Reinigen gebeurt bij voorkeur met gomterpentijn om ecologische redenen.

Kleuren en pigmenten worden definitief beslist op een werfvergadering. Voor bestaand schrijnwerk 
wordt de kleurkeuze beslist na het maken van verfvensters op het bestaande schrijnwerk.

10.2.1. Ontverven dakgoten met opkuis en plamuren.
Volgens de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN SCHRIJNWERK.

10.2.1.1. Ontverven bakgoten op houten gootklossen.
Volledig ontverven, opkuisen en plamuren van bakgoten op houten klossen, als hierboven 
beschreven. Herstellen van kleine verrotte delen is inbegrepen.

10.2.1.2. Ontverven bakgoten zonder houten gootklossen.
Ontverven waar mogelijk of nodig, opkuisen en plamuren van bakgoten zonder houten klossen, als 
hierboven beschreven. Herstellen van kleine verrotte delen is inbegrepen.

10.2.2. Schilderen bakgoten.
Volgens de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN SCHRIJNWERK.

10.2.2.1. Schilderen bakgoten op houten gootklossen.
Schilderen, schuren en afstoffen van bakgoten op houten gootklossen, als hierboven beschreven.

10.2.2.2. Schilderen bakgoten zonder houten gootklossen.
Schilderen, schuren en afstoffen van bakgoten zonder houten gootklossen, als hierboven 
beschreven.

10.2.3. Schilderen dakkapel.
A. Bestaande dakkapellen schilderen.

Ontverven waar mogelijk of nodig, schuren en plamuren, afstoffen en schilderen van bestaande 
dakkapellen, zowel binnen als buiten. Het betreft enkel de constructie en de zichtbare delen van de 
bebording. Het schilderwerk van ramen wordt afzonderlijk voorzien, zie verder. Herstellen van kleine 
verrotte delen is inbegrepen.

Het schilderwerk voldoet aan de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN 
SCHRIJNWERK als hiervoor beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.
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B. Nieuwe dakkapellen schilderen.
Schilderen, schuren en afstoffen van nieuwe dakkapellen, zowel binnen als buiten. Het betreft enkel 
de constructie en de zichtbare delen van de bebording. Het schilderwerk van ramen wordt 
afzonderlijk voorzien, zie verder.

Het schilderwerk voldoet aan de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN 
SCHRIJNWERK als hiervoor beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.3. Schilderen van houten buitenschrijnwerk.
Dit volgens de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN  SCHRIJNWERK als 
hiervoor beschreven.

10.3.1. Schilderen beglaasd houten schrijnwerk (ramen).
10.3.1.1. Vervangen losse mastiek.

Deze werken omvatten het vervangen van losse mastiek van bestaand houten schrijnwerk. 

Verwijderen van alle losse mastiek, grondig reinigen van sponning (drogen, reinigen, ontvetten en 
eventueel aanbrengen van een primer), nazicht van bevestiging van beglazing  en plaatsen van 
nieuwe mastiek op basis van krijt en lijnolie. De aansluiting met bestaande behouden mastiek moet 
met zorg gebeuren.

In de meestaat wordt verondersteld dat 80% van de mastiek moet worden vervangen. In 
vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.3.1.2. Ontverven, opstop, opschuren.
A. Ontverven buitenkant.

Ontverven van het bestaande houten schrijnwerk waar mogelijk of nodig, deel buitenwerk, met 
opstoppen van gaten en scheuren, wegwerken van kleine verrotte delen, opschuren en plamuren.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Ontverven binnenkant.
Ontverven van het bestaande houten schrijnwerk waar mogelijk of nodig, deel binnenwerk, met 
opstoppen van gaten en scheuren, wegwerken van kleine verrotte delen, opschuren en plamuren.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.3.1.3. Schilderen van beglaasd houten schrijnwerk (ramen).
10.3.1.3.1. Schilderen bestaande ramen.
A. Schilderen buitenkant bestaande ramen.

Schilderen van het bestaande houten schrijnwerk (ramen), deel buitenwerk, met opkuisen.

B. Schilderen binnenkant bestaande ramen.
Schilderen van het bestaande houten schrijnwerk (ramen), deel binnenwerk, met opkuisen.

10.3.1.3.2. Schilderen nieuwe ramen.
A. Schilderen buitenkant nieuwe ramen.

Schilderen van het nieuwe houten schrijnwerk (ramen), deel buitenwerk, met opkuisen.

B. Schilderen binnenkant nieuwe ramen.
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Schilderen van het nieuwe houten schrijnwerk (ramen), deel binnenwerk, met opkuisen.

10.3.2. Schilderwerk voor beglaasde deuren.
10.3.2.1. Ontverven, opstop, opschuren.
Ontverven houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant)

Ontverven waar mogelijk of nodig van bestaande houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant), 
met opstoppen van gaten en scheuren, wegwerken van kleine verrotte delen, opschuren, en 
opkuisen. 

Inbegrepen is het verwijderen van roest op smeedwerk van de bovenwaaier en het schilderen in 3 
lagen. De bepalingen elders in dit bestek voor ontroesten en schilderen zijn van toepassing.

10.3.2.2. Schilderen van beglaasde deuren.
A. Schilderen bestaande houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant)

Schilderen van bestaande houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant), met opkuisen.

B. Schilderen nieuwe houten raamdeur D0W.DD1+D0W.R1(binnen- en buitenkant)
Schilderen van nieuwe houten raamdeur D0W.DD1 + D0W.R1(binnen- en buitenkant).

10.3.2.3. Schilderen van nieuwe volle houten deuren.
A. Schilderen van volle houten deur CKW.DD1 (binnen-en buitenkant)

Schilderen van volle houten deur CKW.DD1 (binnen- en buitenkant), met opkuisen.

10.3.2.4. Schilderen van nieuwe schuine buitenluiken.
Schilderen van nieuwe schuine buitenluiken thv keldertrap (binnen- en buitenkant), met opkuisen.

10.4. Schilderen metalen elementen.
10.4.1. Schilderwerk voor muurankers.
10.4.1.1. Ontverven, ontroesten en opkuisen.

Ontverven van muurankers en volledig opkuisen. Verwijderen van alle roest.

ALGEMENE BEPALINGEN: ONTVERVEN EN ONTROESTEN METALEN ELEMENTEN.
Ontroesten mag gebeuren door middel van zandstralen als de te behandelen delen voldoende stevig
zijn (voldoende doorsnede).  Bij fijne delen moet overgegaan worden tot manueel ontroesten door 
middel van schrapers en schuurpapier.

Na verwijderen van roest worden alle delen behandeld met een roestinhibitor. 

Een roestinhibitor is een chemische stof die de corrosie stopt, als ze in voldoende concentratie wordt 
aangebracht. Inhibitoren kunnen na constructie op het oppervlak worden aangebracht. 

De roestinhibitor vormt aan het oppervlak van het staal een beschermende laag. Daardoor wordt de 
corrosie van het staal volledig stilgelegd. 

Voorafgaand onderzoek is nodig om na te gaan of de voorgestelde roestinhibitor een geschikte 
oplossing vormt. Technische fiche voor te leggen ter goedkeuring. Richtlijnen van de fabrikant zijn 
strikt te volgen bij toepassing.

Wanneer oude verflagen worden gevonden moeten die vooraf geanalyseerd worden naar kleur en 
samenstelling. Loodhoudende verven moeten scheikundig worden verwijderd, na vooraf schriftelijk 
goedkeuring te hebben bekomen.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.
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10.4.1.2. Roestwerend behandelen en schilderen.
De ankers worden geschilderd. 

ALGEMEN BEPALINGEN: SCHILDEREN METALEN ELEMENTEN.
Het schilderen gebeurt met 3 lagen verf op basis van alkydhars met bijzondere vulstoffen, geschikt 
voor buitenwerk. De werken omvatten:
Verwijderen van roest, in een afzonderlijk artikel voorzien, zie hiervoor.
Ontvetten.
Afborstelen en afstoffen.
Grondlaag op basis van alkydhars.
Retoucheren.
Tussenlaag in alkyhars.
Ontkorrelen.
Deklaag in alkydhars.

De verf is terzelfder tijd een zeer goede primer, hechtlaag en afwerkingslaag (een potsysteem). De 
verf is gemakkelijk verwerkbaar. De verf heeft een zijdeglans die bestendig is in tijd. De verf is 
weerbestendig en arm aan aromaten. De verf is corrosie werend door zinkfosfaat. Vaste stofgehalte 
bedraagt 53% in volume of 70% in gewicht.

Het is verboden te schilderen bij temperaturen die lager zijn dan 5°C, bij rechtstreekse zonnestralen,
bij regen of nevel en bij te sterke wind. Het verbruik bedraagt ongeveer 7m2/L. De laagdikte zal niet 
kleiner zijn dan 120micrometer. Niet te overschilderen voor 24u droogtijd. 

De nodige veiligheidsmaatregelen zijn op te vragen, te overhandigen aan de arbeiders en toe t 
passen. Meer in het bijzonder wordt voor voldoende ventilatie gezorgd en voor bescherming van de 
ademhaling en de huid.

Kleuren en pigmenten worden definitief beslist op een werfvergadering.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.4.1.3. Schilderen nieuwe ankers.
Schilderen van nieuwe ankers. Dit volgens de bepalingen van het bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.4.2. Schilderen voetstukken regenwaterafvoer.
Het schilderwerk voldoet aan de ALGEMEN BEPALINGEN: SCHILDEREN METALEN ELEMENTEN.

10.4.2.1. Ontverven bestaande voetstukken.
Deze werken omvatten het demonteren en ontverven van bestaande metalen voetstukken van 
regenwaterafvoer, opschuren, en opkuisen.

10.4.2.2. Metalliseren en schilderen bestaande voetstukken.
Metalliseren van de gietijzeren voetstukken door bespuiten met zinkhoudende verf. Nadien 
schilderen van de voetstukken in zwarte kleur.

De voetbuizen worden geschilderd. Het schilderen gebeurt met 3 lagen verf op basis van acrylhars in 
dispersie of in oplossing.

Na schilderen worden de voetstukken op hun plaats gemonteerd. De voeg tussen de voetbuis en de 
regenafvoerpijp wordt gedicht met een plastische voeg.
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10.4.2.3. Metalliseren en schilderen nieuwe voetstukken.
De nieuwe voetstukken worden gemetalliseerd en geschilderd als hierboven beschreven.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.4.3. Schilderen metalen profielen boven ramen.
Ontverven en ontroesten van bestaande metalen profielen boven raamopeningen,  opschuren, en 
opkuisen en daarna schilderen. Het schilderwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: 
SCHILDEREN METALEN ELEMENTEN.

10.4.4. Schilderen metalen stangen in keldergaten.
Ontverven en ontroesten van bestaande metalen stangen in de keldergaten,  opschuren, en 
opkuisen en daarna schilderen. Het schilderwerk voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: 
SCHILDEREN METALEN ELEMENTEN.

10.5. Binnenschilderwerken.
10.5.1. Schilderen op binnenpleisterwerk op muren.

Schilderen van muren, omvattende opschuren van schilderwerk op bestaande muren, plamuren van 
bestaand en nieuw pleisterwerk op muren en afwerken door schilderen. 

De muren moeten niet volledig vlak gezet worden, de wemeling in de oude pleisterlaag kan 
behouden blijven. Wel moeten alle putten, scheuren en barsten, aftekeningen van technische 
installaties, lacunes in oude plamuurlagen geëffend worden. Waar nodig het volledige muurvlak uit te
plamuren.

De schilderwerken zullen worden uitgevoerd volgens de bepalingen van het WTCB, TV112 en 
TV159 en de algemene bepalingen van dit bestek.

ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN OP BEPLEISTERING.
Schilderwerken worden uitgevoerd door geschoold personeel. De bouwheer heeft steeds het recht 
om personeel dat niet het nodige vakmanschap bezit te weigeren.

De aannemer is verondersteld bij het begin der werken de toestand te kennen. Dit houdt in dat alle 
beschadigingen, bevuilingen en besmeuringen (vlekken, ringen...) die hij aanbrengt aan delen welke 
niet moeten afgewerkt worden in deze aanbesteding zullen hersteld worden in de oorspronkelijke 
toestand.

Alle meubilair en alle sierelementen zullen waar nodig worden weggenomen en tijdelijk opgeborgen. 
Het vaste meubilair moet waar nodig stofvrij en spatvrij worden afgeschermd. Na de werken moeten 
de elementen worden gereinigd.
 
Alle glas wordt afgeplakt met papier en kleefband. De vloeren worden afgeschermd met plasticfolie 
en met multiplexplaten waar beschadiging door harde voorwerpen mogelijk is (bvb. steigerwerk). Na 
de werken worden de vloeren grondig gereinigd (stenen vloeren door schuren met water en bijtende 
zeep en overvloedig naspoelen, houten vloeren met zeep of white-spirit en boenen).

Voor alle schilderwerk zal de aannemer stalen voorstellen aan de bouwheer en de ontwerper. Na ie-
dere bewerking (bijvoorbeeld na de grondlaag, het plamuren en na de tussenlaag) wordt de ontwer-
per uitgenodigd voor controle.

Slechts na schriftelijke goedkeuring mag de definitieve afwerkingslaag uitgevoerd worden. Indien de 
aannemer de werken laat voortzetten zonder schriftelijke goedkeuring, is de bouwheer gemachtigd 
bij loutere vaststelling de werken te laten herbeginnen.

Alle verfproducten en materialen welke zullen worden gebruikt moeten minstens 2 weken voor de 
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aanwending ervan op de bouwplaats aanwezig zijn. Zij worden geleverd in de originele verpakking 
goed afgesloten, met de vermelding van de fabrikant, de samenstelling van de inhoud, de 
gebruiksaanwijzing en de eventuele toevoegstoffen welke kunnen worden gebruikt.

Alle steigerwerk is inbegrepen in de kostprijs der schilderwerken. Het is verboden meubilair te 
gebruiken als steun voor steigerwerk. Alle steigerwerk zal steunen op houten blokken of op rubberen
steunen of luchtbanden. De werkvloeren zullen bereikbaar zijn met vaste ladders en zij zullen 
worden afgeschermd door een vaste leuning.

Vooraleer met de werken te starten zal de aannemer de ondergrond controleren en eventuele 
opmerkingen hierover schriftelijk aan de ontwerper meedelen. Indien bij de aanvang geen 
opmerkingen werden gemaakt betekent dit dat de aannemer de ondergrond aanvaardt in de 
toestand waarin hij deze heeft gevonden. Opmerkingen die te voorzien waren op het ogenblik van 
de aanbesteding kunnen nooit aanleiding geven tot meerwerken.

De schilderwerken op muren worden uitgevoerd met siloxaanverf als beschreven onder 
SCHILDEREN VAN PLEISTERWERK EN NATUURSTEEN.
De opbouw bestaat uit 3 verschillende lagen:
1ste laag: Grondlaag op basis van siloxaan harscombinatie.
2de laag: Fillprimer op basis van siloxaan harsemulsie.
3de laag: Toplaag op basis van siloxaan harsemulsie.

Kleuren en pigmenten worden definitief beslist op een werfvergadering in overleg met OE en DM&A.

10.5.2. Schilderen akoestische wandbekleding in C0.VERGADERZAAL3.
Opschuren en afwerken door schilderen van de akoestische wand in 3 lagen,  volgens bepalingen in
dit bestek.

Het schilderen gebeurt met 3 lagen verf op basis van acrylhars in dispersie of in oplossing. De 
aannemer volgt de aanwijzingen van de fabrikant  en de bepalingen van de steekkaart nr.28 van de 
Technische Voorlichting nr.159 van het W.T.C.B.

De schilderwerken gebeuren volgens de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN 
SCHRIJNWERK.

10.5.3. Afwerken van houten plinten.
10.5.3.1. Schilderen plinten in RNG.

De schilderwerken gebeuren volgens de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN 
SCHRIJNWERK.

A. Schilderen bestaande plinten
Opschuren en schilderen van bestaande houten plinten. 

B. Schilderen nieuwe plinten.
Opschuren en schilderen van nieuwe houten plinten.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

10.5.3.2. Olieën van plinten in eik.
Deze werken omvatten het afwerken van de houten plinten in eik door olieën volgens de bepalingen 
als beschreven voor de plankenvloeren in eik. (zie elders in dit bestek).
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10.5.3.3. Afwerken plinten in lork met loog.
Deze werken omvatten het afwerken van de houten plinten in lork met loog volgens de bepalingen 
als beschreven voor de plankenvloeren in lork. (zie elders in dit bestek).

10.5.4. Schilderen van binnenschrijnwerk.
De schilderwerken gebeuren volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN 
SCHRIJNWERK.

10.5.4.1. Schilderen van nieuwe houten binnenschrijnwerk: binnendeuren.
Schilderen van nieuwe binnendeuren, inclusief lijsten, aan beide zijden.
Kleuren en pigmenten worden definitief beslist op een werfvergadering.

A. Schilderen paneeldeuren.
Opschuren en schilderen van paneeldeuren en de lijst, beide zijden, in 3 lagen.

10.5.4.2. Schilderen van nieuw metalen binnenschrijnwerk.
De afwerking van alle nieuw beglaasd stalen binnenschrijnwerk is gelijkaardig aan reeds uitgevoerd 
stalen schrijnwerk aan het ONTHAAL en in de KEUKEN:  type “ijzerglimmer”.

De schilderwerken gebeuren volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN METALEN 
ELEMENTEN, waar toepasselijk.

A. Schilderen nieuw metalen binnenschrijnwerk zonder brandweerstand.
Schilderen van nieuwe metalen binnenschrijnwerk zonder brandweerstand volgens de bepalingen 
als hiervoor beschreven.

10.5.4.3. Afwerken (schilderen/boenen...) bestaand binnenschrijnwerk.
A. Schilderen bestaande deuren zolder.

Opschuren en schilderen van de bestaande deuren op de zolder (V2) met inbegrip van de ijsten, in 3
lagen, beide zijden.

De schilderwerken gebeuren volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN 
SCHRIJNWERK.

B. Schilderen bestaande binnenramen.
Opschuren en schilderen van de bestaande binnenramen op de zolder (V2) met inbegrip van de lijst,
in 3 lagen, beide zijden.

De schilderwerken gebeuren volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN 
SCHRIJNWERK.

10.5.5. Schilderen van plafonds.
Schilderen van het pleisterwerk op plafonds, omvattende grondlaag en 3 afwerkingslagen. Vooraf 
moeten binnen dit artikel alle vreemde verflagen worden verwijderd tot op de oorspronkelijke 
kalklaag. Het verwijderen moet voorzichtig gebeuren zonder beschadiging.

Schilderen van plafonds, omvattende wegnemen van oud vreemd schilderwerk op bestaande 
plafonds, plamuren van bestaand en nieuw pleisterwerk op plafonds en afwerken door schilderen. 
Het plamuren gebeurt met een materie op basis van kalk.

De schilderwerken zullen worden uitgevoerd met kalkverf en de ALGEMENE BEPALINGEN: 
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SCHILDEREN OP BEPLEISTERING als hiervoor beschreven, waar van toepassing. De kalkverf zelf
voldoet aan volgende bepalingen:

Kalkverf.
Mineraal verfproduct, klaar voor gebruik, op basis van luchtkalk, gedurende 4maanden verouderd, in
pastavorm, aan te lengen met 10 tot 20% water. De verf is geschikt voor binnen als voor buiten, op 
nieuwe en oude constructies.

De kalkverf is zeer goede dampdoorlaatbaarheid en bezit uitstekende eigenschappen tegen 
schimmel en bacteriën.

De verf voldoet aan volgende eigenschappen:
Verbruik: 0.4kg/m2 voor buitentoepassingen.
Dichtheid: 1.55kg/dm3.
Vaste stof gehalte: 64%.
Organische aditieven: minder dan 3%.
Mu-waarde: 90.
pH-waarde: 12.

Kleuren en pigmenten worden definitief beslist op een werfvergadering.

10.5.5.1. Schilderen van vlakke plafonds.
Schilderen van het pleisterwerk op vlakke plafonds in kalkverf volgens bepalingen van bestek.

10.5.5.2. Schilderen van gebogen plafonds.
Schilderen van het pleisterwerk op gebogen plafonds in kalkverf volgens bepalingen van bestek.

10.5.5.3. Schilderen van geprofileerde plafonds.
Schilderen van het pleisterwerk op geprofileerde plafonds in kalkverf volgens bepalingen van bestek.

11. RIOLERING.
11.1. Ondergrondse afvoerbuizen.
11.1.1. Grondwerk.

De aanneming omvat alle grondwerk nodig voor de aanleg van de ondergrondse rioleringen 
omvattende delfwerk, zandbed, opvullen met zand en teelaarde, wegvoeren overtollig materiaal.

De breedte op de bodem van de sleuf is tenminste gelijk aan de diameter van de buis vermeerderd 
met 40cm; in elk geval bedraagt de minimum breedte 50cm.

Bij draagkrachtige grond worden de buizen rechtstreeks op de bodem van de sleuf geplaatst in een 
zandbed na effenen van de bodem en verwijderen van stenen en uitstekende harde voorwerpen.

In weinig draagkrachtige grond wordt een fundering (te verrekenen) voorzien in betontype C15/20 
(NBN B15), dikte minimum 10cm en breedte gelijk aan de diameter van de buis vermeerderd met 
10cm. Tussen de riolering en de fundering wordt een zandbed voorzien met minimum dikte gelijk aan 
10cm. De uitstekende kragen rusten dus niet op de fundering. 

De buizen worden zo geplaatst dat de voegen niet worden belast en dat een vrije uitzetting mogelijk is.

Waar rioleringen door de ruwbouw worden gevoerd moeten voorzieningen worden getroffen om het 
stukdrukken van de buizen te vermijden en dit door plaatsing van een mantelbuis. Deze voorzieningen 
worden niet afzonderlijk opgemeten. Zij zijn inbegrepen in de prijs der rioleringen.

De sleuven worden opgevuld met zuiver zand, dat door de aannemer moet worden aangevoerd. Deze 
aanvulling gebeurt tot 20cm onder het afgewerkte niveau. Boven het zand wordt teelaarde geplaatst. 



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.110

De teelaarde afkomstig van de uitgraving wordt afzonderlijk opgeslagen. De rest van de uitgegraven 
grond wordt van de werf verwijderd.

ALGEMEEN VOOR ALLE DELFWERK.
In geval, op grond van de eigenschappen van de blootkomende grond, de ontwerper oordeelt dat de
bodem van de bouwputten lager moet liggen dan de geplande diepte, moet de aannemer de 
bijkomende werken uitvoeren. Voor die werken wordt een verrekening opgemaakt.

Indien de ontwerper oordeelt dat het niet nodig is uit te graven tot op de geplande diepte, wordt tot 
op de door hem voorgeschreven diepte gegraven, en wordt een verrekening opgemaakt. De 
beslissing moet genoteerd worden in een werfverslag.

Indien bij vergissing dieper wordt gegraven dan de geplande diepte, moet de aannemer op zijn 
kosten de diepte van de fundering vergroten tot de geplande aanzetten der muren worden bereikt. In
elk geval zal niet worden toegestaan dat de bodem wordt opgehoogd.

Als de aannemer bij het graven van de bouwputten en sleuven op rotsen, metselwerk- of 
betonmassieven stoot waarvan het bestaan niet kon worden voorzien voor de aanvang van de 
werken, dan zal daarvoor een verrekening worden opgemaakt, in zoverre dat elk afzonderlijk stuk 
een volume heeft dat groter is dan 0.50m3. Dit geldt dus niet voor te voorziene funderingen.

De bouwputten en sleuven voor funderingen, rioleringen, putten en dergelijke, moeten afmetingen 
hebben die het mogelijk maken alle werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren, met inbegrip 
van de bepleistering van het buitenvlak van het metselwerk.

Wanneer een werkruimte moet worden gelaten tussen de wanden van de bouwput of de sleuf en het
bouwwerk of zijn bekisting, moet die ruimte een minimum afmeting hebben van 0.50m aan de voet.

De wanden van de bouwputten en de sleuven worden zo verticaal mogelijk uitgevoerd. Waar 
gevreesd wordt dat de wanden zullen invallen, moeten de wanden in taludvorm worden uitgevoerd. 
Waar de nodige ruimte voor het uitvoeren van taluds niet aanwezig is, zal de aannemer overgaan tot
het beschoeien van bouwputten en sleuven.

Uitvoering in taludvorm of beschoeiingen geven geen aanleiding tot verrekening. 

De nodige zorg wordt besteed om het beschadigen van de bodem door machines of vorst te 
voorkomen. Een beschadigde bodem moet worden uitgegraven.

Om later uit te voeren werken in gunstige omstandigheden uit te kunnen voeren, moet de bodem 
van de bouwputten en sleuven droog worden gemaakt en gehouden.

Bij het beeindigen van de delfwerken nodigt de aannemer de ontwerper uit om het niveau en het 
trace van de werken te controleren.

Grote delfwerken kunnen machinaal worden uitgevoerd. Het volume in meer, zowel voor delfwerk als
voor funderingsbeton ten gevolge van het gebruik van grote kranen of ten gevolge van een 
vereenvoudigde werkwijze is niet vatbaar voor verrekening.

De grond afkomstig van de delfwerken wordt indien nodig uitgespreid over het terrein, zoniet 
weggevoerd van het terrein, en dit inbegrepen in de eenheidsprijs.

Het grondwerk, zijnde delfwerk, heraanvullen en nivelleren, voor rioleringen, putten, septische 
putten, is begrepen in die posten en wordt niet afzonderlijk opgemeten. De bepalingen voor 
grondwerk blijven gelden.

11.1.2. Afvoerbuizen in PVC.
Leveren en plaatsen van ondergrondse afvoerbuizen in PVC-U (NBN EN1401-1) met hulpstukken en
toebehoren. De ondergrondse riolering is bestemd voor regenwater. Andere afvoeren werden 
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vroeger vernieuwd.

De ondergrondse rioleringsbuizen in PVC voldoen aan de volgende bepalingen:

ALGEMENE BEPALINGEN AFVOERBUIZEN IN PVC
Materiaal
De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd uit hard polyvinylchloride (PVC) waaraan geen weekmakers
werden toegevoegd (ongeplastificeerd PVC-U).

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-type overeenkomstig de Belgische 
Norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de klasse SN4. Zij zijn voorzien van een aangevormde mof, 
waarin een dichtingsring die voldoet aan NBN EN 681-1 of NBN EN 681-2 is gemonteerd. 

De ingegraven leidingen hebben volgende kleuren :
Roodbruin (bij benadering RAL 8023) : voor de huisaansluiting op het hoofdriool van sanitaire 
(badkamer, keuken,...) of fecale (toiletten) afvalwaters.
Middengrijs (bij benadering RAL 7037) : voor de huisaansluiting op het hoofdriool van gemengde of 
regenwaterafvoerleidingen

De hulpstukken zijn eveneens voorzien van het BENOR-type van overeenkomstigheid met de 
Belgische Norm NBN EN 1401-1. Zij moeten maatvast zijn, met toleranties als vastgelegd in 
hogervermelde norm. Het hulpstuk moet, in gelijk welke stand gemonteerd, waterdicht zijn. Bij een 
toegelaten vervorming of hoekverdraaiing treedt geen lek op bij 0,5 bar inwendige druk.
 
De buizen zijn voorzien van een KURIO RECYCLING terugnamegarantie (gedrukt op de buizen): 
uitgegraven en/of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen dienen
onder bepaalde voorwaarden te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door KURIO VZW 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Alle producten dienen door de fabrikant aan een permanente controle te worden onderworpen, 
conform de geldende productnormen en de voorschriften van ISO 9002.

Manchetverbinding
Voor ondergrondse rioleringsleidingen dient gebruik gemaakt van manchetverbindingen.
 
Onder manchetverbinding verstaat men de flexibele verbinding door middel van een in de mof van 
het hulpstuk of de buis gefixeerde, aan weerszijden geribde vlakke rubbermanchet. De 
rubbermanchetten dienen te worden vervaardigd uit een synthetische rubbersoort (SBR - Styreen 
Butadiëen Rubber). Zij zijn door de fabrikant tijdens de productiefase door omplooiing vastgezet in 
het mofeinde en kunnen achteraf niet meer worden verwijderd. Deze manchet zorgt ervoor dat de 
buis of het hulpstuk steeds lucht- en waterdicht gemonteerd kan worden.

Hulpstukken
Voor buizen met genormaliseerde afmetingen dienen steeds de bijbehorende, fabrieksmatig 
vervaardigde hulpstukken te worden gebruikt. Om onder alle omstandigheden een passende 
aansluitmogelijkheid te bieden, bestaan hulpstukken in zowel mof/spie als alzijdig mof-uitvoering.

De hulpstukken (T-stukken, bochten...) zullen van dezelfde herkomst zijn en hebben dezelfde 
wanddikte als de buis. Het vervangen van de originele hulpstukken door ter plaatse gefabriceerde 
stukken is verboden. 
Zij worden niet afzonderlijk opgemeten.

Verbindingen met andere materialen
De verbindingen met de buizen in Peh worden tot stand worden gebracht door middel van 
overgangsstukken of manchetten die standaard in de handel verkrijgbaar zijn.
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De buizen
De buizen in PVC die in een enkele keuze worden geleverd hebben volgend uitzicht: zij zijn recht, 
hebben een cirkelvormige doorsnede, een uniforme kleur en een glad binnenoppervlak zonder 
lassen. Zij moeten gaaf zijn en mogen geen materiële gebreken vertonen. De buizen mogen geen 
krassen, luchtbellen, korrels of gebrek aan eenvormigheid van kleur vertonen.

De doorbuiging van buizen, plat gelegd, moet kleiner zijn dan 10mm/m. De wanddikte beantwoordt 
aan de norm, de buizen zijn BENOR gekeurd,…

Het materiaal zal corrosiebestendig zijn en weerstand bieden tegen oplosmiddelen en wasmiddelen. 

Installatie
Richtlijnen voor het monteren van buizen en hulpstukken met vaste rubbermanchetten:
De gebruikte buizen en hulpstukken zijn vrij van beschadiging.
De buis wordt haaks afgezaagd met een fijngetande zaag.
De buiseinden worden afgeschuind en ontbraamd.
Indien nodig worden de spie-einden en de rubbermanchetten schoongemaakt.
Op de spie-einden van de buizen, alsmede op het zichtbare gedeelte van de rubbermanchetten 
wordt een door de fabrikant aanbevolen glijmiddel aangebracht.
De buis steekt in de mof tot +/- 10mm van de stootrand.
Voor een eenvoudige controle van ingestoken lengte markeert de aannemer de vereiste 
insteeklengte op het buiseinde.

Voor de aansluiting op de straatriolering dient gebruik te worden gemaakt van knevelinlaatstukken of
keilinlaatstukken indien het een PVC-buis betreft en van overgangsstukken PVC/Beton indien het 
een betonriool betreft. Deze overgangsstukken bestaan uit een PVC-gedeelte voorzien van een 
gefixeerde rubberdichting en uit een meegeleverde rubberen overgangsring voor de afdichting 
tussen het overgangsstuk en de betonbuis. Het gat dient, conform Standaardbestek 250, te worden 
gemaakt met een diamantboor, teneinde een waterdichte passing te verkrijgen. Deze werken mogen
enkel door een specialiseerde aannemer met de aangepaste uitrusting en de nodige vakkennis 
worden uitgevoerd.

De uitzetting der buizen moet steeds mogelijk zijn. Uitzettingsmoffen bestaan uit een lang 
insteekgedeelte en een lippendichting in neopreenrubber, welke bestand is tegen veroudering. De 
mof draagt aan de buitenzijde een aanduiding die de insteekdiepte bepaald in functie van de 
temperatuur bij plaatsing. 

Plaatsing.
Horizontale leidingen worden bij voorkeur geplaatst met een helling van 3%. In elk geval moet de 
helling minstens 1% bedragen. In de rechte delen moeten de leidingen gelijnd zijn en een gelijkmatig
afschot hebben.

De helling wordt continu gecontroleerd met een laser.

De buizen worden zo geplaatst dat de voegen niet worden belast en dat een vrije uitzetting mogelijk 
is.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk.  De plaatsing van buizen 
met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht.  Vóór het
samenvoegen van de buizen worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd.

Vóór de plaatsing worden de buizen ontdaan van alle verontreinigingen en alle vreemde stoffen, 
zoals stoppen, snijbramen, ...  Alle buizen die beschadigd zijn, worden vervangen.

Volgende diameters zijn te voorzien:
A. ND160.
B. ND200.
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C. ND250.
D. ND315.

11.2. Putten.
11.2.1. Controleput in metselwerk.

Deze aanneming omvat het metselen van onderzoeksputten in volle baksteen, dikte 19cm, met 
binnenafmetingen 60cmx60cm,  waterdicht gecementeerd aan beide zijden, buitenzijde geteerd, met
betonnen bodem, halfrond, hoogte ongeveer 100cm.

De putten worden afgedekt met een gietijzeren deksel en kader, afzonderlijk voorzien (zie verder). 

De controleput voldoet aan de algemene bepalingen die hieronder beschreven staan.

ALGEMENE BEPALINGEN CONTROLEPUT:  
De bodem van de onderzoeksputten bestaat uit steenslagbeton, als beschreven voor ondervloeren. De 
bodem uit steenslagbeton is minstens 15cm dik, halfrond.

De onderzoeksputten worden verwezenlijkt in volle baksteen zonder gaten, met uitsluiting van 
snelbouw, en dergelijke. De wanden zijn 19cm dik, of een (1) baksteen. 

De hoogte van de putten is in functie van het tracé van de rioleringen en moet rekening houden met 
de peilen en aansluiting op de (bestaande) riolering.

De binnen- en buitenkant van de baksteenwanden worden waterdicht gecementeerd, minstens twee (2)
lagen cementering met rijnzand, gepolierd en zowel de verticale als de horizontale hoeken rond 
afgewerkt. Buitenzijde in contact met grond wordt geteerd.
In de bodem wordt een halve PVC buis ingewerkt, aansluitend op de cementering.

Het metselwerk voor de onderzoeksputten voldoet aan de bepalingen van dit bestek. 

De aannemer zal gebruik maken van volle baksteen met normaal scherfgewicht, klasse C volgens 
NBN 118.

De aannemer moet gebruik maken van een mortelsamenstelling die geschikt is voor de uitvoering
van ondergronds metselwerk. De mortelsamenstelling moet voldoen aan de bepalingen van NBN
578 en NBN B12-001.

Deze werken moeten voor nazicht aan de ontwerper worden voorgesteld, waarvan schriftelijke 
goedkeuring voor met de heraanvullingen kan worden begonnen.

Op de onderzoeksputten op de rooilijn worden verluchtingsbuizen geplaatst. De buizen zijn opgemeten 
bij de riolering.

Nota: Onderzoeksschouwen voor allerlei putten (regenput, septische put, ...) worden uitgevoerd als
controleputten zonder bodem.

De eenheidsprijs omvat fundering, bodem,  metselwerk, cementering, teren, en aansluiten van de riole-
ringen op de controleput. 

11.2.2. Deksel in gietijzer.
Leveren en plaatsen van hermetisch en reukdicht deksel in gietijzer 60cmx60cm, draagkracht 20Ton,
met kader, volgens de algemene bepalingen als hieronder beschreven.

ALGEMENE BEPALINGEN PUTDEKSELS IN GIETIJZER:  
De deksels zijn uit gietijzer en hebben een draagkracht die verschilt van de plaats waar zij voorkomen:
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Deksels in bestrating (voor verkeersbelasting) : hermetisch en reukdicht deksel in gietijzer met 
betonvulling, draagkracht 20ton met betonnen dekselrand. Het deksel wordt geplaatst in vet.
Deksels in beplanting/gewone verhardingen (gewone belasting) : hermetisch en reukdicht deksel in 
gietijzer, draagkracht 2.5ton met betonnen dekselrand. Het deksel wordt geplaatst in vet.

12. HELLENDE DAKEN.
12.1.  Behandelen bestaande houtconstructies.
12.1.1. Onderzoek, ontstoffen.

Ontstoffen van de volledige constructie, verwijderen van alle afval, nazicht van alle houten delen.

Een gedetailleerd rapport moet worden opgemaakt per onderdeel.

12.1.2. Besproeien en injecteren.
ALGEMENE BEPALINGEN: BEHANDELEN HOUT TEGEN BIOLOGISCHE AANTASTING.  
De bescherming van het dakhout omvat het bestrijken of besproeien tegen verdere biologische 
aantasting. Daar waar spinthout is aangetast moet dit eerst worden afgekapt.

Voor de bescherming worden moderne producten gebruikt die biologisch afbreekbaar zijn en die kunnen
gebruikt worden in woningen.

Veiligheidsmaatregelen.  
De aannemer is verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen, omvattende de 
bescherming der arbeiders, de voldoende verluchting, de eventuele maatregelen om brand te 
voorkomen. De aannemer moet de aard van het gebruikte middel omschrijven met de risico's.

Bestrijken / besproeien.  
Het bestrijken of besproeien heeft tot doel alle delen van de dakconstructie preventief te beschermen
tegen aantasting door insecten en schimmels. Het product moet kleurloos zijn, staal te plaatsen voor
bestelling en afwerking, schriftelijk te aanvaarden via werfverslag.

Schimmels werden niet ontdekt bij het vooronderzoek. De aannemer zal bij het bestrijken de staat van 
de te behandelen delen onderzoeken, en eventueel verslag geven van aantasting door schimmels.

De houten delen zullen worden behandeld door bestrijken met producten op basis van een combinatie 
van azaconazole (5g/L) en permethrine (4g/L). De gekozen producten zijn geschikt voor zowel een 
curatieve als preventieve behandeling. Er wordt 5m2/L verbruik vooropgesteld. Product moet toegelaten
zijn door het ministerie van Volksgezondheid.

Volgende delen worden behandeld:

A. Behandeling schuin dak.
Behandeling van de oude houten dakconstructie van de DWARSVLEUGEL en  C-VLEUGEL, 
spanten, gordingen, kepers en houten bebording. 

B. Behandeling vloer.
Behandeling van de houten vloerplanken op de zolder van de DWARSVLEUGEL en C-VLEUGEL.

12.1.3. Polymeerchemische restauratie.
Vermoedelijk zijn er plaatsen waar de balkkoppen aangetast zijn door vocht.  Daarom moeten de 
balkkoppen onderzocht worden na het verwijderen van de bekledingen op de dakstructuur. De 
hieronder beschreven herstellingen slechts uit te voeren indein nodig, daarom onder vermoedelijke 
hoeveelheid (VH).



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.115

De aanwijzingen hieronder zijn richtinggevend. Per geval zal moeten nagegaan worden wat de 
stabiliteitseisen zijn. Deze moeten door een rekennota worden bepaald. Pas nadien mogen de 
eigenlijke werken aangevat worden.

A. Nazicht van de spantvoeten.
De balkkopppen in de DWARSVLEUGEL en C-VLEUGEL moeten worden onderzocht op aangetaste
zones. Dit omvat visueel nazicht naar boorgaten en eventueel oude of nieuwe vruchtlichamen 
(zwammen). Daarnaast wordt hier en daar geboord om de weerstand van het hout te onderzoeken. 
Een rapport van de toestand van de balkkoppen wordt opgesteld en overhandigd. Pas na goedkeu-
ren van het rapport wordt met de herstelling gestart en wordt over de juiste methode beslist.

Inbegrepen is plaatselijke afbraak en herstelling om de balkkoppen te kunnen onderzoeken.

B. Schoren van stukken waar herstel nodig is.
De aanneming omvat het schoren van de balk om kantelen, afschuiven of instorten te voorkomen. 
De balkkop moet worden vrij gemaakt van het omringende metselwerk, minstens  25cm omheen de 
balkkop. Indien de balk is verzakt moet de balk tot op het oorspronkelijke niveau worden opgetild.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

C. Opgieten met epoxymortel. 
De aangetaste balkkoppen worden gerestaureerd met een houtkleurig product op basis van zuivere 
vloeibare epoxyhars en zuurgewassen gegloeide granulaten. Het product is half vloeibaar en krijgt 
zijn verharding door toevoegen van een polyamide verharder met trage reactiesnelheid.

De 3 componenten (epoxyhars, granulaten en verharder) worden vóórgedoseerd op de werf 
geleverd. Na menging moet de epoxymortel goed vloeiend zijn. De mortel moet een hoge 
aanhechting hebben aan hout. De doorharding moet bijna krimpvrij gebeuren.

De aanhechting tussen de epoxymortel en het balkhout moet groter zijn dan de samenhang van het 
balkhout zelf. De mechanische weerstand van de herstelling is groter dan die van de oorspronkelijke 
houten sectie.

Epoxymortel.
De epoxymortel voldoet aan de volgende bepalingen:
Hardingstijd: ongeveer 20uren.
Gebruiksduur na mengen: ongeveer 30minuten.
Buigsterkte bij 15°C: minstens 28N/mm2.
Treksterkte: minstens 6N/mm2.
Rekbaarheid: max 1.5% bij breuk.
Elasticiteitsmodulus: ongeveer 350N/mm2. 

Uitvoering.
Verwijderen van alle aangetaste en verzwakte hout. Indien nodig moet het volledig aangetaste 
balkeinde weg gezaagd worden.

Bij zichtbaar blijvende herstellingen wordt een verloren bekisting geplaatst in dezelfde houtsoort als 
de originele balk en met dezelfde vorm en profileringen, indien aanwezig. Bij niet zichtbaar blijvende 
herstellingen mag een gladde bekisting worden gebruikt die nadien wordt verwijderd.

In het gezonde deel van de balk worden minstens 3 gaten geboord met een doorsnede van 25 mm. 
In deze gaten worden gezandstraalde staven, met een doorsnede van 20 mm, gebracht die met 
vloeibare epoxylijm in het boorgat worden vastgezet. Deze wapeningsstaven vormen de 
mechanische verbinding tussen balk en de herstelling in epoxymortel. Indien nodig moeten meer 
staven of andere maatregelen genomen worden om de mechanische stekte en verankering te 
waarborgen. Een berekeningsnoat wordt opgesteld voor elke te restaureren balkkop.
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Nadien wordt de bekisting gevuld met een traaghardende krimpvrije epoxymortel.
Na uitharding van de epoxymortel wordt de bekisting eventueel verwijderd. Blijft de balk zichtbaar 
dan wordt de verloren bekisting behouden en eventueel hersteld of gekleurd, in overeenstemming 
met de oorspronkelijke toestand van de balk.

Voor het verwijderen van de schoren en het belasten van de balk moet een wachttijd van minimum 7
dagen in acht worden genomen. De werken worden bij voorkeur uitgevoerd bij een 
omgevingstemperatuur van 15°C.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

12.2. Nieuwe houtconstructie.
Verbindingen  tussen  de  oude  en  de  nieuwe  delen  moeten  identiek  zijn  als  de  historische
verbindingen. 

ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES.
De constructies in hout zullen voldoen aan de bepalingen van de Belgische normen (NBN189 Hout, 
afwijkingen, gebreken en fouten; NBN219 Gezaagd hout, nominale afmetingen; NBN199 Hout 
namenlijst;...) en aan de eisen van de eengemaakte technische specificaties (STS31 Timmerwerk; 
STS32 Dakschrijnwerk; STS23 Houtbouw).

Hout.
De aannemer gebruikt voor constructieve elementen van de dakconstructie EIK en voor de 
bebording en gootconstructies hout OREGON of EUROPESE DOUGLAS (NBN199, 108-416), dat 
gedrenkt moet worden tegen biologische aantasting.  Het product moet kleurloos zijn. Het hout moet 
beschermd worden tegen biologische ontaardingen, als blauwschimmel, schimmel, vuur, rot en 
aantasting door insecten.

Afmetingen en kleur van de nieuwe bebording moeten identiek zijn aan de bestaande (dus 
onzichtbare behandeling tegen biologische aantasting). 

EIK voldoet aan NBN EN 975-1: deel1: eik en beuk. Het betreft Europese eik, wintereik of zomereik. 
Dichtheid  ongeveer 700kg/m3. 

OREGON of EUROPESE DOUGLAS volgens NBN EN 14081, kwaliteit GS volgens BS4978. 
Dichtheid ongeveer 550kg/m3.

De gebreken, zoals bepaald in de norm NBN189 zullen afkeuring tot gevolg hebben, ook al zouden 
de afkeurbare stukken reeds verwerkt zijn.

Zij omvatten verrotte kwasten, draaigroei, tussenschors, kromstammige groei, straalscheur, onechte 
kern, en gepaard gaande met verrotting, vriesbarst, ringscheur, dubbele spint, inwendige scheuren, 
drukgroei, vellingsbreuken, wonden, wormsteek, wormgangen, houtrot, vuur en blauw gepaard 
gaande met verrotting.

Onvolkomenheden worden aanvaard zoals bepaald in de Belgische norm. Zij omvatten kwasten, 
spint, wan, kantenhelling van het draadverloop, dikte van de jaarringen en gekromde stukken.

Het vochtgehalte van het timmerhout bedraagt bij verwerking minder dan 23% voor alle goed 
geventileerde delen en minder dan 18% voor minder goed geventileerde delen.

De sterkte en toelaatbare spanningen in het hout zullen minstens gelijk zijn aan de volgende 
waarden:
EIK:
Schuifsterkte: 10.4N/mm2; toelaatbare schuifspanning: 1.0N/mm2
Druksterkte: 58N/mm2; toelaatbare drukspanning evenwijdig met de vezels: 8.5N/mm2.
Buigsterkte: 96N/mm2; toelaatbare drukspanning: 12.0N/mm2.
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OREGON:
Schuifsterkte: 9.5N/mm2, toelaatbare schuifspanning: 0.9N/mm2
Toelaatbare drukspanning loodrecht op de vezels: 2.5N/mm2
Druksterkte: 50N/mm2; toelaatbare drukspanning evenwijdig met de vezels: 8.5N/mm2.
Buigsterkte: 89N/mm2; toelaatbare drukspanning: 10.0N/mm2.

Het hout wordt opgeslagen op een tegen zon en regen beschutte plaats en mag niet in contact 
komen met de grond, noch met beplantingen.

Constructie.
De aanneming omvat het leveren, plaatsen en verbinden van het timmerwerk als beschreven op de 
plans. De aanneming omvat ook alle verbindingselementen en verankeringen (zoals bandijzer, 
doken...) noodzakelijk voor een stabiel geheel.

Waar horizontale spatkrachten te verwachten zijn worden trekkers voorzien die deze kracht kunnen 
opnemen.

De samen te voegen stukken zullen zo nauwkeurig mogelijk worden gemaakt. Schommelingen in 
het vochtgehalte mogen geen storingen teweegbrengen. In principe mogen de verbindingen slechts 
uitgevoerd worden in rechtdradig hout, waarin slechts kleine, vastzittende gave kwasten mogen 
voorkomen.

Het uitvoeren van houtverbindingen door middel van verschillende technieken (bijvoorbeeld een 
combinatie van bouten en nagels) is niet toegelaten.

Verbindingen.
Verbindingen met pen en gat worden uitgevoerd volgens detailtekeningen. 

Verbindingen met bouten worden uitgevoerd met zwarte houtbouten met rond kop en vierkante 
kraag, met moer en onderlegplaat. De lengte van de bout wordt beperkt tot 12 maal de diameter. De 
bouten en moeren moeten een regelmatige schroefdraad hebben. De boutkoppen zijn aangesmeed.

De in het hout geboorde gaten moeten dezelfde diameter hebben als de bout zelf. De bouten 
worden vast aangeschroefd door middel van moeren. Er worden steeds tegenmoeren voorzien. 
Onder de moeren worden steeds onderlegplaatjes geplaatst, waarvan de diameter minstens gelijk is 
aan 3 maal de boutdiameter. 

De schikking der bouten beantwoordt aan de regels van het vak (als weergegeven in STS 31).

Nagelverbindingen worden uitgevoerd met nagels uit getrokken staal, met cirkelvormige doorsnede 
en platte geruite kop. Wanneer gevaar voor roestvorming mogelijk is worden gegalvaniseerde nagels
gebruikt.

De nagelverbindingen bevatten ten minste 4 nagels. De lengte van de nagels moet voldoende groot 
zijn: de nagels zullen tenminste over een lengte gelijk aan 8x de nageldiameter in ieder stuk steken. 
De schikking der nagels beantwoordt aan de regels van het vak (als weergegeven in STS 31).

Verbindingen met lijm worden slechts uitgevoerd na goedkeuring van de ontwerper. 
Lijmverbindingen moeten uitgevoerd worden volgens de voorschriften van de lijmfabrikant 
(voorschriften betreffende vochtigheidsgraad van het hout, temperatuur, verlijmingsdruk en 
samenstelling). Gelijmde verbindingen moeten bestand zijn tegen vocht en schimmels.

12.2.1. Nieuwe houtconstructies ter vervanging van afgebroken delen.
Deze werken omvatten het verwijderen van slechte delen in de bestaande houtconstructies en 
vervangen met nieuwe houtconstructiedelen, gelijk in houtsoort en sektie, en met voldoende 
overlapping of verbindingen.



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.118

De houtconstructie voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als 
beschreven in dit bestek.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de delen die moeten worden vervangen.
Deze hoeveelheden zijn benaderend en de exacte hoeveelheden zullen ter plaatse worden bepaald. 
(VH)

A. Muurplaat in eik.
Vervangen van slechte delen muurplaat in eik.
Vermoedelijke sectie: 20cmx9cm.
In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Gordingen in eik.
Vervangen van slechte delen gordingen in eik.
Vermoedelijke sectie: 18cmx13cm.
In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

C. Kepers in eik.
Vervangen van slechte delen kepers in eik.
Vermoedelijke sectie: 7cmx9cm.
In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

12.2.2. Nieuwe schuine dakconstructies.
De aanneming omvat de realisatie van nieuwe schuine dakconstructie in hout. De houten 
dakconstructie bestaat uit houten spanten, nokken, muurplaten,...
De asafstand tussen de houten spantjes bedraagt 40cm.

De houtconstructie voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als 
beschreven in dit bestek.

Toepassing: thv wegwerken knik in dakvlak in WESTGEVEL van de C-VLEUGEL.

A. Muurplaat in eik.
Leveren en plaatsen van nieuwe houten muurplaat. De houtconstructie voldoet aan de algemene 
bepalingen als beschreven in dit bestek.
Vermoedelijke sectie: 20cmx9cm.
In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Kepers in eik.
Leveren en plaatsen van nieuwe houten kepers. De houtconstructie voldoet aan de algemene 
bepalingen als beschreven in dit bestek.
Vermoedelijke sectie: 7cmx9cm.
In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

12.2.3. Dichten gaten aan schoorstenen en dakvlakramen.
Deze werken omvatten het dichten van de gaten in het dakvlak na afbraak schoorstenen en 
dakvlakramen.  

De houtconstructie voldoet aan de algemene bepalingen als beschreven in dit bestek.

Meting: stuk (per te dichten gat).
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12.3. Dakkapellen. 
12.3.1. Nieuwe dakkapellen.

Deze werken omvatten het realiseren van een volledige nieuwe grote dakkapel  indien de bestaande
niet meer kan worden hersteld (VH). De totale vervanging wordt slechts doorgevoerd bij gebrek aan 
andere oplossingen.

De nieuwe dakkapel wordt identiek aan de oorspronkelijke dakkapel opgebouwd, met zelfde 
afmetingen en detaillering, in  RNG of oregon.

De houtconstructie voldoet aan de algemene bepalingen als beschreven in dit bestek.

Het geheel aan te werken op de bestaande houtconstructie van het dak en op de oorspronkelijke 
kilgoten.

In dit artikel is enkel de houtconstructie te voorzien. De verdere afwerking is opgemeten in andere 
posten:
Raam: deel van schrijnwerk
Koper in kilgoten: deel van koperwerken 
Bebording, dakbedekking en afwerking zijkant: deel van dakafwerking 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

De aanneming is opgedeeld in:

A. Deel dakkapellen zonder raam.
Nieuwe houten constructie van dakkapel naar oud model, volgens bepalingen als beschreven in dit 
bestek.

B. Deel raam.
Nieuwe houten ramen naar oud model, volgens bepalingen als beschreven in dit bestek.

C. Espagnoletten.
Nieuwe espagnoletten naar oud model, volgens bepalingen als beschreven in dit bestek (zie onder 
6.1.1.C).

12.3.2. Herstellen van dakkapellen (ramen bij schrijnwerk).
Deze werken omvatten het herstellen van houten onderdelen van de dakkapellen. De nieuwe houten
constructiedelen wordt identiek aan het oorspronkelijke model gemaakt, met dezelfde afmetingen en 
detaillering, uitgevoerd in RNG of oregon.

Ramen zijn afzonderlijk voorzien bij deel buitenschrijnwerk en vormen geen deel van deze 
aanneming.

De houtconstructie voldoet aan de algemene bepalingen als beschreven in dit bestek.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de delen die moeten worden vervangen.
Deze hoeveelheden zijn benaderend en de exacte hoeveelheden zullen ter plaatse worden bepaald. 
(VH).

12.3.2.1. Constructiebalken. 
Volgens de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als beschreven in dit bestek.

A. Constructiebalken in zicht. (verticale, boven en onder raam).
Vervangen van constructiebalken van zichtbaar blijvende delen van de dakkapel. Het betreft 
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vertikale en schuine balken en horizontale balken boven en onder het raam. 

Deze balken zullen verder worden afgewerkt door schilderen. Schilderwerk is afzonderlijk voorzien, 
zie elders in dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Constructiebalken niet in zicht (horizontale in zijkant, nok, ravelen).
Vervangen van constructiebalken van niet- zichtbaar blijvende delen van de dakkapel. Het betreft 
horizontale balken in zijkant, nok en ravelen,... .

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

12.3.2.2. Bebording vernieuwen.
Deze werken omvatten het vernieuwen van bebording van de dakkapel. De nieuwe bebording wordt 
identiek aan het oorspronkelijke model gemaakt, met dezelfde afmetingen en detaillering, uitgevoerd
in RNG of oregon. De nieuwe stukken bebording worden perfect aangesloten op de bestaande 
stukken, met inbegrip van schaven en verzagen.

Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als beschreven in 
dit bestek.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de delen die moeten worden vervangen.
Deze hoeveelheden zijn benaderend en de exacte hoeveelheden zullen ter plaatse worden bepaald. 
(VH)

A. Bebording vernieuwen in zicht (fronton).
Deze werken omvatten het vernieuwen van bebording (bekleding in planken) in zichtbare delen van 
de dakkapel, namelijk in fronton. 

Deze bebording wordt afgewerkt door schilderen. Schilderwerk is afzonderlijk voorzien, zie elders in 
dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Bebording niet in zicht vernieuwen (zijkanten, dakvlakken).
Deze werken omvatten  het  vernieuwen van  bebording in  niet-zichtbare delen van  de dakkapel,
namelijk in fronton. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

12.3.2.3. Geprofileerde boordplanken vernieuwen.
Deze werken omvatten het vernieuwen van geprofileerde boordplanken van de dakkapel. De nieuwe
boordplanken wordt identiek aan het oorspronkelijke model gemaakt, met dezelfde afmetingen en 
detaillering, uitgevoerd in RNG of oregon.

Deze boordplanken wordt afgewerkt door schilderen. Schilderwerk is afzonderlijk voorzien, zie elders
in dit bestek.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de delen die moeten worden vervangen.
Deze hoeveelheden zijn benaderend en de exacte hoeveelheden zullen ter plaatse worden bepaald.
(VH)
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12.4. Dakvlakramen.
12.4.1. Dakvlakramen- 134/140.

Deze werken omvatten het leveren en plaatsen van houten dakvlakramen met inbegrip van alle 
toebehoren en afwerking. 
Benaderende afmetingen:  134x140cm2

Het opengaand dakvlakvenster is voorzien van dubbel glas. Het is geschikt om ingewerkt te worden in 
de leiendakbedekking, met inbegrip van alle toebehoren als slabben, zijdelingse gootstukken, 
opstanden en aansluitingen, zowel boven- als onderaan en aan zijkanten, binnen en buiten en dit om
een waterdicht geheel te bekomen met het dak. 

Het dakvlakvenster ligt in hetzelfde vlak als de dakafwerking, steekt er niet boven uit.

Het venster kan in verschillende standen geopend worden en kan ook over 180graden wentelen zodat 
de buitenkant van de beglazing probleemloos kan worden schoongemaakt.

Alsook inbegrepen in de eenheidsprijs is het maken van een raveelconstructie in de houten 
dakstructuur. Deze werken voldoen aan ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES. 
De zijkanten worden afgewerkt door pleisterwerk op gipsplaat.

Het dakvlakvenster zal binnen dit artikel afgewerkt worden door schilderen. Het schilderen wordt 
uitgevoerd volgens de  ALGEMENE BEPALINGEN: SCHILDEREN VAN HOUTEN SCHRIJNWERK.  

12.5. Dakafwerking hellende daken.
12.5.1. Bebording.
A. Bebording nieuwe hellende daken.

Leveren en plaatsen van bebording voor nieuwe hellende daken.

De aannemer gebruikt RNG of OREGON (NBN199, 108-416) voor de bebording. De planken zijn
minstens 10cm breed, en 2cm dik. De ventilatie van het geheel moet gewaarborgd zijn.

Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als beschreven in 
dit bestek.

B. Bebording waar slechte delen werden weggebroken.
Na afbraak van de leien dakbedekking (zie elders) wordt de bestaande bebording gecontroleerd en 
de ongezonde planken worden afgebroken en vervangen door nieuwe planken.

Er wordt verondersteld dat 30% van de planken aan vervanging toe is. De breedte van de 
oorspronkelijke planken wordt gerespecteerd (deze varieert maar kan tot 20cm breed zijn).

Leveren en plaatsen van bebording voor  bestaande hellende daken waar bebording werd 
weggebroken, naar oorspronkelijk model en afmetingen, uitgevoerd in RNG of oregon, aansluitend 
op de behouden bebording.

In de eenheidsprijs is afbraak, het wegvoeren van de werf, het leveren en plaatsen van de nieuwe 
planken en inwerken in de bestaande structuur voorzien.

Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als beschreven in 
dit bestek.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

C. Bebording voor dichten openingen (schouwen, dakramen,…)
Leveren en plaatsen van nieuwe bebording voor het dichten van allerlei gaten in de bestaande 
bebording waar schouwen en dakramen werden weggebroken.
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In de eenheidsprijs is het leveren en plaatsen van de nieuwe planken en inwerken in de bestaande 
structuur voorzien.

Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als beschreven in 
dit bestek.

12.5.2. Dakbedekking in natuurleien.
12.5.2.1. Leien.

Leveren en plaatsen van nieuwe natuurleien voor de dakbedekking van de te vernieuwen dakvlakken 
van de DWARS- en DEEL C-VLEUGEL.

Afbraak leien en vervangen bebording waar nodig werd afzonderlijk voorzien (zie eerder).

Voor de vernieuwing van de dakbedekkingen worden natuurleien gebruikt. Deze zullen qua vorm, 
afmetingen en kleur de bestaande leien (15x27cm2) benaderen. Dikte van de leien bedraagt minstens 
4,5mm. De dakbedekking moet voldoen aan de bepalingen van STS 34.

De leisteen voor het vervaardigen van de dakleien is samengesteld uit phyllades met een fijne en 
dichte textuur, een zuiver breukvlak en een eenvormige kleur (donker grijs).

De leien.  
De leien moeten helklinkend zijn met rechte vlakken. Zij zijn vrij van barsten, knopen en 
onregelmatigheden inzake dikte, en dit in overeenstemming met NBN305. Afsplintering op de onderste 
hoeken wordt niet aanvaard.

Pyrietkristallen zijn toegelaten indien zij niet doorheen de volledige dikte van de lei gaan. CaCO3 
gehalte moet minder zijn dan 1%.

De wateropslorping volgens NBN 118.51 moet kleiner zijn dan 0.6%. De soortelijke massa is niet 
kleiner dan 2700kg/m3. De gemiddelde buigvastheid bedraagt minstens 400kg/cm2.

De leien moeten vorstvast zijn. De aannemer moet hiervoor een proefattest voorleggen, en dit in 
overeenstemming met NBN118. Iedere levering moet beschikken over een geldig ATG-homologatie 
van de B.U.t.g.b. 

Een proefattest moet afgeleverd worden volgens de voorschriften van STS34, punt 03.6. Dit attest 
vermeldt duidelijk land en winningplaats, de minimum en gemiddelde dikte der leien, de gemiddelde 
dikte van het breukvlak, de breukweerstand en breuklast.

De plaatsing.  
De plaatsing van de leien gebeurt met 2 koperen nagels per lei. Haken worden niet gebruikt tenzij op
plaatsen met uitzonderlijke windbelasting (bvb. torens). De leien zijn zuiver recht en worden 
geplaatst in het verband van de oude dakbedekking. De leien zullen elkaar voor 2/3 overdekken.

De leien worden indien nodig voor de werken gesorteerd. De dunste worden aan de nok gelegd, de 
middelmatige halfweg en de dikste aan de voet van het dak.

A. Vlakke delen leien.
Nieuwe natuurleien voor de dakbedekking van dakvlakken volgens de bepalingen hiervoor.

B. Leien langs noordbomen (meerprijs afgeschuinde).
Dit artikel omvat de meerprijs voor leveren en plaatsen van afgeschuinde leien langs noordbomen. De 
natuurleien worden zorgvuldig gekapt volgens de helling en volgens model van de oorspronkelijke 
toestand.
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Nieuwe natuurleien voor de dakbedekking langs noordbomen volgens de bepalingen hiervoor.

C. Leien aan kilgoten (meerprijs afgeschuinde).
Dit artikel omvat de meerprijs voor leveren en plaatsen van afgeschuinde leien langs kilgoten. De 
natuurleien worden zorgvuldig gekapt volgens de helling en volgens model van de oorspronkelijke 
toestand.

Nieuwe natuurleien voor de dakbedekking langs noordbomen volgens de bepalingen hiervoor.

12.5.2.2. Ladderhaken.
Nieuwe ladderhaken, veiligheidstype volgens Europese norm moeten worden voorzien. Deze worden 
gelakte in donkergrijze kleur: antraciet RAL 7016.

Aantal en type volgens voorschriften monumentwacht.

De ladderhaken bestaan uit rond ijzer, van minstens 18mm diameter met plat gesmede steunhiel, 
waarin 3 openingen zijn voorzien voor bevestiging aan de dakconstructie. De bevestiging gebeurt met 3 
zware schroeven in roestvrij staal, minstens 5cm lang.

12.5.3. Nieuwe nokpannen.
Leveren en plaatsen van nieuwe nokpannen, oud model zonder opstand. De nieuwe nokpannen 
zullen de bestaande in vorm benaderen.

De nokpannen worden geplaatst met koperen haken en in mortelbed, type bastaardmortel (cement, 
hydraulische kalk en zand). Zij worden gevoegd.

12.6. Isolatie voor hellende daken.
Dakisolatie in minerale wol, met een dichtheid van minstens 25kg/m3 en een dikte van 60mm.

De isolatie worden tussen de houtstructuur geplaatst.

Hiervoor gebruikt de aannemer spijkerflensdekens. De plaat is eenzijdig bekleed met een gladde
versterkte aluminiumfolie. De richtlijnen van het  WTCB betreffende dampremmende lagen zullen
strikt gevolgd worden.

De isolatie voldoet aan de volgende eisen:
Dichtheid: 25 kg/m3.
Warmtegeleidingscoefficient: 0.035 W/m.C
Diffusieweerstandsgetal: 1.4
Waterafstotend.
Stabiel onder tijdelijk optredend vocht.
Onbrandbaar en niet bijdragend tot vlamoverslag.
Chemisch neutraal.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

13. PLATTE DAKEN.
13.1. Voorbereiden van houten draagvlak.

Afbraak van de dakdichtingslaag van de platte daken tot aan het houten draagvlak is apart voorzien. 
(zie eerder)

Deze  werken omvatten het voorbereiden van het bestaande houten draagvlak zodat de ondergrond 
geschikt is voor plaatsing van de dakisolatie.
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13.2. Isolatie platte daken in PIR in helling.
Leveren en plaatsen van dakisolatie PIR-schuimplaten (Polyisocyanuraat isolatie plaat) op platte 
daken met de bovenzijde in helling, minimumdikte 60mm en helling 1%, gekleefd op de houten 
drager, lijm verenigbaar met dakbedekking en ondergrond.

De isolatieplaat in PIR-schuim voldoet aan de bepalingen als hier beschreven.

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR POLYISOCYANURAAT ISOLATIEPLAAT – PIR.
PIR hardschuim isolatieplaten zijn speciaal ontwikkeld als universele isolatieplaat 
voor diverse toepassingen, met de hoogste isolatiewaarde.

De platen hebben een kern van HCFK-vrij polyisocyanuraat (PIR) hardschuim en een tweezijdige 
gasdichte meerlaagse trilaminaat cachering. Deze opbouw garandeert een uitstekende dimensionele
stabiliteit.

De schuimkern heeft een uniforme, gesloten celstructuur met een zeer hoge isolatiewaarde en een 
goede drukvastheid.

Druksterkte: minimaal 150 kPA volgens EN 826 

De thermische isolatie van de buitenmuur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke 
vulling van de spouw met een plaat in PIR met een volumegewicht in de kern van ± 30 kg/m3.

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,023 W/mK.

De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001/14001/18001.
En voldoen aan de NBN-EN 13165 norm.

De platen hebben een technische goedkeuring en een CE merk, hierdoor zijn ze onderworpen aan 
een permanente kwaliteitscontrole, uitgevoerd door een erkend organisme.

Brandklasse: Euroklasse E.

De afmetingen van de platen zijn 1200mmx600mm. De platen zijn voorzien aan de vier zijden van 
een tand en groef verbinding.

13.3. Dichting platte daken in EPDM-rubber.
De platte daken worden afgewerkt door een dakdichting op basis van EPDM-rubber, dikte 1.5mm,
met verbeterde brandreactie, verlijmd, zonder ballastlaag. Overschilderen met aluminiumverf, geheel
heeft brandklasse A1.

Materiaalattesten en voorwaarden.
De dakbedekking wordt opgebouwd uit een 1laagse waterdichte folie, dikte 1.5mm, bestaande uit 
synthetisch rubber, speciaal ontwikkeld omwille van een verbeterde reactie bij brand. De 
voorschriften van NBN B 46 (101, 201, 301, 401) zijn van toepassing.

De folie bestaat uit een mengsel van zwak onverzadigde elastomeren en toevoegstoffen nodig voor
de vulkanisatie en voor de verbeterde reactie bij brand. Het basiselastomeer is een copolymeer van
ethyleenpropyleen en samengestelde dieen monomeren, gekend onder de naam EPDMrubber, en
waaraan  andere  elastomeren  zijn  toegevoegd  om  de  in  de  norm  gestelde  eigenschappen  te
bereiken.

De folie voldoet aan de volgende eisen:
Vrije Krimp:
dwars: +0.9%,
langs: +1.02%,
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Trekweerstand:
dwars: 7.4N/mm2,
langs: 7.33N/mm2,

Verlenging bij breuk:
dwars: 438%,
langs: 468%,

Scheurweerstand:
dwars: 2.65N/mm2,
langs: 2.83N/mm2,

Shore hardheid: 72
Mu waarde (waterdamp): 2500
Proeven moeten de weerstand tegen de inwerking van temperatuur, veroudering, ozon en UV 
stralen bewijzen, waarvan attest voor te stellen voor de aanvang der werken.

Plaatsing.
De dakbedekking wordt volledig gekleefd op de PIR isolatieplaten, als elders beschreven. De 
plaatsingsmethode moet compatibel zijn met deze ondergrond. De bevestiging van de EPDM rubber 
op de isolatie moet door de fabrikant van de isolatie en door de fabrikant van de EPDM rubber 
worden goedgekeurd.

De lijmen voldoen aan de voorschriften van de fabrikant van de rubberen folies. Alle producten 
moeten voor de aanvang van de werken op de werf aanwezig zijn en voorgesteld worden aan de 
ontwerper. De plaatsing gebeurt volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de rubberen folies.

De waterdichte bekleding moet zich zonder scheuren kunnen aanpassen aan de te voorziene 
vervormingen van het draagvlak. Zij moet ook weerstaan aan de inwerking van de atmosfeer, die op 
die plaats normaal kan voorkomen. Het plaatsen van de dakbekleding moet worden onderbroken bij 
regen of vorst.

De ondergrond zal door de aannemer gecontroleerd worden en aanvaard indien door hem geen 
opmerkingen worden gemaakt. Het draagvlak moet vlak zijn, effen, gesloten en zonder uitsteeksels 
of holten. Het draagvlak mag ook geen producten bevatten die onverenigbaar zijn met het materiaal 
van de dakbedekking.

In de aanneming zijn alle hulpstukken inbegrepen. Zij omvatten opstanden, hoekstukken, 
spruitstukken en aflopen enz. Deze hulpstukken zijn afkomstig van de fabrikant van de folies; zij 
vormen een totaal bestudeerd dakdichtingssysteem.

De opstanden.
De opstand van de dakbedekking tegen opgaande wanden moet waterdicht uitgevoerd worden: de
soepele dakbedekking wordt opgetrokken tegen de opgaande wand, minstens tot de hoogte van de
dakranden. De dakbedekking wordt tegen de wand gelijmd en ook mechanisch vastgelegd door
middel van een plat ijzer en vijzen.

Afwerkingslaag voor verbeterde vuurbestendigheid.
Vloeibare zilverkleurige afwerkingslaag op EPDM-afdichting op basis van polymeren, bitumen en 
aluminiumschilfers met volgende eigenschappen:
Zorgt samen met EPDM afdichting voor brandklasse A1.
Houdt mos- en algengroei tegen op het dak, zodat het regenwater helder blijft.
Geeft een zilvergrijze kleur aan het dakoppervlak.

Het EPDM-membraan is samen met de coating zijn getest in een erkend labo voor brandproeven en 
heeft een officieel attest van brandklasse A1 volgens NBN S21-203. De coating is opgenomen in de 
ATG van het EPDM-membraan.

Indien een lange periode verloopt tussen het leggen van het membraan en het aanbrengen van de 
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coating, moet het dakoppervlak vooraf worden gereinigd met een hogedrukspuit. Het oppervlak moet
droog en vetvrij zijn. Het weer moet voldoende stabiel zijn, d.w.z. het mag niet regenen tijdens en tot 
4 uren na het aanbrengen ervan.

De coating goed oproeren voor gebruik. Het aanbrengen gebeurt met een lamvelrol of blokborstel. 
Voor een egaal zilvergrijze kleur zijn twee lagen nodig en is het verbruik: 250 g/m².
Droogtijd : stofvrij na 4u – droog na 24u

Rekening houden met de voorschriften van de technische fiche.

Waarborg en omvang.
De aannemer zal bij beëindiging der werken een verklaring ondertekenen dat hij de volledige 
verantwoordelijkheid neemt voor de waterdichtheid en dit gedurende 10 jaren (10 jarige 
aansprakelijkheid).

De aanneming omvat alle opstanden en hulpstukken. Het aansluiten van dakafvoerkolken, koepels, 
kiezelbakken en daken is inbegrepen in de prijs van de dakbedekking.

NOTA: meting is voorzien van 10% extra voor opstanden en overlappingen.

13.4. Koepels.
Deze werken omvatten het wegnemen en terug plaatsen van de koepels, het isoleren van de 
bestaande opstanden en het waterdicht aansluiten van de nieuwe dakdichting op de bestaande 
koepels.

Aller werken nodig om het indringen van water te beletten zijn deel van de aanneming.

14. GOOTCONSTRUCTIES.
14.1. Nazicht van alle gootconstructies.

Deze aanneming omvat het verwijderen van alle afval en nazicht van alle houten gootconstructies en 
muurafdekkingen met kroonlijst.

Een gedetailleerd rapport moet worden opgemaakt per onderdeel.

14.2. Bakgoten.
Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als beschreven in 
dit bestek.

14.2.1. Bakgoten op houten gootklossen.
Deze werken omvatten het demonteren en vervangen van slechte houten onderdelen van bakgoten op
houten gootklossen.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de delen die moeten worden vervangen. 
Deze hoeveelheden zijn benaderend en de  te vervangen delen zullen ter plaatse worden vastgelegd. 
(VH)

De aannemer moet voor ieder te vervangen stuk vooraf de goedkeuring bekomen van de architect, die 
de stukken ter plaatse zal aanduiden.

Profilering en details volgens bestaand model.

14.2.1.1. Vervangen van gootklossen.
Demonteren en vervangen van slechte gootklossen.
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In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.1.2. Vervangen van bodemplank.
Demonteren en vervangen van slechte delen van de bodembeplanking.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.1.3. Vervangen van binnenboeiplank.
Demonteren en vervangen van slechte delen binnenboeiplank.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.1.4. Vervangen van buitenboeiplank.
A. Geprofileerde schuine plank.

Demonteren en vervangen van slechte delen geprofileerde schuine buitenboeiplanken.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Verticale plank.
 Demonteren en vervangen van slechte delen verticale buitenboeiplanken.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.1.5. Vervangen van goothaken.
Demonteren en vervangen van slechte goothaken in bakgootconstructies.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.2. Bakgoten zonder gootklossen (op blokken).
Deze werken omvatten het demonteren en vervangen van slechte houten onderdelen van bakgoten 
zonder houten gootklossen maar op blokken.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de delen die moeten worden vervangen. 
Deze hoeveelheden zijn benaderend en de  te vervangen delen zullen ter plaatse worden vastgelegd. 
(VH) De aannemer moet voor ieder te vervangen stuk vooraf de goedkeuring bekomen van de 
architect, die de stukken ter plaatse zal aanduiden.

Profilering en details volgens bestaand model.

14.2.2.1. Vervangen van gootblokken.
Demonteren en vervangen van slechte delen gootblokken.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.2.2. Vervangen van onderste bebording.
A. Vervangen lijst tegen muur.

Demonteren en vervangen van slechte delen in de houten lijstaansluiting tegen de muur van de 
onderste bebording van de bakgoot.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.
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B. Vervangen bebording.
Demonteren en vervangen van slechte delen in de onderste bebording van de houten 
bakgootconstructie op blokken.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.2.3. Vervangen van bodemplank.
Demonteren en vervangen van slechte delen in de bodemplank van de houten bakgootconstructie 
op blokken.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.2.4. Vervangen van binnenboeiplank.
 Demonteren en vervangen van slechte delen in de binnenboeiplank van de houten 
bakgotenconstructie.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.2.5. Vervangen van buitenboeiplank.
A. Geprofileerde schuine plank.

Demonteren en vervangen van slechte delen in de geprofileerde schuine plank van de 
buitenboeiplank.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Verticale plank.
Demonteren en vervangen van slechte delen in de verticale plank van de houten buitenboeiplank.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.2.2.6. Vervangen van goothaken.
Demonteren en vervangen van slechte goothaken in bakgootconstructies.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

14.3. Bebording kilgoten en binnengoten.
Deze werken omvatten het demonteren van slechte houten delen van kilgoten en binnengoten  en 
vervangen door nieuwe. Vernieuwen van delen in RNG.

Het hout voldoet aan de ALGEMENE BEPALINGEN: HOUTEN CONSTRUCTIES als beschreven in 
dit bestek.

In de meetstaat staan bepaalde hoeveelheden vermeld van de delen die moeten worden vervangen. 
Deze hoeveelheden zijn benaderend en de  te vervangen delen zullen ter plaatse worden vastgelegd. 
De aannemer moet voor ieder te vervangen stuk vooraf de goedkeuring bekomen van de architect, die
de stukken ter plaatse zal aanduiden.

15. LOOD- EN KOPERWERK.
15.1. Werken in koper.
15.1.1. Bakgoten in koper.

Uitvoeren van alle bekledingen van bakgoten in uit fosfor gedesoxydeerd koper. Geleverd in de 
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kwaliteit halfhard (R25 volgens NBN 428 art.  01).. Het koper heeft een dikte van 0.8mm en een totale 
breedte afhankelijk van de ontwikkeling van de bakgoot.

De gootbekleding wordt gelast. De nodige uitzettingsmogelijkheden moeten worden voorzien.

Aan de voorzijde wordt zij voorzien van een kraal, aan de achterzijde wordt een opstand gemaakt, die 
met klangen wordt vastgemaakt op het onderdak. De kraal ligt minstens 6cm onder de achteropstand.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

15.1.2. Kilgoten en binnengoten in koper.
De aannemer voorziet de kilgoten en binnengoten van een nieuwe koperbekleding. Het koper wordt 
geplaatst op bestaande of vervangen planken, ingewerkt tot onder het niveau van het onderdak. Een 
opstand van ongeveer 2cm moet worden gerealiseerd. Het koper heeft een dikte van 0.8mm en een 
totale breedte van 60cm.
 
De kilgoten worden gelast. De nodige uitzettingsmogelijkheden moeten worden voorzien.

De bepalingen voor koper als elders beschreven in het bestek blijven geldig.

15.1.3. Koperen kraal aan daken dakkapel.
Leveren en plaatsen van een koperen kraal aan de daken van dakkapellen, zowel voorkant (fronton) 
als aan  de zijkanten van de daken (horizontaal). 

De bepalingen voor koper als elders beschreven in het bestek blijven geldig.

15.2. Regenafvoer in koper.
15.2.1. Ronde regenafleiders in koper.

De zichtbare regenafvoerpijpen zijn te voorzien in koper. De beugels worden eveneens uitgevoerd in 
koper, dikte 1mm.

De afvoerpijpen zijn vervaardigd uit fosfor gedesoxydeerd koper, geleverd in de kwaliteit halfhard (R25 
volgens NBN 428 art.  01). De diameter van de afvoer bedraagt 100mm, de wanddikte is 1mm. De 
wand van de buis is effen.

De lengte van de buiselementen bedraagt 2m. De buizen zijn gesoldeerd.

De beugels zijn vervaardigd uit koper met 1 scharnierpunt en 1 koperen oogvijs.

De soldeerlegering bestaat uit minstens 50% tin en bevat vrijwel geen onzuiverheden in het bijzonder 
antimoon.

De buizen worden op 2 cm voor het muurvlak geplaatst. Behalve de koude verbindingen voor de 
montage en de uitzetting worden alle buizen aan elkaar gesoldeerd.

Het solderen beantwoordt aan de voorschriften van NBN 283 art.1.7. De solderingen worden op een 
gezuiverde ondergrond uitgevoerd. De soldeernaden worden uitgevoerd in 3 opeenvolgende 
bewerkingen: voorbereiding van de oppervlakten met chloorzink of met hars, vertinnen en solderen.

Er mag slechts 1 passtuk per afloop worden geplaatst.

Elk buiselement wordt minstens 1 maal gesteund.  De afstand tussen 2 steunpunten bedraagt 
maximum 2 m. De eerste beugel bevindt zich op +/- 5 cm onder het laagste punt van de tapbuis. Ter 
hoogte van elke steun is de buis voorzien van een gemodelleerde ring.

De overlangse naad is niet naar de muur gericht, op de zijkant te voorzien.
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Bij de keuze van de materialen moet de aannemer galvanische koppels vermijden. Waar metaal in 
aanraking kan komen met gips, vochtige mortel en hout wordt steeds isolering geplaatst in lood.

Bovenaan worden spuwers voorzien. De verbindingen in de buizen worden continu gelast.

De bepalingen voor koper als elders beschreven in het bestek blijven geldig.

De eenheidsprijs omvat de buizen, de bevestigingen, de hulpstukken als bochten, spuwers.

15.2.2. Vergaarbakken voor bakgoten in koper.
Vergaarbakken in koper, dikte 0.8mmn.
De vergaarbakken zijn schuin uitgevoerd en bovenaan afgewerkt met een kraal.

De bepalingen voor koper als elders beschreven in het bestek blijven geldig.

15.3. Voetstukken in gietijzer.
15.3.1. Herplaatsen bestaande voetstukken in gietijzer.

Deze werken omvatten het herplaatsen van bestaande gietijzeren voetstukken die werden 
gerecupereerd en geschilderd. 

Deze worden herplaatst aan de voet van koperen regenafvoeren.

De voeg tussen de voetbuis en de regenafvoerpijp wordt gedicht met een plastische voeg. De voetbuis
wordt vastgezet met twee beugels in RVS.

15.3.2. Nieuwe voetstukken in gietijzer.
Leveren en plaatsen van nieuwe voetstukken in gietijzer. Aan de voet van de koperen regenafvoeren 
worden ronde gietijzeren voetbuizen voorzien, hoogte 1m, dikte 10mm. Zij zijn voorzien van een 
aangepast overgangsstuk. 

De voeg tussen de voetbuis en de regenafvoerpijp wordt gedicht met een plastische voeg. De voetbuis
wordt vastgezet met twee beugels in RVS.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

15.4. Verluchtingskappen in koper.
Leveren en plaatsen van een koperen verluchtingskappen, model met driehoekige kap, basis 30cm, 
hoogte 15cm met bodemplaat en tapbuis ND90. De overlapping van de bodemplaat met de leien 
bedraagt ongeveer 6cm.

De bepalingen voor koper als elders beschreven in het bestek blijven geldig.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

15.5. Loodwerk.
15.5.1. Loden tapbuizen.

Leveren en plaatsen van loden tapbuizen, dikte 2mm.
Om de afvoer van het water van het plat dak te verzekeren wordt aan de uitgang van de dakafvoer 
een loden tabbuis ingewerkt. Ze heeft een diameter 80 en is voorzien van een plakplaat.

Het lood is van 1ste smelting, het lood wordt gewalst, het is zacht, plooibaar en gelijkmatig van dikte, 
2mm. Het voldoet aan de bepalingen van de STS33. Dakwaterafvoer, meer bepaald punt 06.33. Lood. 
Het lood is minstens 99.97% zuiver. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.
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15.5.2. Loden slabben.
A. Slabben voor horizontale randen.

Leveren en plaatsen van horizontale slabben in lood, dikte 1.5mm.

Toe te passen aan horizontale overgangen tussen dakbedekking en opgaand  metselwerk (schouwen 
en muren) en aansluitingen met raamdorpels van dakkapellen.

Het lood is van 1ste smelting, het lood wordt gewalst, het is zacht, plooibaar en gelijkmatig van dikte. 
Het voldoet aan de bepalingen van de STS33. Dakwaterafvoer, meer bepaald punt 06.33. Lood. Het 
lood is minstens 99.97% zuiver.

De slabben worden vervaardigd uit lood, dikte 1.5mm voor kleine afmetingen (Br<20cm, Le<100cm) en
dikte 2mm voor grotere stukken. 

De slabben worden ingewerkt in de dakbedekking en worden uitgevoerd met een opstand, die in de 
daarbovenliggende voeg wordt bevestigd, minstens 2cm diep. De opstand wordt met RVS haken 
vastgemaakt, 1 per 30cm, de voeg wordt gedicht met voegmortel. 

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

B. Slabben voor schuin opgaande randen  dakkapellen.
Leveren en plaatsen van schuine slabben in lood.
Toe te passen waar schoorstenen en dakkappellen aansluiten op dakbedekking.
De slabben worden ingevlochten in de leien en worden uitgevoerd met een opstand, die in de 
daarbovenliggende voeg van het metselwerk wordt bevestigd, minstens 2cm diep. De opstand wordt 
met RVS haken vastgemaakt, 1 per 30cm, de voeg wordt gedicht met voegmortel.

De loden slabben voldoen aan de bepalingen voor lood als beschreven in dit bestek.

C. Verhoogde zijkanten aan dakkapellen in lood.
Leveren en plaatsen van een bekleding in lood van de verhoogde zijkanten (daksnede tussen 
dakkapel en goot), driehoekvormig.

De loden bekleding voldoet aan de algemene bepalingen voor Lood als beschreven in dit bestek.

15.5.3. Loden nokken op dakkapellen.
Loden nokken voor dakkapellen. Het lood beantwoordt aan de bepalingen hiervoor.

De nok wordt gemaakt uit lood met een dikte 1.5mm en bestaat uit stroken met een breedte van 
ongeveer 60cm. Deze stroken worden 5maal geplooid. De bevestigingen worden bedekt door lood.

15.5.4. Loden noordbomen.
Noordbomen van leien daken zijn uit te voeren in lood, dikte 1.5mm, dat rond een stalen kern wordt 
geplooid. De loden stukken worden ingevlochten in de leien en overlappen elkaar minstens 6cm. Het
lood beantwoordt aan de bepalingen hiervoor.

15.5.5. Verticale stroken aan zijkanten dakkapel.
Leveren en plaatsen van verticale stroken in lood, te voorzien aan de zijkanten van de dakkappellen. 
Ze vormen de overgang van de verticale houten stijl van de dakkapel naar de bekleding in leien op de 
zijkant van de dakkapel. Zij verhinderen waterintrede tussen leien en verticale stijl. Zij worden 
vatsgezet op de stijl en omgeplooid rond de lei.

De loden slabben voldoen aan de algemene bepalingen voor Lood als beschreven in dit bestek.
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16. BLIKSEMBEVEILIGING.
De bestaande bliksemafleiders van de DWARSVLEUGEL en DEEL C-VLEUGEL worden vervangen.

Deze werken omvatten de levering, plaatsing en aansluiting van een nieuwe bliksembeveiligings-
installatie conform NBN EN 62305 (-1 tot -4),  beveiliging tegen blikseminslag met levering en 
plaatsing van het materiaal volgens beschrijving,  levering en plaatsing van alle toebehoren, 
benodigdheden voor bevestiging. 

De bestaande bliksemafleiders die niet herbruikbaar is moet worden afgebroken, dit is elders 
opgemeten.

Bliksembeveiliging voldoet aan volgende bepalingen:

Beveiliging tegen blikseminslag, levering en plaatsing van het materiaal volgens beschrijving,  
levering en plaatsing van alle toebehoren, benodigdheden voor bevestiging.

DEEL 1: ALGEMEEN.
Het beveiligingsconcept tegen bliksem, zowel ontwerp als installatie, wordt steeds gebaseerd op de
norm NBN EN 62305 gepubliceerd in 2007. 

Er moet steeds een installatieplan bijgevoegd worden.

De NBN EN 62305 is opgedeeld in 4 aparte delen en geldt als aanvullende basisnorm voor de
beveiliging van personen, gebouwen en elektrische installaties tegen bliksem. De keuze van de
beveiligingsniveaus wordt uitgewerkt in de NBN EN 62305 en het ontwerp gebeurt volledig volgens
het bliksembeveiligingszoneconcept zoals opgenomen in de norm NBN EN 62305-4.

NBN EN 62305-1 - Bliksembeveiliging  “ Deel 1:  Algemene principes”
NBN EN 62305-2 - Bliksembeveiliging “  Deel 2 : Risico Management”Algemeen.
Het behoud van bestaande leidingen zal op voorhand besproken worden op een werfvergadering.
De bestaande installaties die moeten verwijderd worden, zijn voorzien in een afzonderlijke post.
NBN EN 62305-3 - Bliksembeveiliging “ Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en
dier”
NBN EN 62305-4 - Bliksembeveiliging “ Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in gebouwen”

De  bliksembeveiliging  moet  zodanig  worden  uitgevoerd  dat  de  bliksemontladingen  worden
opgevangen  en  naar  de  aarde  worden  afgevoerd  zonder  dat  ze  schade  aan  de  bestaande
beveiliginginstallaties tegen inbraak en brand toebrengen en het te beveiligen gebouw en de zich
daarin bevindende personen beschermen.

Tevens moet de installatie voorzien worden van een bliksemstroombeveiliging volgens NBN EN 
62305-4 en moeten alle grote metalen delen voorzien worden van een aarding of 
potentiaalvereffening, tevens moet een aardingsput voorzien worden.

Algemeen principe.
Een afleiderinstallatie bestaat hoofdzakelijk uit een opvanginrichting voor het opvangen van een 
directe blikseminslag, en een aardingsinstallatie voor het afleiden van de ontladingsstromen naar de 
aarde.

Bij een degelijk ontworpen installatie bevindt zich het te beschermen gebouw zich steeds binnen de 
beschermde zone rondom de opvangers, daartoe is de opvanginrichting zo verwezenlijkt dat bij 
inslaande bliksem het risico dat de inslag niet door de opvanginrichting wordt opgevangen en langs 
de voorgeschreven weg naar de aardingsinstallatie wordt afgeleid, miniem is.

Opvangers moeten in voldoende aantal voorzien worden, op plaatsen waar de kans op inslaande 
bliksem groot is, zoals op uitspringende delen.
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De opvanger en de leidingen worden over de nok en langs de randen en vorsten van het dak gelegd 
en langs de hoeken van het gebouw naar beneden gevoerd, zodat de opvanginrichting zoveel 
mogelijk een kooi vormt die het te beschermen gebouw omgeeft, zonder dat het noodzakelijk is, 
behoudens uitzonderlijke gevallen, een werkelijke kooi van Faraday te verwezenlijken.

Torens (kerk- en andere) moet beveiligd worden als een VERHOOGDE BEVEILIGING NBN C18-100
of klasse II IEC 62305-1, de rest van het gebouw moet beveiligd worden als een GEWONE 
BEVEILIGING NBN C18-100 of klasse III-IV IEC 62305-1 welke bepaald werd aan de hand van 
volgende factoren:

– frequentie en hevigheid van de onweders in het betrokken gebied
– waarde van de gebouwen en van hun inhoud
– brandbaarheid van materialen, en reeds genomen maatregelen tot brandbestrijding en brandpreventie
– hoogte, afzondering en topografische ligging
– inzonderheid constructies of delen ervan die meer dan de helft van hun hoogte boven de omgeving 

uitsteken, evenals bijhorende delen van normale hoogte.

De uitwendige beveiliging van de structuren wordt verzekerd door een opvanginrichting bestaande uit
een correct geaarde kooi van Faraday. De maaswijdte van een tiental meter of meer, wordt kleiner 
gekozen dan de overslagafstand die zelf functie is van de vooropgestelde ideële bliksemstroom. 
Ongeacht de benaderingshoek van de voorloper dient ervoor gezorgd te worden dat deze laatste 
langs zijn traject ten minstens een onderdeel van de opvanginrichting ziet.

Dankzij  de toepassing van het elektrongeometrisch model wordt de opvanginrichting geplaatst in
functie van het weerhouden beveiligingsniveau (straal van de fictieve sfeer R = 20, 30, 45 of 60m
voor de respectievelijke beveiligingsniveaus I, II, III of IV) (zie figuur hieronder).

Specificatie.
De installateur zal steeds een gedetailleerd installatieplan met kleurenfoto's ter goedkeuring 
voorleggen aan het bestuur.
 
Algemeenheden.
Een bliksemafleiderinstallatie moet opgebouwd zijn uit volgende onderdelen:
– Opvangers:  dit zijn metalen geleiders voor het opvangen van de bliksem.
– Afgaande leidingen:  dit zijn leidingen die de verbinding vormen tussen de opvanger en de 
meetkoppeling.
– Leidingen:  dit zijn speciale metalen geleiders als verbinding tussen de opvangers, de afgaande 
leidingen enz.
– Meetkoppelingen:  dit zijn de loskoppelbare verbindingen tussen de afgaande leidingen en de 
aardgeleiders teneinde de aardweerstand na te meten.
– Aardgeleiders:  dit zijn de geleiders die de elektrische verbinding verzekeren tussen de 
meetkoppelingen en de aardelektroden.
– Aardelektroden: dit zijn de in de grond gedreven metalen geleiders die een elektrische verbinding 
met de aarde vormen.

Het geheel van opvangers, afgaande leidingen en leidingen vatbaar voor een inslaande bliksem 
vormen de opvanginrichting.

Deze zorgt hoofdzakelijk voor het opvangen van directe inslaande bliksem. Het geheel van onderling 
met elkaar verbonden aardelektroden en de bijhorende aardgeleiders vormen de aardinstallatie. 
Deze zorgt hoofdzakelijk voor het afleiden van de ontladingstroom.

De bestaande beveiligingsinstallatie tegen blikseminslag moet afgebroken worden, tenzij leidingen 
kunnen herbruikt worden en beantwoorden aan de minimale eisen van de NBN C18-100 en de IEC 
62 305. Dit gebeurt echter steeds in overleg met opdrachtgevend bestuur en architect op 
werfvergadering.

Opvangers moeten in voldoende aantal voorzien worden, op plaatsen waar de kans op inslaande 
bliksem groot is, zoals op alle uitspringende delen.
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De opvangers en leidingen moeten over de nok, langs de randen en vorsten van het dak gelegd 
worden en langs de hoeken van het gebouw naar beneden gevoerd worden, zodat de 
opvanginrichting een kooi van Faraday verwezenlijkt.  Bij gebouwen die bestaan uit delen van 
verschillende hoogte, wordt hiertoe elk deel afzonderlijk beschouwd.(art.3.5.2)

De afleiderinstallatie moet bestand zijn tegen mechanische invloeden en niet onderhevig aan 
elektrolyse en corrosie. Alle inwendige metalen delen van het gebouw, (zoals klokkenstoelen, 
kabelgoten, gsm antennes enz…) moeten verbonden worden met de aardingsinstallatie.
Alle uitwendige metalen delen die zich op een afstand bevinden van:
– 1 meter voor gebouwen met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 25 meter.
– 2 meter voor gebouwen met een hoogte groter dan of gelijk aan 50 meter.
– Een afstand die lineair 1 meter tot 2 meter met een hoogte voor gebouwen met een hoogte 
begrepen tussen 25 meter en 50 meter moeten met deze installatie verbonden worden.

Deze eisen gelden niet voor elektrische geleiders, noch voor metalen delen die in beton of cement 
zijn gevat.
Alle metaalmassa's, die met de afleiderinstallatie zijn verbonden, moeten deel uit te maken van deze 
installatie. De afleiderinstallatie wordt zo aangebracht dat het gevaar voor afslag binnenin het 
gebouw vermeden wordt.

Alle metalen delen die op het dak zijn aangebracht, worden in meer dan één punt, met de aarde 
verbonden.
In de nabijheid van gebouwen worden belangrijke metaalmassa's met de aarde verbonden.

Slechte contacten met metaalmassa's die in meer dan één punt met de afleiderinstallatie zijn 
verbonden, moeten overbrugd worden indien de vlambogen, die bij stroomdoorgang zouden kunnen 
ontstaan, gevaar of kans op beschadiging opleveren.

DEEL 2: OPVANGINRICHTING. 
Algemeen.
De opvanginrichting moet met de aardinstallatie verbonden worden en dient om een atmosferische 
ontlading, zonder schade aan het beveiligd object aan te richten, naar de aardinstallatie af te voeren.

Eisen.
De opvanginrichting moet voldoen aan de NBN EN 62305-3:2011 art.5.2.
De constructie voor een veilige en doeltreffende opvanginrichting moet aan volgende voorwaarden 
voldoen:

Algemeen.
Opvangers moeten voorzien worden op het hoogste deel en langs de buitenomtrek van een te 
beveiligen gebouw, dus ook op kruis en versieringselementen van het gebouw,... Geen enkel punt 
van een dakvlak of van de bovenzijde van een gebouw mag meer dan 15 meter verwijderd zijn van 
de opvanginrichting.

Vanuit ieder punt in de ruimte van waaruit een atmosferische ontlading het beveiligde gebouw kan 
treffen, moet een deel van de opvanginrichting zichtbaar zijn. Van iedere opvanger leiden ten minste 
twee wegen voor de ontlading naar de aarde. Het vertakkingspunt is niet meer dan 5 meter van de 
voet van de opvanger verwijderd.

Samenstelling:
De opvangers moeten vervaardigd zijn uit hard elektrolytisch koper met een doormeter van 50mm² 

Plaats, hoogte en onderlinge afstand:
– De verticale opvangers moeten min. 250mm boven de omgeving uitsteken.
– De horizontale opvangers moeten min. 50mm boven hun omgeving uitsteken.
– Niet metalen delen en analoge constructies die op daken zijn geplaatst moeten van opvangers 
voorzien worden tenzij zij minder dan 300mm boven hun onmiddellijke omgeving uit steken.
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Op de randen van de daken of randmuren moeten horizontale opvangers worden aangebracht op 
voorwaarde dat de maasopeningen niet groter zijn dan 100m² voor de toren en de oppervlakte van 
het gebouw niet groter is dan 400m².

Bij daken die zijn bedekt met een metaalplaat en elektrisch een ononderbroken geheel vormen, 
worden alleen de uitstekende niet metalen delen voorzien van opvangers die met de metalen 
bedekking zijn verbonden, waarmede ook de afgaande leidingen zijn verbonden.

Indien geen ononderbroken geheel bestaat wordt het dak als een gewoon dak beschouwd.

DEEL3: LEIDINGEN. 
Algemeen.
Opvang- en afgaande leidingen bestaan uit elektrolytisch Cu halfzacht met een diameter van 8 mm 
of sectie 50 mm².

Bij afleiderinstallaties met meerdere opvangers leiden van iedere opvanger ten minste 2 wegen voor 
de ontlading naar de aarde. Het herbruik van bestaande en oude leidingen is verboden, tenzij 
duidelijk afgesproken in overleg met opdrachtgevend bestuur en architect op werfvergadering.

Het vertakkingspunt is niet meer dan 5 meter van de voet van de opvanger verwijderd. Als leidingen 
zullen speciaal aangebrachte geleiders dienst doen. De leidingen moeten boven elke nok geplaatst 
worden, dit is de nokleiding. Platte daken moeten voorzien worden van een koppelleiding langs de 
dakrand. Indien in de onmiddellijke omgeving van het gebouw, een boom, of enig ander brandbaar 
materiaal staat, moet hier zo dicht mogelijk een afgaande leiding voorzien worden.

Eisen.
Het leidingtracé moet ter goedkeuring voorgelegd worden, het mag in alle geval de esthetiek van het 
gebouw niet schaden.De constructie voor veilige en doeltreffende leidingen moet voldoen aan 
volgende punten: 
– Uit één stuk bestaan.
– Degelijk bevestigd, maar zodanig dat de periodieke controle gemakkelijk is, de bevestigingspunten 
staan ten hoogste 1 meter uit elkaar.
– Zo zijn aangebracht dat zij niet aan aantastingen zijn blootgesteld en, zo nodig, tegen mechanische
beschadiging beschermd.
– Ringleidingen moeten aan de buitenzijde van het gebouw voorzien worden.

Indien voor de bescherming metalen buizen worden gebruikt, zijn deze aan beide uiteinden op 
degelijke wijze met de te beschermen leiding geleidend verbonden. Bij het plaatsen van leidingen 
wordt rekening gehouden met uitzetting en inkrimping ten gevolge van temperatuursveranderingen.

De leidingen moeten zodanig bevestigd worden dat elektrolyse, en binnendringen van vocht 
voorkomen wordt. De leidingen, gelegd op brandbare dakbedekkingen, moeten op een afstand van 
50mm aangebracht worden.

Metalen delen van een gebouw die als leiding dienst doen moeten slechte contactpunten voorzien 
worden van overbruggingen. 

DEEL 4: AFGAANDE LEIDINGEN.
Algemeen.
Men moet gebruik maken van elektrolytisch halfzacht koper met een sectie van 50 mm². 

Bandvormige leidingen uit koper zijn verboden omwille van de esthetiek. De leidingen moeten in 
zoveel mogelijk gehele lengten aangebracht worden, getorst en gestrekt om een zo strak mogelijk 
geheel te bekomen.

De leidingen met een lengte van meer dan 25m moeten voorzien worden van een soepele 
uitzettingsbrug zodat de leidingen strak blijven bij uitzetten en inkrimpen ten gevolge van de 
temperatuursschommelingen.
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De bochten moeten een min. straal hebben van 200mm en de richtingsveranderingen mogen de 
90°niet overschrijden. Voor de onderlinge afstand van de afgaande leidingen, gemeten langs de 
omtrek van het gebouw, wordt elk deel afzonderlijk beschouwd indien het gebouw uit verschillende 
delen bestaat.

Voor het bepalen van de omtrek van een gebouw moet men geen rekening houden met delen 
waarvan de hoogte kleiner is dan één vierde van de hoogte van het gebouw of kleiner dan 5m, noch 
met de delen waarvan het grondoppervlak kleiner is dan 50m². De onderlinge afstand van de 
afgaande leidingen mag ten hoogste 10meter bedragen, rekening houdende met de afgaande 
leidingen van dwarse gebouwdelen.

Afgaande leidingen moeten zoveel mogelijk op uitspringende hoeken van gebouwen aangebracht 
worden en verder worden zij zo gelijkmatig mogelijk langs de omtrek verdeeld te worden. 

Bij gebouwen met een hoogte van > 25m moet op elke uitspringende hoek een afgaande leiding 
voorzien van een opvanger worden aangebracht. Zie T023 van het BEC. Dit impliceert dat een toren 
daalgeleiders nodig heeft met tussenafstanden van max. 10meter en gesitueerd op iedere hoek, 
maar dat het gebouw daar volledig van onafhankelijk daalgeleiders moet hebben waarvan de 
tussenafstand maximaal 20 of 15 meter is en dit in functie is van de hoogte van de nok.

Wat hier uiteraard belangrijk is en dat geldt als algemene opmerking voor de totale aanleg van een 
installatie tegen blikseminslag, is dat in de mechanismen van de bliksem, het de vangleidingen zijn 
die de vertrekken van metalen delen en bliksembeveiliging die bepalen waar de stijgende 
returnstrook zijn gading zal vinden.

De plaats en de afstanden bepalen nu precies de bliksemefficiëntie die varieert van 80 naar 98,6% 
naar gelang de gekozen klasse of graad van beveiliging en dus ook de diameter van 20 naar 60 
meter van de rollende sfeer in het electro magnetisch model die op zijn beurt afhankelijk is van de 
kritische doorslagafstand en de intensiteit van de bliksem.

Ongeacht de benaderingshoek van de voorloper dient men er steeds voor te zorgen dat deze laatste 
langs zijn traject ten minste één metalen deel van de opvanginrichting ziet, met andere woorden 
meerdere daalleidingen in één vlak van de toren zijn verboden. Toch moet men steeds rekening 
houden met het esthetische aanbrengen van daalgeleiders, deze moeten steeds in overleg bepaald 
worden. Hiervoor moeten op de digitale foto's het leidingtraject ingetekend worden samen met het 
dakenplan.

Wat het aantal daalgeleiders voor het gedeelte van de beveiliging van het gebouw betreft, vestigen 
wij de aandacht op de T023 van het BEC. Iedere afgaande leiding moet aan de basis beschermd 
worden tegen mechanische beschadiging.

Volgende uitvoeringen zijn toegestaan:
Uitvoering van de afgaande leiding tussen maaiveld en de meetkoppeling in hard-koperen staaf:  
diameter 12mm, lengte min.2,25m. 
De vastzetting gebeurt om de 0,50m.
Om koperdiefstal te voorkomen wordt onderaan een roestvrij stalen staaf diameter 10mm met een 
lengte van 3m gebruikt. 

DEEL:5 VERBINDINGEN.
Algemeen.
Verbindingen zijn noodzakelijk om enerzijds een maasnet met afgaande leidingen, en anderzijds de 
leidingen onderling in het maasnet te verbinden. Verbindingen moeten een goed geleidend contact 
waarborgen en mogen niet los komen. Zij moeten een treksterkte hebben van 2kN.

Alle verbindingen moeten beschermd zijn tegen corrosie en oxideren, en moeten verwezenlijkt zijn uit
materialen van dezelfde aard, en moeten tevens gemakkelijk zijn voor toezicht. De verbindingen 
moeten hydraulische persverbindingen zijn. Soldeerverbindingen zijn verboden.
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Metalen afvoerbuizen moeten steeds aan de bovenzijde en de onderzijde met de daalleiding 
verbonden worden, zonder rekening te houden met de al verbonden dakgoot.

DEEL 6: MEETKOPPELING.
Algemeen.
Een meetkoppeling moet in iedere afgaande leiding aangebracht worden, moet gemakkelijk 
toegankelijk zijn, en moet tevens een degelijk contact verzekeren na verschillende montages en 
demontages.
NBN EN 62305-3:2011 art.5.3.

DEEL 7: AARDINGSINSTALLATIE.
Algemeen.
Elke aardelektrode van een bliksemafleiderinstallatie moet aan volgende eisen voldoen:
– Iedere afgaande leiding moet voorzien zijn van een meetkoppeling.
– Aardingsweerstand individueel, en globaal in functie van de gekozen bliksembeveiligingsklasse, en 
de bodemweerstand van de locatie waar de aardingen worden gerealiseerd..
– Elke afgaande leiding moet verbonden worden met een aardelektrode, type A of type B.
– De globale weerstand van de aardingstallatie dient evenwel kleiner te zijn dan 10 Ohm.
– Men moet gebruik maken van aardelektroden uit elektrolytisch koper met een sectie van 50mm².
– De vertikaal in de grond ingedreven staven moeten min.8 meter in de grond ingedreven worden.
– De uitvoering van de aardelektroden moet conform aan de NBN EN 62305-3:2011 art.5.4.

DEEL 8: VASTZETTINGSMOGELIJKHEDEN.
Algemeen.
Zowel de horizontale als verticale leidingen moeten vastgezet worden met aangepaste beugels.
Alle vastzettingen moeten op maximaal 1 meter van elkaar geplaatst worden.          
– Op metselwerk en beton:
De verschillende horizontale en verticale leidingen moeten vastgezet worden met koperen beugels 
die geplaatst worden door boren in volle steen en toepassing van kunststofpluggen en koperen 
schroeven. De koperen beugels moeten zo gemonteerd worden dat ze maximum op 5mm afstand 
van de gevels zijn verwijderd.

– Op natuursteen:
Speciale aandacht moet gegeven worden aan de plaatsing in natuursteen, en moet overlegd worden.
De verschillende horizontale en verticale leidingen moeten vastgezet worden met koperen beugels 
die geplaatst worden door boren in de voeg en met toepassing van kunststofpluggen en koperen of 
roestvrij stalen schroeven. De koperen beugels moeten zo gemonteerd worden dat ze maximum op 
5mm afstand van de gevels zijn verwijderd.

– Op daken bedekt met pannen:
Idem als hierboven doch moeten de schroeven van een langer type zijn, waardoor de beugels 
kunnen gemonteerd worden in de onderliggende houtconstructie. Tevens wordt hierbij een silicone 
en loden dichtingskraag toegepast zodat waterdichtheid na de montage voor 100% kan blijven 
gewaarborgd.

– Op daken bedekt met natuurleien: 
Idem als hierboven doch voor de bevestiging worden UV - en vorstbestendige kunststof beugels 
gemonteerd op een R.V.S. lat (20 x 1,5 mm) en een lengte van 25 à 30 cm. Deze latten worden 
onder en tussen de schalies gestoken en voorzien van weerhaken tegen het terugglijden.

– Op platte daken bedekt met roofing:
De verschillende horizontale en vertikale leidingen moeten gemonteerd worden op kunststof blokjes 
waarin de leidingen worden geklemd. Door gebruik te maken van dit inklemsysteem kunnen de 
geleiders vlot bewegen bij uitzetten en inkrimpen zonder dat de vastzettingen zelf onderhevig 
worden aan trekkrachten die het gevolg zijn van temperatuursschommelingen, en waardoor bij 
eventuele herstellingen aan het dak, de geleiders gemakkelijk kunnen weggenomen worden. Het 
inklemsysteem moet op de dakbedekking gekleefd worden met een vloeibaar rubber.
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– Op platte daken bedekt met zink:
Hier moeten de geleiders met aangepaste steunen op de bekleding gesoldeerd worden. Alle 
bevestigingen van de leidingen moeten zodanig zijn ontworpen dat galvanische koppels worden 
vermeden en elektrochemische corrosie en bevuiling van de gevels wordt uitgesloten. Het plaatsen 
van de beugels in natuursteen moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

DEEL 9: BESCHERMINGSBUIZEN.
Algemeen.
Iedere afgaande leiding moet aan de basis beschermd zijn tegen mechanische beschadigingen.
De bescherming moet als volgt worden uitgevoerd:
– Uitvoering van de afgaande leiding tussen maaiveld en de meetkoppeling in hard-koperen staaf 
diameter 12 mm met een lengte van min.2.25 meter.
– Om koperdiefstal te voorkomen wordt een uitvoering in roestvrij stalen staaf diameter 10 mm met 
een lengte van 3 m gebruikt.
– De vastzetting moet gebeuren met klemmen(te schroeven) met een tussenafstand van 0.50 meter.

DEEL: 10. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN.
Algemeen.
De inschrijver moet voor aanvang een volledige installatie tekening van het gebouw van de aanleg 
van de verschillende leidingen voorleggen.  Kleurenfoto's met leidingnetwerk moeten bijgevoegd 
worden opdat een evaluatie mogelijk is.  Het installatieschema moeten goedgekeurd worden op de 
werfvergadering in overleg met opdrachtgevend bestuur en architect.

Na de uitvoering van de werken en voor de voorlopige oplevering moeten de werken aan een keuring
onderworpen worden door een bevoegd keuringsorganisme naar keuze van het opdrachtgevend 
bestuur.

Aan het keuringsorganisme moet het desbetreffende technische bestek overgemaakt worden opdat 
zij conform de bepalingen van dit bestek de keuring kunnen uitvoeren. Het keuringsorganisme heeft 
een specifieke opleiding voor het keuren van de installaties.

Het geschreven rapport van de keuring moet voorgelegd worden bij de voorlopige oplevering van de 
werken. 
Na uitvoering en bij de voorlopige oplevering wordt een als gebouwd plan afgeleverd met een tabel 
van de verspreidingsweerstanden opgemeten gedurende de realisatie van de aardingen.

De inschrijver moet een voorstel van onderhoudscontract opmaken, waarbij éénmaal per jaar ter 
plaatse de toestand nagegaan wordt en volgende werken omvat:
– Een visuele controle teneinde een algemeen oordeel te kunnen vormen over de deugdelijkheid van
de bliksembeveiliging. Hierbij wordt een nazicht uitgevoerd op de zichtbare leidingen, de 
verbindingen, de bevestigingstechnieken, goot en dakdoorvoeringen en tevens wordt onderzocht in 
hoeverre corroderende invloeden de betrouwbaarheid van de installatie in gevaar hebben gebracht.
– Elektrische metingen aan het aardingssysteem voor het bepalen van de verspreidingsweerstand, 
en aan het bovengrondse deel van de installatie voor controle van de elektrische continuïteit.
– Opmaken van een rapport aangaande het onder bovenvermelde punten uitgevoerde onderzoek.
– Opmaken van een installatieplan met inplanting en verloop van de opvang- en daalleidingen en 
genummerde aardingselectroden.
– Opmaken van een attest in verband met de conformiteit aan de richtlijnen van NBN C18-100 met 
betrekking tot bliksembeveiliging van gebouwen.
– Kleine herstellingen zoals herbevestigingen van vastzettingsbeugels, zonder gebruik te maken van
stellingen en ladders.
– Indien de toestand van de installatie zo mocht blijken, dat grote herstellingswerken en/of 
aanpassingen noodzakelijk zijn worden al deze gebreken opgesomd. Bij toepassing van de nieuwe 
norm moeten de opmerkingen in die zin geformuleerd worden en een prijsopgave worden 
bijgevoegd op basis van de stockprijzen. 
Duur van de overeenkomst 10 jaar. Het voorstel van onderhoudscontract wordt afgegeven op de 
werfvergadering. 
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Het eerste jaar onderhoud na de voorlopige oplevering is inbegrepen in de installatieprijs, met 
inbegrip van alle herbevestigingen, zelfs indien ladders of stellingen nodig zijn..

DEEL:11 INTERNE BEVEILIGING.
Algemeen.
De interne beveiliging houdt maatregelen in tegen de uitwerkingen van de bliksemstroom en zijn 
elektrische en magnetische velden op metalen en elektrische installaties. 

Dus in de eerste plaats maatregelen voor spanningsvereffening en beveiliging tegen 
overspanningen. Er zal voorzien worden in een beveiliging tegen overspanningen in de elektronica 
gedurende rechtstreekse blikseminslagen op het gebouw en gedurende voorbijtrekkende onwetens 
waarbij er piekspanningen worden gecreëerd door inductie, door het toevoegen van een 
overspanningbeveiliging aan de elektrische installatie. 

De interne beveiliging, bestaande uit een gecombineerde bliksem- en overspanningafleider conform 
klasse I volgens NBN EN 61643-1, wordt gebruikt voor het opnemen van elektrische 
distributieleidingen in de bliksembeveiligings-potentiaalvereffening. De combiafleider wordt 
geïnstalleerd aan de ingang van de elektrische leidingen in de te beschermen installatie (ALSB) en is
toepasbaar in het bliksembeveiligingszone-concept volgens IEC 62 305 aan de overgang van 0A 
naar 2.

De combi-afleider bestaat per pool uit een gekapselde vonkenbrug met hoge 
netvolgstroombegrenzing. Hierdoor zullen stroomopwaarts zekeringen niet aanspreken als gevolg 
van onvoldoende selectiviteit tussen de bliksemstroomafleiders en de beveiliging tegen overstroom. 
De combi-afleider biedt beveiliging tegen zowel directe bliksemontladingen als tegen 
overspanningen tengevolge van verwijderde blikseminslag of schakelhandelingen en garandeert 
daarenboven een directe energetische coördinatie met nageschakelde eindapparatuur of 
overspanningsfijnbeveiliging (type 2 of 3 afleiders), zonder de noodzaak van tussengeschakelde 
ontkoppelingspoelen. Per pool wordt de bedrijfstoestand aangeduid door middel van een 
signaallamp. Een optionele module laat toe de bedrijfstatus via een afstandsmeldcontact door te 
geven.

Naast het inbouwen van deze beveiliging wordt eveneens een spanningsvereffening gerealiseerd 
tussen de elektrische aarding en de bliksembeveiligingsaarding en wel conform de Norm NBN C18-
100 art.3.8.6.1.

Er moet een betonnen onderzoeksput voorzien worden. 
Bij aanwezigheid van GSM operatoren wordt hun aardingssysteem met dit van de externe en interne
bliksembeveiliging gekoppeld door plaatsing van een betonnen meetput. Deze meetputten voor 
koppeling van diverse aardingssystemen hebben een Cu aardingsrail sectie 100 mm², een deksel 
met verzonken handgreep, en een duidelijke aanwijzing met het aardingsteken.

De inschrijver moet er tevens op toezien dat alle bestaande aardingen gekoppeld zijn met de 
bliksembeveiligingsinstallatie. Een verslag van onderzoek naar alle bestaande aardingen moet 
voorgelegd worden. Daar waar grote metalen onderdelen niet geaard zijn moet dit gerealiseerd 
worden. Met andere woorden alle interne metalen delen moeten geaard worden, zoals loopbruggen, 
kabelgoten, klokkenstoelen, droge stijgleidingen enz… Het volledige aardingsnet (alle aardingen) 
moet bij installatie in potentiaal worden vereffend.
De bestaande bliksemafleiders moet worden vervangen/aangevuld. De installatie KP en DD moeten 
een geheel vormen. Indien mogelijk mogen delen van de bestaande installatie herbruikt worden indien 
deze voldoen aan de bepalingen. Afbraak is elders voorzien.

Deze werken omvatten de levering, plaatsing en aansluiting van een nieuwe bliksembeveiligings-
installatie conform NBN EN 62305 (-1 tot -4),  beveiliging tegen blikseminslag met levering en 
plaatsing van het materiaal volgens beschrijving,  levering en plaatsing van alle toebehoren, 
benodigdheden voor bevestiging. 

De bestaande bliksemafleiders die niet herbruikbaar is moet worden afgebroken, dit is elders 
opgemeten.
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17.  BUITENWERKEN.
17.1. Nieuw pad in kleiklinkers.

Leveren en plaatsen van een pad langs het gebouw bestaande uit kleiklinkers met inbegrip van 
grondwerk, onderlaag en afwerking.

Kleiklinkers, formaat 185x90x45, kleur en textuur  identiek aan terras zoals aan ZUIDGEVEL van 
ZUIDVLEUGEL: gevlamd.

De klinkers zijn BENOR-gekeurd en voldoen volgens Standaardbestek 250 voor de wegenbouw aan 
klasse A:
Wateropslorping klasse 1 (gem <2%, max 3%).
Buigweerstand klasse T4: gem 80N/mm2, min 64N/mm2.
Slijtweerstand klase A3: max 450mm3, max 500mm3.
Vorstbestendig klasse FP100.
Toleranties op de nominale afmetingen: klasse R1 gem +/- 0.4Vd, spreiding 0.6Vd.
Glijweerstand klasse U3: gem min.55.

Plaatsing:
Leveren en plaatsen van een verharding in kleiklinkers in de straatlaag van 3 tot 4cm. De totale dikte
bedraagt ongeveer 13cm, plaatsing op kant, plaatsingspatroon zoals bestaande terras aan ZUIDGEVEL
van ZUIDVLEUGEL (met uitzondering van de boord bestaande uit de vertikale laag ter beeindiging,
afzonderlijk voorzien).

De kleiklinkers worden geplaatst volgens de officiële plaatsingsvoorschriften voor openbare werken
beschreven in het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.0 goedkeuring 17/07/2000”. 

Fundering.  
Binnen deze aanneming wordt de bestaande fundering van het voetpad weggegraven en vervangen
door een nieuw fundering bestaande uit gestabiliseerd materiaal. Het volledige pakket is 30cm hoog:
9cm voor de kleiklinkers en 3cm voor de straatlaag. De rest is een met cement gebonden fundering.
Deze bestaat uit steenslag behandeld met een zand-cement. Er wordt ongeveer 150kg/m3 cement
voorzien.  De  druksterkte  na  90dagen  bedraagt  minstens  5N/mm2,  de  treksterkte  1N/mm2.  De
elasticiteitsmodulus  is  minstens  8000N/mm2.  De  fundering  wordt  geplaatst  op  een  verdichte
ondergrond.

Afwerking:  
Op de fundering worden de klinkers geplaatst met tussenvoeging van een straatlaag met een dikte van
3cm tot 4cm. De oneffenheden zijn kleiner dan 0.5cm onder de lat van 3m.

De straatlaag. 
De kleiklinkers worden geplaatst op een legbed van zand, brekerzand, ternair zandmengsel, of 
andere (zie. standaard-bestek) van 3 tot maximum 4 cm na verdichting. Het bed moet worden glad 
getrokken met een profiel, over het gehele werk en met de nodige precisie. 

De kleiklinkers worden geplaatst met een minimale voeg, indien nodig af en toe met een iets ruimere
voeg, om het verband te houden. Het rakend tegen elkaar plaatsen van de klinkers is ten stelligste af
te raden, om randschade te voorkomen.

Passtukken worden verkregen door zagen. Dit dient zo precies mogelijk te gebeuren om de 
stevigheid van de randafwerking niet te hypothekeren en om een esthetisch mooie afwerking te 
verzekeren. Om bij het plaatsen de lijn in het vooropgestelde verband te bewaren, dient men op 
regelmatige afstand een draad te gebruiken. 
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Voor het trillen van de klinkers moeten zij eventueel individueel lichtjes verschuiven, om ze binnen 
de verwachte lijn te brengen. 

De oneffenheden van het te bestraten oppervlak zijn hoogstens 5mm – controle met een rij van 3 m 
– en bij regen mogen zich geen waterplassen vormen. Het hoogteverschil tussen aanliggende 
gebakken straatstenen bedraagt max. 2 mm.

Trillen van gebakken klinkers 
Om een volledige voegvulling te realiseren, wordt vóór het vast trillen van de kleiklinkers het geheel 
reeds bedekt met een dunne laag zand (bij voorkeur brekerzand korrel 2-4 mm). Het trillen zelf dient 
dan te gebeuren met een rubberen mat onder de trilplaat, om beschadiging van de klinkers te 
voorkomen. Na het trillen dienen eventueel beschadigde stenen onmiddellijk te worden vervangen 
en oneffenheden of hoogteverschillen te worden hersteld.

Invoegen.
Na het vast trillen moet opnieuw zand – droog brekerzand korrel 2-4 mm – over de gehele 
oppervlakte worden verspreid. Dit moet in de voegen worden geveegd, indien nodig met toevoeging 
van water. Het is noodzakelijk dit proces te blijven herhalen, tot de voegen volledig gevuld zijn. Dit 
omdat er zeker geen klinkers meer kunnen verschuiven of loskomen en om vervorming van het 
gelegde verband te voorkomen. 

Een definitieve laatste invoegbeurt, voor het vullen van de fijnste voegen, moet worden uitgevoerd 
met een fijn (wit) zand met korrelgrootte 0-2 mm. Pas dan mag het werk toegankelijk gesteld 
worden.

17.2. Boordsteen in beton.
Leveren en plaatsen van een boordsteen in beton, grijze kleur, in stukken van 100cm, hoogte 30cm, 
dikte 5cm, als afwerking van het nieuwe pad als hierboven voorzien.

Leveren en plaatsen volgens de officiële plaatsingsvoorschriften voor openbare werken  beschreven in 
het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.0 goedkeuring 17/07/2000”. 

De materialen zijn:
Geprefabriceerde betonnen kantstroken volgens III-32.2;
Zand voor metselmortel volgens III-6.2.10;
Cement volgens III-8;
Kalk voor mortel voor betegeling of bestratingen volgens III-9.3;
Voegvullingsproducten volgens III-16;
Hulpstoffen en toevoegsels voor mortel en beton volgens III-20;
Aanmaakwater volgens NBN-EN 1008.

De toleranties in min en in meer op de meetkundige kenmerken van het lengteprofiel, afgeleid van 
de profielen op de plans, zijn 1 cm. De oneffenheden zijn niet groter dan 4 mm.

De elementen worden gelegd op een mortelbed. De elementen worden geplaatst met voegen die 
nergens breder zijn dan 6 mm. De voegen worden opgevuld met mortel. De mortel is samengesteld 
uit zand, cement en aanmaakwater en eventueel bindingsvertrager en/of luchtbelvormer. De 
hoeveelheid cement bedraagt minstens 450 kg per m³ zand.

Aan de zijkant worden ze vastgelegd met kantopsluiting. Deze kantopsluiting is afzonderlijk opgemeten
en maakt geen deel uit van deze post.

17.3. Herstellen van weg in kasseien.
Deze werken omvatten het herstellen van de wegverharding in kasseien. Deze werden plaatselijk 
weggenomen en gerecupereerd voor het uitvoeren van de rioleringswerken (zie afbraak, afzonderlijk
voorzien).



DRN5RU-B ( AB2021)   pag.142

Hier worden de gerecupereerde kasseien terug geplaatst aansluitend op het oorsponkelijke tracee, 
met inbegrip van onderlaag.

Het herstellen van de wegverharding in kasseien gebeurt volgens de regels der kunst. De 
vernieuwde wegverharding moet geschikt zijn voor vrachtwagenverkeer.

In vermoedelijke hoeveelheid (VH), wordt bij uitvoering vastgelegd.

18. COORDINATIE EN PREVENTIEMIDDELEN INBEGREPEN IN DE WERKEN.
De aannemer moet het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan met inbegrip van het 
bouwreglement aanvaarden.

De aannemer moet tijdens de werken het veiligheids- en gezondheidsplan aanvullen met de volgende 
gegevens:

Naam en specificaties van alle aangevoerde materialen en producten. Producten die een risico met 
zich meebrengen moeten vergezeld zijn van veiligheidsdocumenten: naam en telefoon fabrikant en/of 
invoerder, productomschrijving en typering, te nemen voorzorgen, gebruiksvoorschriften, te nemen 
maatregelen bij ongeval. Deze moeten bij het veiligheids- en gezondheidsplan worden gevoegd en op 
de werf aanwezig zijn. Producten die niet voldoen aan deze eisen zullen van de werf worden 
verwijderd op vraag van de veiligheidscoördinator.

Keuringsattesten van alle elektrische machines en uitrusting. Keuringsattest van stellingen, ladders, 
hefwerktuigen, enz. Lijst van de gebruikte machines. Machines die een bijzonder risico met zich 
meebrengen moeten voorzien zijn van een geschreven lijst van te nemen voorzorgen, 
gebruiksvoorschriften, te nemen maatregelen bij ongeval.

Dagelijks aanvullen van het coördinatiedagboek, waarbij de volgende gegevens moeten gekend zijn 
voor iedere werkdag: te werk gestelde arbeiders en hun taak, de aangevoerde materialen/producten 
en de aan te wenden machines en uitrusting waaraan enig risico is verbonden. Opvragen van 
vuurvergunning als beschreven in bouwreglement. Deze worden in het coördinatiedagboek ingevoegd.

De kosten van de volgende veiligheidscoördinatie en preventiemiddelen zijn inbegrepen in de werken 
en moeten verdeeld worden over de overige artikels van dit bestek.

18.1. Coördinatie.
18.1.1. Voorschriften voor verplichte meldingen.

Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

18.1.2. Start-, slot- en coördinatievergaderingen.
Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

18.1.3. Opstellen VGP-uitvoering en werfreglement.
Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

18.1.4. Coördinatie onderaannemers.
Problemen van coördinatieve aard met onderaannemers worden op een werfvergadering onderzocht
en opgelost. Hierdoor mag noch de uitvoeringsperiode, noch de uitvoeringsprijs in het gedrang 
komen. In gevallen van conflict beslist de ontwerper.

18.2. Werken met gevaarlijke materialen, producten, afval en puin.
18.2.1. Voorschriften voor het opslaan en gebruik van gevaarlijke producten.
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Dit omvat het voldoen aan de voorschriften  (bv chemische) en/of het verwijderen en afvoeren van 
gevaarlijk afval en puin (bv asbest en/of planken met nagels).

Afbraak van gevaarlijke producten gebeurt met de nodige zorg. Afvoer van gevaarlijk puin gebeurt in 
afzonderlijke containers naargelang het product. 

Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

18.2.2. Lokalen voor het opslaan van gevaarlijke producten.
Voorzien van een lokaal geschikt voor het opslaan van gevaarlijke producten. Elk gevaarlijk product 
dat wordt verwerkt op de werf moet veilig worden gestockeerd en worden toegepast volgens de 
voorschriften eigen aan het product. 

Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

18.2.3. Voorschriften voor het beperken van stof- en reukhinder.
Waar werken worden uitgevoerd waar stof- en/of reukhinder te verwachten is, moeten 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen als voorzien van zeilen,  sproeiers, afsluiten werkzone, 
signalisatie, gesloten containers...

Stofschermen.
Waar werken worden uitgevoerd die stofhinder kunnen veroorzaken in delen van de ABDIJ waar 
geen werken zijn gepland moeten deze delen afgeschermd worden door stevige stofschermen. Deze
worden vervaardigd uit houten wanden met stevig plastic bespannen. De stofschermen worden 
gedurende de werken in goede staat onderhouden. De stofschermen zijn inbegrepen in de werken 
en worden niet afzonderlijk opgemeten.

In het bijzonder moeten bij werken aan de ramen in het PAND de binnenzijde van het PAND 
afgeschermd worden door voorgezette stofschermen tot tegen de gewelven. Alle werken moeten 
verplicht vanuit de PANDTUIN gebeuren, dus geen deuren in stofschermen.

18.3. Werken met gevaarlijk en luidruchtig materieel.
18.3.1. Voorschriften voor het hanteren van gevaarlijk materieel.

Bij het hanteren van gevaarlijk materieel als slijpschijven, boren, slaghamers, schietpistolen, 
lasbranders... moeten de juiste veiligheidsmaatregelen worden toegepast 

Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

18.3.2. Voorschriften voor het beperken van geluidshinder.
Voor werken binnen de gebouwen moet geluidshinder tot het haalbare minimum worden beperkt. 
Radio's zijn verboden op de werf tenzij in zones waar zij niet storen. De directie van de ABDIJ beslist
in elk afzonderlijk geval. Bij niet naleven van dergelijke aanwijzingen zal per inbreuk een boete van 
50EURO worden opgelegd.

18.4. Wisselwerking tussen gebruik en uitvoering werken.
18.4.1. Voorschriften voor het manueel hanteren van lasten.

Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

18.4.2. Voorschriften voor exploitatie van het gebouw samen me de uitvoering der werken.
Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

De aannemer zal op bepaalde ogenblikken de werken moeten schorsen volgens de aanwijzingen 
van de opdrachtgever. Er wordt gedacht aan goede vrijdag, de vakantiecursus.
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De werken mogen de exploitatie van het gebouw niet hinderen, toegangen moeten vrij en veilig 
blijven, waterinsijpeling bij dakwerken is in elk geval te vermijden.

18.5. Periodieke keuringen.
18.5.1. Alle keuringsplichtig materieel op de werf.

Volgens de bepalingen van het bijgevoegde veiligheids- en gezondheidsplan.

Opgemaakt te GENT, 2013.10.30
ir Hugo Deleu, architect, 
Lindenlei 15 te 9000 GENT
Tel. 09/223.10.30

Administratieve bepalingen + normen bliksembeveiliging aangepast te Gent, 2021.09.14
DD&, Architecten te Gent BV 
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