
A

B'

B

A'

0

15

SCHIP
KOOR

TOREN

SACRISTIE

S T A B I L I T E I T

M A T E N

S C H O U W E N

A
L
G
E
M
E
N
E

N
O
T
A
'
S

C O P Y R I G H T

M A T E R I A L E N

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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VERLICHTING

TYPE A algemene verlichting schip
- Verdiept ingebouwd toestel met ontladingslamp

TYPE B gedempte architecturale verlichting op de pilasters
- opbouw wandarmatuur voor gedempte, indirecte verlichting met LED

TYPE C hanglampen in koor
- Hanglamp met algemeen diffuus licht en richtbare spot voor aanlichten altaar met ontladingslampen

TYPE D opbouwspots in portaal (gelijkvloers romaanse toren) + onder doksaal
- modulair profiel voor muur of plafond montage, voorzien van 2 richtbare, dimbare LED-spots

TYPE E      balkvormig plafondarmatuur opbouw
- opbouwarmatuur in sacristie met LED

TYPE F noodverlichting
- Subtiel kompact armatuur met aanduiding nooduitgang en geschikt als noodverlichting, permanent

of 'noodsituatie alleen'

TYPE G   tl-verlichting orgel
- Richtbare TL-verlichtingstoestel voor

TYPE H waterdicht toestel
- opbouwarmatuur met TL in zolderruimte

TYPE I lantaarn
- staande lamp voor buitentoepassingen

TYPE J verlichting kerkhof
- zitbank met geintegreerd verlichtingstoestel
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Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.
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schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.

M A T E R I A L E N

C O P Y R I G H T

A
L
G
E
M
E
N
E

N
O
T
A
'
S

S C H O U W E N

M A T E N

S T A B I L I T E I T

Kuttekovenstraat

15
0

-50
-20

-634

-565

-128

-70

-628

TERREINPROFIEL BB'

TERREINPROFIEL AA'

-154

0

-74-73 -69

Kuttekovenstraat

-27

-486

15

2652

1540

Rf 1h

18/20

2652

blad

2b

1:100

NIEUWE TOESTAND
terreinprofielen AA' & CC'

schaal

getekend door Pascal Banken

index

provincie Limburg

ligging Kuttekovenstraat

gemeente 3840 Kuttekoven (Borgloon)

sectie

datum

Dhr. Marcel Valkeneers, voorzitter
Graeth 7   3840 Borgloon
T / 012 74 62 10

de architecten verwerpen iedere verantwoordelijkheid indien niet gebouwd wordt volgens de plannen van de bouwvergunning

18de Oogstwal 1 bus 5
3700 Tongeren

T / 012 23 37 08
F / 012  26 27 51

info@micheljanssen.be
www.micheljanssen.be

opdracht

wijzigingen

opdrachtgever

architectenbureau MICHEL JANSSEN

de architectde bouwheer

Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist 

restauratie

Kuttekoven / afdeling 2 / Sectie A, nr 195 a

RESTAURATIE SINT-JAN-BAPTISTKERK KUTTEKOVEN
FASE 3: INTERIEUR

04-04-2012



DOKSAAL

plankenvoer

cementtegels
10/10

plankenvloer,
nieuw

15

MATERIALEN

baksteen: rood

maaskalksteen

natuursteen amalgaam

natuurleien

natuurleien

natuursteen in doorsnede

baksteen in doorsnede

mergel

119

121

126

125

D'

A'

D

C

C'

B'

A

B

D'

A'

D

C

C'

B'

A

B

0

20

19

18171615141312111098

SACRISTIE
ZOLDER

gestoelte

1

1110987654
3

2

TOREN

KOORSCHIP
SACRISTIE

610

altaar

biechtstoel

VERDIEPING 1

GELIJKVLOERS

N

S T A B I L I T E I T

M A T E N

S C H O U W E N

A
L
G
E
M
E
N
E

N
O
T
A
'
S

C O P Y R I G H T

M A T E R I A L E N

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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T H E R M I S C H E     I S O L A T I E

V O C H T W E R I N G

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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VLOERSAMENSTELLING
- beplanking
- brandwerende beplating 15 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- beplanking 18 mm
- kinderbalken 10/12 cm
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Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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VLOERSAMENSTELLING
- beplanking
- brandwerende beplating 15 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- beplanking 18 mm
- kinderbalken 10/12 cm
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-thermische isolatie 22cm dikte
-kepers 6/8cm tussen ribstructuur
-vlechtwerk met stucwerk 3cm
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VLOERSAMENSTELLING
- beplanking lariks 18mm
- OSB-beplating 18 mm
- PROMATECT 10 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- vloerbalken 6,5/18cm + glaswol + dampscherm
- bepleistering
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Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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VLOERSAMENSTELLING
- beplanking
- brandwerende beplating 15 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- bestaande kinderbalken uitnivelleren
- bepleistering

VLOERSAMENSTELLING
- beplanking
- brandwerende beplating 15 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- beplanking 18 mm
- kinderbalken 10/12 cm
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- beplanking 18 mm
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VLOERSAMENSTELLING
- beplanking
- thermische isolatie + uitvulkepers
- brandwerende beplating 15 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- beplanking 18 mm
- kinderbalken 10/12 cm
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- vloerbalken 6,5/18cm + glaswol + dampscherm
- bepleistering
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Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast overeenkomstig
de resultaten van het voorafgaandelijk door de aannemer uit te voeren grondonderzoek, in
samenspraak met en op last van de bouwheer-opdrachtgever. Al de funderingen worden
uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie,
staalconstructie, houtconstructie en funderingen) volgens de berekeningen van een bevoegde
ingenieur, voor de stabiliteit draagt de architekt geen enkele verantwoordelijkheid.

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd
vòòr de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraanslagen,
boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk
is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen, teneinde
de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude - bruggen te
vermijden.

De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaald in functie van het gekozen
verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd te worden
in het kader van de tienjarige waarborg. Behoudens anders beschreven in het lastenboek
worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerpers. Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, noch gedeeltelijk of volledig gedupliceerd,
noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
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VLOERSAMENSTELLING
- beplanking lariks 18mm
- OSB-beplating 18 mm
- PROMATECT 10 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- vloerbalken 6,5/18cm + glaswol + dampscherm
- bepleistering

VLOERSAMENSTELLING
- beplanking
- brandwerende beplating 15 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- beplanking 18 mm
- kinderbalken 10/12 cm
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VLOERSAMENSTELLING
- beplanking
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- brandwerende beplating 15 mm Rf 1h
- OSB-beplating 18 mm
- beplanking 18 mm
- kinderbalken 10/12 cm
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corpussen : HPL
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reversibel stalen kader
zijdelings bevestigd aan houten stijl

hardglazen deuren

vast bovenlicht

dubbel deur

2x hoekslot
- in de vloer
- vertikaal gemonteerd
- voor euro profielcilinder
- schootuitslag 20mm

stakke stalen kader
- gemonteerd tegen de houten stijl.
- gemetaliseerd & gemoffeld : donkergrijs RAL 7022 (metallic structuurlak)
- afmetingen : 10mm/300mm

opgekleefde folie met tekening
voor zichtbaarheid glazen deuren.

op maat gemaakte handgrepen
- 4 stuks
- plat ijzer (zie detailplan)
- gemetaliseerd & gemoffeld : donkergrijs RAL 7022 (metallic structuurlak)
- eikenhouten handgreep

beslag voor volglas-systeem :
- strak, tijdloos design met recht hoeken
- hoge belastbaarheid, voor intensief gebruik
- glasdikte i.f.v. de afmetingen
- vast paneel : zijdeling gemonteerd tegen de staalkader
- scharnieren dubbele deur :  met vlak kozijndeel, haaks gemonteerd tegen de staalkader.
- aluminium gecoat ; donkergrijs RAL 7022  (metallic structuurlak)

hout (d:30mm)
- franse eik
- samengesteld uit planken met
  vellingkant & verschillende breedtes
- beurtelings : - ruw verzaagd met lintzaag
                        - vlak geschaafd
- planken onderling verbonden
   met ingewerkte deuvels

corpus + legplanken eikfineer

corpus + legplanken
eikfineer

rijboring

zwenkbare wieltjes
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kabeldoorvoer doorgeboord
rond gat diam. 5cm

veiligheidsslot

ZIJAANZICHT
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zwart gelakte scharnieren

44

VOORAANZICHT DEURTJE

ventilatieopeningen
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NIEUWE EIGENTIJDSE TORENTRAP

GLAZEN SASDEUR

HOUTEN OMKASTING HOOFDALTAAR, PODIUM & DIENSTALTAAR
NIEUWE KAST SACRISTIE

MOBIELE STEREOKAST
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kast met rijboring

podium

mobiele
altaartafel

L-ijzer, warmgewalst
met gave walshuid

massieve
houten treden

beplanking aan
onderzijde

hekwerk met ingewerkte deur

leuning
stalen staaf diam. 150mm
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/50
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massieve blok onderste 6 treden bekleed met staalplaat

hekwerk met ingewerkte deur
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ingebouwde
convector

zijdelings
ingebouwde
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ingebouw
de convector

bovenkast met
leggers met
rijboring

omkasting

kast met rijboring

kast : leggers m
et rijboring

podium

onderstructuur met multiplex
op kunstharsplaat op vloer
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1kast : leggers met rijboring

ingebouwde
convector

afneembaar paneel

convector ingebouwd conform voorschriften fabrikant
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DEEL 8: BINNENBEPLEISTERING 
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DEEL 11:    KERKMEUBILAIR             

 

11.1      GIPSEN BEELDEN 
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             8) Kerkstoelen 

11.7      DOOPVONT 

11.8      BOEKEN 
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DEEL 12: SCHILDERWERKEN 

12.1     BINNENSCHILDERWERKEN  
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1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

PROVINCIE : Limburg 

GEMEENTE : Borgloon 

VOORWERP VAN DE OPDRACHT: Sint-Jan-Baptistkerk Kuttekoven 

 Restauratie van het interieur 

       deze opdracht omvat 1 perceel 

 

WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT: algemene offerte-aanvraag 

     

WIJZE VAN PRIJSBEPALING:   gemengde opdracht 

 

VEREISTE ERKENNING: categorie: D23 

     klasse: 4    

      (Zie: wet van 20/03/1991, KB van 26/09/1991, KB van 27/09/1991) 

 

UITVOERINGSTERMIJN:   max. 150 werkdagen 

OPENING van de INSCHRIJVINGEN of OFFERTES: 

 

 

NAAM en ADRES van de OPDRACHTGEVER: 

Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist Kuttekoven 

De Heer Marcel Valkeneers, voorzitter 

Graeth 7 

3840 Borgloon 

tel: 012/74 62 10  

 

 

NAAM en ADRES van de ONTWERPER:  

Architectenbureau Michel Janssen bvba   

18de Oogstwal 1 bus 5     

3700 TONGEREN     

tel: 012/23 37 08  fax: 012/26 27 51  

e-mail: info@micheljanssen.be 

www.micheljanssen.be 

 

 

NAAM en ADRES van de INGENIEUR: 

Bijnens Constructie Engineering bvba 

St.-Genovevastraat 25 

3770 RIEMST 

gsm: 0496/61 75 65 fax: 012/21 58 85 

e-mail: bijnens.ce@skynet.be 
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KOSTPRIJS AANBESTEDINGSBUNDEL: 

 

• BESTEK + PLANNEN: 423,00 EUR 

+(21% BTW)   88,83 EUR 

Totaal: 511,83 EUR 

• VERZENDINGSKOSTEN:   16,50 EUR 

TOTAAL : 528,33 EUR 

 

 

GUNNINGSPROCEDURE: 

Algemene offerte-aanvraag. 

Van toepassing is het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende het 

premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten (B.S. 17/01/2002), gewijzigd bij 

besluit van 20/09/2002 en 23/06/2006. 

 

ALGEMEEN: 

 

Selectiecriteria: 

Artikel 25: 

Onverminderd de bepalingen van artikel 3 § 3, gebeurt de selectie van de uitvoerder(s) voor de 

restauratiewerkzaamheden inzake hun algemene en restauratiespecifieke 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. 
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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. 

 

Gunning: 

Artikel 26: 

Wanneer uit de selectie blijkt dat er onvoldoende aannemers beantwoorden aan de gestelde criteria, 

kan de premienemer - mits grondige motivatie - een afwijking vragen aan de Vlaamse regering. 

 

Artikel 27: 

De lokale besturen, met uitzondering van de sociale woonorganisaties, dienen onverminderd de 

regelgeving betreffende het administratief toezicht het gunningdossier in bij de gouverneur van de 

betrokken provincie. Binnen 50 kalenderdagen bezorgt de gouverneur het gunningdossier aan de 

Vlaamse regering, aangevuld met een verslag inzake het administratief toezicht. 

 

Artikel 28: 

§ 1. De bepalingen in verband met de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders zijn niet van 

toepassing op beveiligingswerken als de toewijzing gebeurt op basis van een (…) ((…) 

bestellingsopdracht) die georganiseerd wordt namens het Vlaamse Gewest.  

 

§ 2. (Het agentschap) kan tevens een afwijking toestaan voor de in artikels 23 tot en met 26 vermelde 

bepalingen in verband met de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders, op basis van een 

gemotiveerd verzoek van de aanbestedende overheid op grond van de specialisatiegraad van de 

restauratiewerkzaamheden.  

 

Artikel 30: 

De uitvoerder moet minstens 50% van de werken (bepaald op basis van de kostprijs) met eigen 

personeel uitvoeren.  Van dit percentage kan afgeweken worden naar gelang van de aard van de 

werken ten behoeve van de coördinatie van de werken.  Deze afwijking wordt voorgesteld door de 

ontwerper en moet goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. 

 

In geval van onderaanneming, 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 dit aantal kan afgeweken worden naargelang van de aard van de werken of 

ten behoeve van de coördinatie van de werken.  Deze afwijking wordt voorgesteld door de 

ontwerper en moet goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. 

 

Bij zijn inschrijving dient de aannemer een lijst te voegen van onderaannemers, geschikt per discipline, 

waarop hij zal beroep doen om maximaal 50% van de werken in onderaanneming te laten uitvoeren.   

 

Deze lijst van onderaannemers moet aanvaard worden door het Bestuur op basis van hun referenties.  

Tijdens de werken zal de hoofdaannemer zich hieraan dienen te houden.  De architect dient er op toe 

te zien dat de hoofdaannemer minstens 50% van de werken zelf uitvoert. 

 

Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn 

ingevolge duidelijke overmacht, geeft de aannemer drie nieuwe onderaannemers op.  Zij dienen 

eveneens te beantwoorden aan de hiervoor vermelde selectiecriteria.  Het opdrachtgevende bestuur 

beslist over de aanvaarding van de onderaannemers. 



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba  p. 11 

 

Artikel 31: 

§ 1:  Overeenkomstig dit artikel moet de uitvoerder van de restauratiewerkzaamheden: 

a) een register bijhouden 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 de 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 de Vlaamse Regering, die na inhouding van het eigen 

aandeel ze zal uitkeren aan de rechthebbende overheden in verhouding tot de door elk van hen 

toegekende bedragen. 

 

 

KEUZE VAN DE OPDRACHTNEMER: 

De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt op grond van 

volgende criteria: 

 

 

1. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (artikels 17 tot 20 van het KB van 08.01.1996) 

 

A. Uitsluitingsgronden (K.B. van 8 januari 1996 - artikel 17) 

- Niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren; 

- Niet in orde zijn met de bijdragen aan de sociale zekerheid; 

- Niet in orde zijn met de betaling van belastingen. 

De bewijzen dienen geleverd te worden via een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde 

overheid 

waaruit blijkt dat: 

 1) de gegadigde niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert; 

 2) de gegadigde voldoet aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de 

bestaanszekerheid.  Uit dit R.S.Z.-attest blijkt dat de gegadigde uiterlijk op de dag vóór de 

uiterste datum van indienen van de aanvraag tot deelneming al de vereiste aangiften heeft 

opgezonden tot en met die welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten 

opzichte van de uiterste datum van indienen van de offerte-aanvraag; 

 3) de gegadigde in orde is met de betaling van belastingen. 

 

 Verder wordt van deze opdracht uitgesloten, de inschrijver: 

 4) die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de 

aanbestedende overheid aannemelijk kan maken; 

 5) die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het 

verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. 

 

Wanneer één van de gevraagde documenten of getuigschriften niet wordt uitgereikt in het 

betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige 

verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een 

bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 
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B. Financiële en economische draagkracht (K.B. van 8 januari 1996 - artikel 18) 

1) Een passende bankverklaring. 

2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de laatste 3 boekjaren. 

 

 

C. Technische bekwaamheid (K.B. van 8 januari 1996 - artikel 19) 

Minimumvereisten kandidaten: 

De inschrijvers dienen het volgend schriftelijk bewijs te leveren: 

- Erkenning: ondercategorie D23; 

- Klasse 4 

 

Overige minimunvereisten: 

1) Opgave van welke werken door de hoofdaannemer en welke werken door welke 

onderaannemer uitgevoerd zullen worden, met opgave voor elke onderaannemer van: 

- juiste benaming en adres, BTW-nummer. 

De aanstelling van andere onderaannemers dan deze die bij de offerte opgegeven worden, is 

onderhevig aan de schriftelijke en expliciete goedkeuring door het opdrachtgevend bestuur.  

Die andere onderaannemer moet minstens over dezelfde kwalificaties beschikken als de 

onderaannemer die bij de offerte vermeld werd.  Een tijdelijke vereniging is niet toegelaten als 

inschrijver. 

 

2) Een verklaring van de inschrijver met betrekking tot het procentueel aandeel van de opdracht 

dat hij met eigen personeel zal uitvoeren.  Inschrijvers waarbij dit percentage minder bedraagt 

dan 50% worden van deelname aan de procedure uitgesloten. 

 

3) Vereiste studie- en beroepskwalificaties van de aannemer-restaurateur en van het 

ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de 

werken. Te staven door middel van gewettigde fotokopie of afschrift van diploma’s en/of 

getuigschriften. 

 

 4) Referenties: 

  De kandidaten dienen minimum 3 geslaagde referenties in te dienen van elk van de volgende 

werken, door hen uitgevoerd in hoofdaanneming, dit met eigen personeel of via een 

onderaannemer. 

 

  Deze referenties betreffende beschermde monumenten dienen te zijn opgeleverd gedurende 

de laatste 5 jaren: 

  4.1 restauratie van historisch kerkmeubilair; 

  4.2 restauratie van stucwerk; 

  4.3 restauratie van tegelvloeren in maaskalksteen; 

  4.4 binnenschilderwerken in kerken. 

 

  Betreffende deze referenties dient de inschrijver het volgende te vermelden en dit op straffe 

van nietigheid van de referenties: 

  a) Beschrijving referentieproject: 

   - identiteit en ligging van het monument; 

   -  omschrijving van de werken; 

  - bedrag van de uitvoering met opgave van de gedeelten die desgevallend in 

onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer; 

   - periode van uitvoering met data van opleveringen. 
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  b) Betrokkenen: 

   - opdrachtgever met naam en adres; 

   - architect met naam en adres. 

  c) Afschrift van het proces-verbaal van oplevering, met vermelding van de opmerkingen bij de 

oplevering en de geweigerde delen van de opdracht; 

  d) Verklaring van algehele tevredenheid betreffende al de volgende elementen: 

   - de goede uitvoering volgens de regels der kunst; 

   -  de wijze waarop de werf verlopen is; 

   -  de vlotheid in uitvoering en het nakomen van de termijnen; 

   -  de coördinatie van de werken; 

   -  de administratief correcte behandeling naar de betrokken overheden toe. 

 Deze verklaring van algehele tevredenheid dient op straffe van nietigheid van het 

voorgestelde referentieproject ondertekend te zijn door de opdrachtgever. 

 

5) Een verklaring dat bij de hoofdaannemer of onderaannemers geen personeel tewerkgesteld is 

of zal zijn onder paritair comité 337 (kunstenaarsstatuut) en dat dit ook niet het geval was bij 

de als referentie opgegeven projecten. 

  

 6) Een verklaring betreffende het atelier van de inschrijver die de werktuigen, het materieel en 

de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver en onderaannemers zullen 

beschikken voor de uitvoering van het werk. De adressen van deze ateliers dienen bij de 

aanvraag tot deelneming gevoegd te worden. 

 

 7) Een verklaring - die de technici of de technische diensten vermeldt - die, al dan niet deel 

uitmakend van de inschrijver, ter beschikking zullen staan voor de uitvoering van het werk 

(inclusief opgave van de contactpersonen), meer bepaald laboratoria, universitaire of 

wetenschappelijke instellingen, kunsthistorische experten, opleidingsinstituten gespecialiseerd: 

  - op materiaal-technisch vlak; 

  - op bouwfysisch vlak; 

  - op kunsthistorisch vlak. 

 

 8) Een overzicht met de eigen personeelsbezetting van de inschrijver gedurende de laatste 5 

jaren. 

 

  

  9) document met veiligheidsvoorzieningen: 

     KB 25/01/2001: 

"de kandidaten dienen bij hun offertes een document te voegen dat verwijst naar het 

veiligheids- en gezondheidsplan en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het 

bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en 

gezondheidsplan."  

  

  10) afzonderlijke prijsberekening met veiligheidsvoorzieningen: 

     KB 25/01/2001: 

 "de kandidaten dienen bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening te voegen in 

verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen 

en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en  

 -middelen."   
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Uit deze documenten moet het opdrachtgevend bestuur kunnen vaststellen dat de inschrijver in 

staat is om deze complexe opdracht te realiseren. 

 

De aanbestedende overheid kan verlangen dat de inschrijvers de overgemaakte getuigschriften en 

documenten aanvullen of toelichten. 

 

 

 

2. GUNNINGSCRITERIA (artikel 115 van het KB van 08.01.1996) 

De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt op grond van 

volgende criteria: 

 

 

1. Prijs: (50 punten) 

 De laagste regelmatige offerte krijgt voor dit criterium 50 punten.   

 Voor de andere inschrijvers worden de punten als volgt toegekend: Toegekende punten voor 

inschrijver X = 50 x bedrag van de (verbeterde) laagste regelmatige offerte 

       bedrag van de (verbeterde) offerte van inschrijver X 

 

 

 2. Technische waarde van de offerte: (40 punten) 

- aanpak van de opdracht + werfplanning; 

- werforganisatie en werfinrichting; 

- samenstelling en kwalificaties projectteam: beschikbaar personeel dat effectief zal worden 

ingeschakeld + taakverdeling; 

- ervaring van de leden van het projectteam met gelijkaardige werken; 

- middelen die effectief zullen worden ingeschakeld; 

- engagement betreffende de aanwezigheidsfrequentie van de projectleiders; 

- engagement van permanente aanwezigheid van een vakbekwame meestergast/ploegbaas bij 

uitvoering van de werken; 

(niet-naleving van deze engagementen heeft een boete van 500 EUR/vaststelling door het 

bestuur tot gevolg); 

 - kwaliteit van de referenties; 

 - eventuele ingebrekestellingen bij voorgaande restauratiewerken aan beschermde monumenten 

worden negatief verrekend; 

 - veiligheid bij uitvoering van de werken; 

 - voorbeeld van een restauratiefiche, opgemaakt door de aannemer, betreffende de restauratie 

van een onderdeel van een beschermd monument (max. 3 jaar oud); 

 - deel uit een fotosurvey, opgemaakt door de aannemer, betreffende de restauratie van een 

beschermd monument (max. 5 pagina’s + max. 3 jaar oud); 

- andere relevante elementen die de deskundigheid van de uit te voeren werken waarborgen. 

 

  



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba  p. 15 

 

 3. Uitvoeringstermijn: (10 punten) 

De maximale uitvoeringstermijn is voor alle inschrijvers 150 werkdagen en de minimale 

uitvoeringstermijn is 120 werkdagen.  Voor de puntentoekenning bij dit gunningscriterium wordt 

voor elke 3 werkdagen (minder dan 150) 1 punt toegekend met een maximum van 10 punten voor 

een uitvoeringstermijn van 120 werkdagen. 

 

De toegekende punten worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.  De aanbestedende 

overheid kan aan de inschrijvers aanvullingen of toelichtingen opvragen ter verduidelijking van hun 

offerte. 

  



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba  p. 16 

 

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING: 

 

1. Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) en latere wijzigingen betreffende de 

overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten. 

2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) en latere wijzigingen betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 

openbare werken. 

3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) en latere wijzigingen tot bepaling 

van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene 

aannemingsvoorwaarden. 

4. Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 en latere wijzigingen houdende vaststelling 

van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten. 

5. Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. 

6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk (BS van 18-09-1996) en latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten. 

7. Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen (BS van 

07-02-2001) en latere wijzigingen. 

8. Inzake erkenning van opdrachtnemers zijn van toepassing: 

- de wet van 20 maart 1991 (BS van 06-04-1991) gewijzigd 19 september 1994 (BS van 08-03-

1996) en 10 februari 1999 (BS van 23-03-1999); 

- het KB van 26 september 1991 (BS van 18-10-1991); 

- het MB van 27 september 1991 (BS van 18-10-1991). 

 

 

AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVATIE: (artikel 3 KB van 26-09-1996) 

 

Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de 

bovenvermelde toepasselijke reglementering. 

 

1. Gestanddoeningstermijn wordt van 60 kalenderdagen gebracht op 200 kalenderdagen. 

 

2. Voor opdrachten waarvan de uitgave kleiner is dan 22.000 EUR (excl. BTW) wordt geen borgtocht 

geëist vermits artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden niet opgesomd werd onder de 

minimaal van toepassing te stellen artikelen volgens artikel 3 § 2 van het Koninklijk besluit van 26-

09-1996. 

 

3. De termijnen van oplevering worden van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 

 

4. Aan de opdrachtnemer wordt een bijzondere terugnemingsplicht inzake verpakkingen opgelegd. 
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1. REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN 

 

UITSLUITING EN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN  

(KB van 08 januari 1996 - artikel 17 en 17bis) 

 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 

te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17. 

 

Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg 

op conform artikel 20 §4. 

De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van 

artikel 17bis §2. 

 

 

TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN 

Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van het bijzonder bestek dat 

onderhavige opdracht regelt, zijn op deze opdracht van toepassing en zeer strikt na te volgen: 

 

1. De volgende PUBLICATIES voor zover de opdracht werken bevat die er het voorwerp van 

uitmaken: 

• typebestek VL100 van 2002 (euroversie): Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere 

bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken - Algemene administratieve 

bepalingen. 

• typebestek 101: Bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanische en elektrische 

installatie en constructies.  Algemene administratieve en contractuele bepalingen. 

• typebestek 104/3: Aanneming van bouwkundige werken - technische voorschriften 

• typebestek 105: Centrale verwarming, verlichting en klimaatregeling. 

• typebestek 250: Wegenwerken. 

• typebestek 400: Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies. 

• bestek 800 van 1967 en toelichtingsnota’s: Voorlopige voorschriften voor het werk bij vriesweer. 

• het algemeen reglement betreffende de electrische installatie (A.R.E.I.). 

• het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (A.R.A.B.). 

• al de ééngemaakte technische specificaties (S.T.S.). 

• de N.B.N.: Normen van het Belgische instituut voor Normalisatie.  

Zijn van toepassing: de gehomologeerde of geregistreerde Belgische Normen. 

 

2.  De hierna vermelde OPMETINGSPLANNEN en TEKENINGEN opgemaakt door de ontwerper. 

 

3. Documenten i.v.m. beton, staalconstructies en houtstructuur. 

    

   A. WERKEN in GEWAPEND BETON 

 De inschrijver mag de V.H. niet wijzigen.  Na de uitvoering dienen deze opnieuw opgemeten 

te worden.  Het bestek dat als basis zal dienen voor de aanbesteding dient hiermee rekening 

te houden. 

    Deze werken zijn uit te voeren VOLGENS PRIJSLIJST. 

 

   E. ALGEMEEN 

 De inschrijvers dienen zich te richten naar de voorschriften ter zake vervat in typebestek VL 

100 
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4. Alle latere aanvullingen en/of wijzigingen op de bovenvermelde toepasselijke documenten zijn  

  eveneens op deze opdracht van toepassing voor zover ze ten laatste van kracht waren op de  

  datum van de bekendmaking van deze opdracht. 

 

5. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2001 houdende vaststelling van het premiestelsel 

voor restauratiewerken aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 

Regering van 20/09/2002 en 23/06/2006. 

 

BERICHTEN EN TERECHTWIJZINGEN 

De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die 

betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken 

integraal deel uit van de contractuele bepalingen.  De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te 

hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte.  

  

OPMAAK VAN DE OFFERTE  (artikel 89 KB van 08-01-1996) 

De offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden in één exemplaar (art. 103 KB 08-01-1996) 

opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 

90 van het KB van 08-01-1996. 

 

Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid 

van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het 

bestek behorend model is. 

 

Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: 

 

“Ik , ondergetekende ..................................................................................................verklaar te hebben 

nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen 

op het (de ) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en samenvattende opmetingsstaat, en 

neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij.  

Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet 

geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden 

gewijzigd overeenkomstig artikel 96 van het Koninklijk besluit van 08-01-1996 , die, samen met de 

eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld.”  

 

TIJDELIJKE VERENIGING 

Een inschrijving als tijdelijke vereniging is NIET toegelaten. 

 

VERBETERING VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN (artikel 96 KB van 08-01-1996) 

De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden is NIET toegestaan. 

 

VERGISSINGEN + LEEMTEN (artikel 98 KB van 08-01-1996) 

Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige 

vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de 

vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN 

dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo 

de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te 

leven. 
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PRIJSOPGAVE OPDRACHTEN IN PERCELEN (artikel 101 KB van 08-01-1996) 

- niet van toepassing - 

[enkel van toepassing indien de opdracht opgesplitst is in verschillende percelen] 

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te 

wijzen, hetzij de percelen aan verschillende leveranciers toe te wijzen. 

De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel en offerte in te dienen. 

De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen of, in geval van offerteaanvraag, met 

verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen 

waarvoor een offerte wordt ingediend. 

 

PRIJSOPGAVE (KB 08.01.1996 - art.100,2) 

De inschrijver dient de prijzen in zijn offerte in euro op te geven.  Voor elke deelpost mag het bedrag 

van de eenheidsprijs na de komma tot maximum vier decimalen worden opgegeven.  Indien een 

inschrijver in strijd hiermee meerdere decimalen opgeeft, dan wordt het bedrag van de eenheidsprijs 

voor de deelpost afgerond naar de vierde decimaal naar boven of beneden, naargelang de vijfde 

decimaal hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds. 

 

INDIENING VAN DE OFFERTE (artikel 104 KB van 08-01-1996) 

De offerte wordt geschoven in een “definitief gesloten omslag” waarop zijn vermeld : 

de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en 

eventueel naar de nummers van de betrokken percelen.  Bij inzending over de post, als gewoon of 

aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave 

van het adres van het bestuur en met de vermelding “offerte”. 

 

De offerte wordt gestuurd aan:  

Architectenbureau Michel Janssen 

t.a.v. De Heer Marcel Valkeneers, voorzitter kerkfabriek 

18
de

 Oogstwal 1 bus 5 

3700 Tongeren 

 

PLAATS, DAG EN UUR VAN DE OPENING VAN DE OFFERTES (artikel 2 KB van 26.09.1996) 

De opening van de offertes heeft plaats op .............................................. te .................. uur ten 

overstaan van  ……………………………………………………………………………………………. 

of zijn/haar afgevaardigde in de burelen gelegen…………………………………………………………  

te  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

VARIANTEN (artikel 113 KB van 08-01-1996) 

Er zijn geen “verplichte” en/of “facultatieve” varianten. 

 

GESTANDDOENINGSTERMIJN (artikel 116 KB van 08-01-1996) 

De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor 

onderhavige werken op 200 kalenderdagen gebracht. 
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VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (artikel 30 KB van 

25.01.2001) 

De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en gezondheidsplan deel zou 

uitmaken van, al naargelang het geval, het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele 

documenten en daarin als een afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel wordt opgenomen.  Opdat de 

maatregelen vastgesteld in het veiligheids- en gezondheidsplan daadwerkelijk zouden kunnen 

toegepast worden bij de uitvoering van de werken, zorgt hij ervoor dat: 

1° de kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en 

gezondheidsplan en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om 

rekening te houden met dit veiligheidsen gezondheidsplan; 

2° de kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met de door het 

veiligheidsen gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de 

buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen. 
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2.  ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN 

 

 

ALGEMEEN 

Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-

10-1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit 

Koninklijk besluit.  De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde 

Koninklijk besluit. 

 

 

Art. 1 - LEIDEND AMBTENAAR  

De uitvoering van de werken zal geschieden onder de leiding van:  

 • Architect Michel JANSSEN,  

  18de Oogstwal 1 bus 5, 3700 Tongeren,  

  tel. 012/23 37 08     fax. 012/26 27 51 

  e-mail: info@micheljanssen.be 

  www.micheljanssen.be 

 

 

Art. 3 - PROEFSTUKKEN 

De monsters en modellen die ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar moeten worden 

overgelegd, blijven na hun goedkeuring voor uitvoering, op de bouwplaats tot op het ogenblik dat het 

laatste stuk van het type waarvoor het model kan gebruikt worden, geplaatst is. 

 

 

Art. 4 - DETAIL-  EN WERKTEKENINGEN + AS-BUILTPLANNEN 

De aannemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen, alsook de eventuele berekenings-

nota's op en legt ze in 4 exemplaren (opdrachtgever, Onroerend Erfgoed, architect, 

veiligheidscoördinator) ter goedkeuring voor aan het Bestuur. 

 

Na uitvoering van de werken levert de aannemer de clichéplans van het gebouw "As-built" waarop alle 

leidingnetten voorkomen zoals verwezenlijkt werd over hun volledige verloop tot aan de aansluiting 

op de openbare distributieleidingen.  Indien de bouwplannen door de opdrachtgever of architect ter 

beschikking worden gesteld op een electronische drager, worden de "As-built" plannen op dezelfde 

drager aangepast en aangevuld.  De aannemer overhandigt vóór de voorlopige oplevering aan de 

architect al de as-builtplannen op elektronische drager en in viervoud op schaal 1/50 uitgeplot. 

 

Standaard behoren hierbij: 

- as-builtplannen van de waterdistributie; 

- as-builtplannen van de gasdistributie; 

- as-builtplannen van verwarmingsleidingen; 

- as-builtplannen van het sanitair en de riolering; 

- as-builtplannen en schema van de elektrische installatie; 

- as-builtplannen van al de andere leidingen. 

 

  De architectuurplannen werden getekend met AUTOCAD R2011. 
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Art. 5 - BORGTOCHT 

De borgtocht bedraagt: 

5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht wanneer dit 22.000 EUR (excl. BTW) 

overtreft. 

 

 

Art. 9. - VRIJGAVE BORGTOCHT 

De borgtocht gestort voor onderhavige werken wordt bij helften vrijgegeven, de ene helft na de 

voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek 

van de sommen die de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd is.  In alle 

gevallen stuurt de aannemer het verzoek om totale of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht naar de 

aanbestedende overheid. 

 

 

Art. 10. - ONDERAANNEMER 

De aannemer 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 rechten van 

de onderaannemer worden geregeld door de artikels 7 en 23 van de wet van 24-12-1993 en in artikel 

6 van het Koninklijk besluit van 26-09-1996.  Eventuele onderaannemers dienen te voldoen aan de 

wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken in verhouding tot het deel 

van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. 

 

Indien sommige onderaannemers niet bekend gemaakt zijn bij het indienen van de offerte MOET de 

aannemer ze aan het bestuur ter aanvaarding voorstellen vooraleer deze onderaannemers enige 

prestatie mogen leveren op de bouwplaats.  Het Bestuur heeft het recht om een onderaannemer te 

weren wanneer deze niet over de vereiste erkenning of referenties beschikt of indien hij niet aan de 

gestelde voorwaarden voldoet. 

 

Indien de bewerking van de natuursteen voor deze werf door een onderaannemer zal gebeuren, dan 

dient deze firmanaam alleszins wel reeds bij de offerte gemeld worden.  Deze melding leidt echter 

geenszins automatisch tot aanvaarding door het bestuur.  Aanvaarding of weigering van deze 

specifieke onderaannemer volgen pas na voorlegging van door deze firma op de werf zelf gemaakte 

relevante proefstukken van bekapte en eventueel gebeeldhouwde natuursteen.  

 

De inschrijver is verplicht om minimaal 50% van de werken zelf met eigen personeel uit te voeren, 

bijgevolg mag maximaal 50% van de werken worden uitgevoerd door onderaannemers.  Deze eis 

wordt opgelegd om te verhinderen dat firma’s zouden inschrijven die zelf niet in staat zijn om het 

merendeel van de werken te realiseren en dat dit de kwaliteit van de uitvoering ongunstig zou 

beïnvloeden. 

 

De aannemer is verplicht om conform het reglementair premiebesluit dd. 14/12/2001, gewijzigd dd. 

20/09/2002 en dd. 23/06/2006, een register bij te houden van de restauratiewerken die hij door 

onderaannemers laat uitvoeren. 

 

 

Art. 12 - KEURINGSKOSTEN 

De keuringskosten vallen volledig ten laste van de aannemer. 
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Art. 13 - PRIJSHERZIENING 

[Toepasselijk op aannemingen van werken die ressorteren onder de N.C.B.B. met uitzondering 

van ventilatie en verwarmingsinstallaties, elektrische installaties, liften en telefonie] 

 

Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing indien: 

[Alle werken met raming < 30.000 EUR en termijn < 60 werkdagen] 

 

Berekening prijsherziening: 

CATEGORIE : A [bouw-, restauratie-, beton- en grondwerken] 

     B [dakbedekkings- en voegwerken] 

     C [bevloerings-, plafonnerings- en bepleisteringswerken] 

     D [andere werken] 

 

FORMULE : [volgens type-bestek nr. VL100 van 2002] 

p = P (0,55 s/S + 0,45)[restauratiewerken met raming > of = 30.000 EUR en termijn < 60 

werkdagen] 

p = P (0,55 s/S + 0,25 i/I + 0,20)[restauratiewerken met raming > of = 30.000 EUR en termijn > of 

= 60 werkdagen] 

 

NB: In bovenvermelde formule is P = het bedrag van de gedurende één maandperiode uitgevoerde 

werken, vermeerderd met de aanrekenbare waarde van de toegelaten materialen ter plaatse volgens 

de bepalingen van artikel 15 hierna. 

 

 

Art. 15 - BETALINGEN 

De betalingen in mindering gebeuren naargelang de uitvoering vordert.  De door de aannemer in te 

dienen gedetailleerde staat van de werken zal minimaal opgesteld worden volgens de NBN B06-006.  

De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering in 10 exemplaren 

voor te leggen samen met een gedetailleerde cumulatieve staat van de werken op de laatste 

kalenderdag van iedere maand.  Valt de aanvangsdatum na de 15
de

 dag van de maand, dan wordt de 

eerste schuldvordering opgemaakt op het einde van de volgende maand. 

De op de bouwplaats geleverde materialen mogen pas gevorderd en aangerekend worden nadat zij in 

het te realiseren bouwwerk of project verwerkt zijn. 

Voor al de bijwerken zullen schuldvorderingen en cumulatieve staten opgesteld worden voor de 

periode van uitvoering gelijklopend met de vorderingsstaten van de oorspronkelijke aanneming.   

 

Onvoorziene werken of bijwerken mogen door de aannemer nooit worden uitgevoerd zonder dat er 

door het Bestuur eerst een prijsofferte schriftelijk werd goedgekeurd.  Indien de aannemer toch 

onvoorziene werken of bijwerken uitvoert zonder voorafgaandelijke schriftelijk goedgekeurde 

prijsofferte, dan is het Bestuur hiervoor aan de aannemer in geen enkel geval enige betaling 

verschuldigd! 

 

Al de uitgevoerde werken moeten door de aannemer op het einde van de betreffende kalendermaand 

gevorderd worden in de maandelijkse vorderingsstaat of bij vergetelheid ten allerlaatste in de 

vorderingsstaat van de daaropvolgende maand.  Na indiening van de vorderingsstaat die volgt op deze 

waarin bepaalde werken “vergeten” zouden zijn, kunnen deze door de aannemer niet meer worden  

gevorderd en is het Bestuur voor de betreffende werken geen enkele betaling meer verschuldigd aan 

de aannemer. 
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Elke vorderingsstaat dient ten allerlaatste 30 kalenderdagen na het verstrijken van de maand van 

uitvoering aan de architect ter controle te worden voorgelegd. 

 

Elke maandelijkse vorderingsstaat wordt in 10 exemplaren aan de architecten overgemaakt. Elk 

exemplaar is zorgvuldig samengeniet en voorzien van een voorblad (= omslag) dat een samenvatting 

geeft van de betreffende vorderingsstaat. 

Aan de linkerzijde biedt dit voorblad een overzicht met het gevorderde bedrag en de reeds betaalde 

bedragen, de uitvoeringstermijn, de verletdagen en de voorlopige einddatum van de werken. 

Aan de rechterzijde bevindt zich het P.V. van de voor deze vorderingsstaat in aanmerking genomen 

werken, te ondertekenen door de opdrachtgever, architect en aannemer. 

Een model van dit voorblad dient door de aannemer bij de architecten te worden opgevraagd vóór de 

indiening van de eerste vorderingsstaat. 

Bij de vorderingsstaat worden door de aannemer zeer gedetailleerde opmetingsstaten gevoegd en de 

uitvoerder dient tevens al de uitgevoerde hoeveelheden op zelf opgemaakte detailplannen (schaal 

1:20) aan te geven, zodanig dat er geen enkele discussie kan ontstaan i.v.m. bijvoorbeeld de 

hoeveelheid uitgevoerde natuursteen, baksteen of andere werken. 

 

(Eveneens worden bij elke vorderingsstaat de betalingsbewijzen van de eventuele gevorderde 

facturen voor gecontroleerde uitgaven gevoegd.) 

 

 

Art. 19. OPLEVERINGEN 

De opleveringskosten vallen ten laste van de aannemer. 

 

 

Art. 20. MIDDELEN VAN OPTREDEN 

De aannemer wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 

1. Wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen 

uitvoeringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 

2. Ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde 

data volledig kunnen worden voltooid; 

3. Wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; 

4. Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek. 

5. Wanneer documenten niet overhandigd worden op de ogenblikken voorgeschreven in het 

bestek. 

6. Wanneer de veiligheidsvoorschriften of het bouwplaatsreglement niet worden nageleefd. 

 

 

Art. 24 - TEGENSTRIJDIGHEID DOCUMENTEN 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten geldt voor interpretatie de 

volgende orde: 

• de plannen 

• het bestek 

• de opmetingsstaat 
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Art. 27 - KEURING 

De aannemer moet, voor de verwerking, zo vlug mogelijk en op zijn kosten het bewijs leveren dat alle 

bij het bouwen gebruikte producten beantwoorden aan de voorschriften van de contractuele docu-

menten en aan de vereisten van de technische bepalingen van dit bijzonder bestek. 

Daartoe levert hij processen-verbaal van de conformiteitsproeven die worden ingediend op het 

ogenblik van de mededeling van keuze van de materialen. 

De controleproeven op grondstoffen, materialen en bouwelementen die tijdens de uitvoering worden 

verricht, zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 27 van typebestek nr. 100 van 1984. 

De aannemer neemt alle schikkingen opdat de proeven onverwijld en zonder storingen voor het werk 

kunnen worden uitgevoerd. Hij is verantwoordelijk voor de vlotte levering van de producten die 

nodig zijn voor de uitvoering van deze proeven. 

 

 

Art. 28 - UITVOERINGSTERMIJN 

De uitvoeringstermijn is 150 (honderdvijftig) werkdagen (tenzij kortere termijn aangeboden in 

offerte). 

 

 

Art. 30 - ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

De aannemer zorgt ervoor dat de signalisatie van het werk, zowel als alle berichten en mededelingen 

aan het publiek, die hem zijn opgelegd door wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen, 

strikt overeenkomen met de wettelijke bepalingen op het gebruik der talen in bestuurszaken. 

 

De aannemer is er tevens toe gehouden alle nodige en nuttige maatregelen te nemen, om het terrein 

onmiddellijk na toewijzing van de werken toegankelijk te maken voor de uitvoering van de werken. 

De aannemer kan dan ook in geen geval vertragingen in uitvoering wettigen om redenen van de 

gesteldheid van het terrein. De aannemer is eraan gehouden de nodige maatregelen te treffen opdat 

de materialen, ten nuttigen tijde, op de werf zouden gevoerd worden, om het even in welke toestand 

de wegen en de vervoermogelijkheden zich bevinden. De aannemer, die verondersteld wordt zich 

rekenschap gegeven te hebben van de moeilijkheden die hieruit zouden voortvloeien, mag hiervoor 

geen oorzaak tot vertraging of schadeloosstelling inroepen. 

 

Volgende verrichtingen en lasten, opgesomd op niet beperkende wijze, vallen ten laste van de aanne-

mer: 

• De vergoedingen en eventuele lokale taksen, te betalen uit oorzaak van zijn aanneming, het 

vervoer en uitstorten van puin en overtollige gronden, het stellen van voorlopige afsluitingen, enz. 

• Alle voorlopige werken die de uitvoering der werken vergemakkelijken. 

• Het ter beschikking stellen aan de bouwheer van personeel en materiaal die toelaten over te gaan 

tot alle nazichten en proeven die de bouwheer nodig acht. 

• Alle algemene onkosten en onderhoudskosten van de werf en gebouwen tot aan de effectieve 

inbezitneming van deze door de bouwheer. 

• Alle herstellingen of verbouwingen van werken of gedeelten, welke gebrekkig geworden zijn 

gedurende de waarborgtermijn. 

• De herstellingen van eventueel veroorzaakte schade gedurende de werken. 

• De aannemer zal de verordeningen van staat, provincie of gemeente toepassen, o.a. wat betreft de 

afsluitingen. 

• Een gebetonneerde zone voor het opslaan van zand en grind indien de aannemer zelf zijn beton ter 

plaatse vervaardigt en het afbreken en afvoeren van de materialen van deze zone na het beëindigen 

van de werken. 
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• Het dagelijks reinigen van de werf en het afvoeren van het afval, zowel voortkomende van de 

hoofdaannemer als zijn onderaannemers.  De nodige containers dienen in dit verband geplaatst te 

worden. 

• De reglementaire borstweringen aan vloerranden, kokers en openingen dienen onmiddellijk 

geplaatst en in perfecte staat onderhouden te worden en verlicht waar noodzakelijk. 

 

 

Art. 33 - AFBRAAKMATERIAAL 

Indien de opdracht de verwerking of installatie van verpakte goederen bevat, is de aannemer verplicht 

de verpakking terug te nemen.  Onder “verpakking” wordt verstaan: alle producten, vervaardigd van 

gelijk welk materiaal, die gebruikt worden voor het insluiten of beschermen van de te verwerken of te 

installeren goederen. 

 

 

Art. 38 - VERZEKERINGEN 

De aannemer legt binnen de 15 kalenderdagen na de betekening van de opdracht, de bewijzen voor 

van de verzekeringen bedoeld in bovenvermeld artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. 

 

 

Art. 41 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER 

De aannemer neemt zonder het minste voorbehoud of beperking, welke ook de onvoorziene 

omstandigheden mochten zijn die zich tijdens de werken voordoen en de uitgaven die zij 

veroorzaken, de gehele verantwoordelijkheid op zich en dit voor het geheel van zijn aanneming. 

De aannemer is rechtstreeks en volledig verantwoordelijk tegenover derden voor schade en 

ongevallen door de uitvoering zijner werken toegebracht aan personen of zaken, deze 

verantwoordelijkheid geldt ook tijdens de schorsing van de werken. 

 

Hij is tevens verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen, teweeggebracht door de fouten, 

verzuim, of andere daden van zijn personeel. Hij vrijwaart het Bestuur voor elke klacht en aantijging 

die desbetreffend wordt ingebracht. 

 

De aannemer blijft eveneens verantwoordelijk tegenover de bouwheer indien hij de aanneming geheel 

of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwd. 

 

De aannemer wordt tevens verondersteld: 

Alle praktische en technische kundigheden te bezitten om de werken uit te voeren volgens de bepa-

lingen van het bestek en in de beste voorwaarden van degelijkheid en goed behoud, rekening 

houdend met de aard en de bestemming van de werken. 

 

Zich ter plaatse rekenschap te hebben gegeven van de omvang en de aard van de werken. 

Zich rekenschap te hebben gegeven dat verzorgd werk zal worden geëist en de ontwerpers voor alle 

werken voorafgaandelijk stalen en proeven mogen eisen, tot zij volledige voldoening bekomen. De 

aannemer zal geen bezwaren mogen inbrengen aangaande missingen of onderschattingen van de 

beschreven werken. 

 

Toegang tot de werven 

De toegang tot de werven wordt door de aannemer gecontroleerd en geschiedt op zijn 

verantwoordelijkheid. De toegang wordt door de aannemer ontzegd aan onbevoegden. 
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Bewaking van de werf 

Elke aannemer is eraan gehouden de werf permanent te doen bewaken en is derhalve alleen aanspra-

kelijk voor alle incidenten zoals diefstal, toegang door onbevoegden enz. 

In geen geval kan hij de verantwoordelijkheid van de bouwheer of de ontwerper in het gedrang 

brengen voor de gevolgen van onvoldoende bewaking. 

 

 

Art. 42 - WIJZIGING IN DE AANNEMING - HERZIENING EENHEIDSPRIJZEN 

Door zijn bieding aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de omzendbrief van 24 

januari 1995 voor het berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel bij het opstellen van 

verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst. 

 

Indien tijdens de uitvoering van de werken onderlinge verschuivingen tussen de in verschillende 

posten voorziene “vermoedelijke hoeveelheden” plaatsvinden, dan heeft de aannemer geen enkel 

recht op om het even welke vergoeding, dit voor zover de prijzen mekaar compenseren in meer en in 

min.   

 

De aannemer dient eveneens geregeld voorafgaandelijk overleg te plegen met de uitvoerders van 

eventuele andere gelijktijdig in uitvoering zijnde aannemingen. 

 

 

Art. 43 - VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING 

In afwijking op het artikel 43 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 26-09-1996 worden de 

termijnen van oplevering van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 

 

Binnen de 30 kalenderdagen na de dag waarop het gehele werk wordt voltooid, en voor zover de 

resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt naargelang het 

geval een proces verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.  De 

waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering.  Indien het bestek geen 

waarborgtermijn vooropstelt, wordt hij op één jaar gesteld. 

 

Binnen de 30 kalenderdagen vóór de dag, waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang 

het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 

 

 

Art. 48 - MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN HET BESTUUR 

•  Vóór aanvang van de werken dient de aannemer aan de Opdrachtgever, Onroerend Erfgoed en 

de architecten een gedetailleerde werfplanning ter goedkeuring voor te leggen. In deze 

werfplanning dienen de realisatiedata van al de voorgeschreven werken afzonderlijk te worden 

vermeld.   

 Deze werfplanning dient de uit te voeren werken evenwichtig en evenredig te spreiden over de 

volledige uitvoeringstermijn met inachtname van een reserveperiode op het einde van de 

werken.  Indien de voorgelegde werfplanning hier niet aan voldoet, zal het bestuur deze 

weigeren en dient de aannemer een aangepaste planning voor te leggen. 

 

•  Indien de aannemer van zijn goedgekeurde planning afwijkt met tenminste 5 werkdagen  of 

wanneer hij de opgelegde uitvoeringstermijn overschrijdt, zal een boete aangerekend worden 

van 750,- EUR per kalenderdag en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.  Ze zal 

aangerekend worden totdat uitvoering en planning terug in overeenstemming zijn. 
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•  Bij gebrekkige uitvoering van de werken of laattijdige overhandiging van de gevraagde 

documenten, door de aannemer of één van zijn onderaannemers, kan het Bestuur de aannemer 

in gebreke stellen d.m.v. een “P.V. van ingebrekestelling”.  De aannemer zal in dit geval maximaal 

5 dagen de tijd krijgen om aan al de ingebrekestellingen te voldoen. Vanaf de 6
de

 dag na het 

versturen van het “PV van ingebrekestelling” zal de aannemer door het Bestuur een dagelijkse 

boete van 750,- EUR per kalenderdag aangerekend worden tot op het ogenblik waarop aan al de 

ingebrekestellingen voldaan is.   

 

•  Bij een overtreding van de veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld geen veiligheidshelm dragen of 

niet de vereiste borstweringen plaatsen…) mag het Bestuur de aannemer onmiddellijk schriftelijk 

in gebreke stellen.  De aannemer dient hierop onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om 

zich in regel te stellen met de veiligheidsvoorschriften van de betrokken veiligheidscoördinator.  

Vanaf de 3
de

 kalenderdag na het versturen van het betreffende “PV van ingebrekestelling” zal de 

aannemer bij een bestendiging of hervatting van de betreffende veiligheidsovertreding door het 

Bestuur een dagelijkse boete van 750,- EUR per kalenderdag aangerekend worden tot op het 

ogenblik waarop  aan al de betreffende ingebrekestellingen voldaan is. 

 

Het Bestuur heeft het recht om al de aangerekende boetes rechtstreeks en definitief van de 

maandelijkse vorderingsstaat af te houden. Onder gebrekkige uitvoering van de werken worden al de 

afwijkingen van het voorgeschreven lastenboek of plannen verstaan, voor zover deze niet uitdrukkelijk 

schriftelijk werden toegestaan door het Bestuur!! 
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3.  SPECIFIEKE BEPALINGEN 

 

 

1  AARD VAN DE AANNEMING 

 

De aanneming heeft voor doel: 

De restauratie van een als monument beschermd gebouw, de Sint-Jan-Baptistkerk van Kuttekoven: 

Restauratie van het interieur. 

 

Deze werkzaamheden moeten gebeuren overeenkomstig de voorwaarden en beschrijving van de 

hierna volgende delen van dit bestek en volgens de daarbij horende plannen opgemaakt door het 

architectenbureau Michel JANSSEN bvba en verder volgens al de plannen, detailtekeningen, 

aanduidingen en bevelen welke gedurende de uitvoering van de werken door de architecten zullen 

gegeven worden. 

 

Zijn van toepassing op deze aanneming: 

• de bestuurlijke voorwaarden toepasselijk voor al de werken welke uitgevoerd worden met toelage 

van staat of provincie. 

• de typebestekken, bestek 800, AREI, ARAB, STS, NBN (zie “Toepasselijke Documenten”). 

 

Voor elke wijziging ten aanzien van de bestaande toestand dient Onroerend Erfgoed te worden 

geraadpleegd.  De leidinggevende architecten zullen hierop volgend de nodige aanduidingen voor de 

uitvoering verstrekken. 

 

Voor alle geschillen, die tussen de partijen zouden ontstaan, blijven uitsluitend de Rechtbanken van 

Tongeren bevoegd. 

 

 

2  FASERING VAN DE WERKEN 

 

De werken worden in 1 fase uitgevoerd over een termijn van max. 150 werkdagen. 

 

De aannemer kan geen schadevergoeding of termijnverlenging eisen in verband met de werken uit te 

voeren door onderaannemers enz. ... gedurende zijn uitvoeringstermijn.  Al de te nemen  maatregelen 

om de uitvoeringstermijn te respecteren zijn ten laste van de aannemer.  Zij zullen voor akkoord 

voorgelegd worden aan de architect.  Er kunnen geen weerverletdagen toegekend worden gezien de 

aannemer een weerbestendige afscherming dient te voorzien.  Teneinde gedurende de 

wintermaanden continu binnenwerken te kunnen uitvoeren zal de aannemer met eigen middelen de 

volledige binnenruimte afschermen en permanent bijverwarmen tot een minimale temperatuur van 

10° Celcius. 
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3  PLICHTEN VAN DE AANNEMER 

De inschrijver is verplicht om voorafgaandelijk contact op te nemen met de Opdrachtgever en de tot 

de werken behorende gebouwdelen te bezichtigen.   

De aannemer erkent zich ter plaatse rekenschap te geven, ten einde zich te vergewissen van de aard 

van de uit te voeren werken, de eventuele moeilijkheden welke zulk een onderneming met zich mee 

brengt, de voorzorgsmaatregelen te nemen om alle ongelukken of beschadigingen van welke aard ook 

te voorkomen, ten gevolge van demontagewerken, van wederopbouw enz., alle nodige inlichtingen 

ingewonnen te hebben, de vrijwaring van de aangrenzende eigendommen, onder meer de daken, 

gevels enz.; alvorens zijn aanbieding op te stellen en dit met alle kennis van zaken.  De aannemer kan 

zich achteraf dan ook op geen enkele manier beroepen op onbekende moeilijkheden of 

onnauwkeurigheden in de beschrijvingen.  Bij bestekbetwistingen achteraf wordt er steeds vanuit 

gegaan dat de aannemer zich op voorhand diende te vergewissen. 

De inschrijver wordt verondersteld zelf de opmeting van de werken verricht te hebben, in acht 

nemend dat de plannen en de beschrijvende opmeting elkaar aanvullen. Indien er vergissingen of 

leemten in dit dossier vastgesteld zijn, dan moet de inschrijver de ontwerper hiervan voor zijn bieding 

op de hoogte stellen, tesamen met een ondertekende berekening van de hoeveelheden, zoniet wordt 

al hetgene dat ontbreekt, doch nodig is voor een vakkundige uitvoering volgens de regels der kunst,   

verondersteld eveneens inbegrepen te zijn in de inschrijvingsprijs. 

De aannemer is verplicht dit lastenboek tot in de kleinste details na te volgen.  Al de uitgevoerde 

werken die afwijken van dit lastenboek en die door de aannemer werden uitgevoerd 

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de architecten, zullen onbetwistbaar op 

eigen kosten van de aannemer volledig worden teniet gedaan en heruitgevoerd, welke de 

financiële gevolgen voor de betrokken aannemer hierdoor ook mogen zijn !  Al de schade, die 

vooral vanuit historisch oogpunt onherstelbaar kan genoemd worden en die door de aannemer aan 

het monument toegebracht is wegens niet toegestane afwijkingen op het lastenboek, dient volledig 

door de aannemer vergoed te worden en zal daarom automatisch en onbetwistbaar van de 

vorderingsstaten afgehouden worden !!! 

 

 

4  REFERENTIES 

De aannemer dient de onbetwistbare en duidelijke bewijzen voor te leggen dat hij de erkenning D23 

bezit, ook dient hij bij zijn offerte een referentielijst toe te voegen. Via deze referentielijst dient de 

aannemer te bewijzen dat hij beschikt over de vereiste vakbekwaamheid en ervaring die nodig zijn om 

de werken volgens de regels der kunst uit te voeren.  Al de hiernavermelde posten zijn belangrijk te 

noemen voor dit dossier: restauratie van historisch kerkmeubilair, restauratie van stucwerk, 

restauratie van tegelvloeren in maaskalksteen en binnenschilderwerken in kerken. 

 

De voornoemde referentielijst dient voor elk van de opgesomde posten minstens 3 onbetwistbaar 

geslaagde referenties voor te leggen. Elke referentie moet vergezeld zijn van een bondige tekst met 

omschrijving van de opdracht, uitvoeringsperiode, enz. en enkele kleurenfoto’s die de geslaagdheid 

van het werk illustreren. Het niet kunnen voorleggen van de gevraagde referenties leidt automatisch 

en onherroepelijk tot nietigheid van de inschrijving en weigering van de betrokken inschrijver. 

 

Maximaal 50% van de aanneming mag worden uitgevoerd door onderaannemers.  Elke 

onderaannemer moet voor de uitvoering van de in onderaanneming uit te voeren werken door de 

aannemer ter aanvaarding voorgesteld worden aan het Bestuur. Dit kan slechts na voorlegging van 

een zelfde referentielijst als reeds vermeld, deze referentielijst dient wel enkel betrekking te hebben 

op de in onderaanneming uit te voeren posten.  
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Bij wijze van uitzondering geldt de erkenning D23 niet voor de eventuele onderaannemer elektriciteit, 

deze dient de erkenning P1 te bezitten. Aanvaarding of weigering van een voorgestelde 

onderaannemer zal door het Bestuur telkens via de werfverslagen medegedeeld worden. Geen 

enkele onderaannemer of niet rechtstreeks bij de hoofdaannemer ingeschreven arbeider mag aan het 

betrokken gebouw werken uitvoeren zonder dat zijn aanvaarding vanwege het Bestuur schriftelijk via 

de werfverslagen werd medegedeeld. 

De aannemer is verplicht om een permanent bijgewerkte lijst met de namen, adressen en 

telefoonnummers van zijn onderaannemers op te stellen en over te maken het Bestuur, Onroerend 

Onroerend Erfgoed en de ontwerpers. Telkens voornoemde gegevens wijzigen moet de aannemer 

onmiddellijk op eigen initiatief deze lijst wijzigen en opnieuw overmaken aan voornoemde partijen. 

Firma’s die niet op deze lijst voorkomen mogen uiteraard geen werken uitvoeren aan het betreffende 

gebouw. 

 

 

5  BESTUUR DER WERKEN 

 

Onder “bestuur der werken” of het "Bestuur" wordt verstaan de opdrachtgever, Onroerend Erfgoed 

en de leidende architect Michel JANSSEN namens het architectenbureau. 

 

 

6  TEKENINGEN & FOTO’S 

 

De aannemer belast met de uitvoering der werken, zal twee afdrukken ontvangen van de plannen 

dewelke gediend hebben als grondslag voor de aanbesteding.  Een exemplaar zal op de werf berusten 

gedurende de ganse duur van de werken.  De bijkomende tekeningen, details enz.  zullen eveneens in 

het bureel op de werf blijven en de aannemer zal er zelf zoveel afdrukken van nemen als nodig geacht 

wordt voor de goede uitvoering en aflevering der werken.  De aannemer kan geen aanspraak maken 

op een termijnverlenging in de uitvoering wegens een eventueel ontbreken van een detailtekening. 

De aannemer zal opmetingstekeningen en foto’s maken van al de te demonteren elementen. Bij de 

demontage zullen alle onderdelen zorgvuldig genummerd worden, met aanduiding van nummers en 

onderdelen op de opmetingstekeningen.  Deze tekeningen (schaal 1/10) dienen aan de inspecteur 

Onroerend Erfgoed en de architecten ter goedkeuring voorgelegd te worden.  Er worden foto’s 

gemaakt, formaat 18/24, kleur, van alle details en van alle onderdelen welke het Bestuur nodig acht.  

Hiervan wordt telkens 1 exemplaar overgemaakt aan de architecten, de opdrachtgever en Onroerend 

Erfgoed. 

 

 Bij elke maandelijkse vorderingsstaat wordt door de aannemer een bijkomende fotosurvey 

afgeleverd in 3 exemplaren (voor opdrachtgever, Onroerend Erfgoed, architecten).  Deze survey 

omvat een reportage van telkens minimaal 20 kleurenfoto’s die een duidelijk beeld vormen van het 

werfverloop gedurende de betreffende kalendermaand.  Bij de keuze van de foto’s gaat de aandacht 

vooral naar moeilijk of slechts tijdelijk toegankelijke plaatsen of eventuele probleemgevallen.  Deze 

foto’s (formaat 10/15 cm) moeten op A4 bladen gelijmd zijn en elke foto is voorzien van minimale 

uitleg  zoals o.a. de  juiste situering in het gebouw en datum van opname.  De kosten voor deze 

survey zijn begrepen in de aanneming.  

 

 METING:  pro memorie 
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7  VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

 

De aannemer zal zijn werf inrichten en zijn stellingen opstellen derwijze dat geen materiaal of gerief 

op de openbare weg terecht kan komen.  Hij dient zijn afsluiting van de nodige verlichting te voorzien.  

Ongevallen die voortspruiten uit een gebrekkige werfinrichting vallen onder de volledige 

verantwoordelijkheid van de aannemer. 

De maatregelen opgelegd in de bijgevoegde “voorschriften tijdelijke of mobiele bouwplaatsen” dienen 

strikt te worden nageleefd.  Al de kosten hiervoor zijn inbegrepen in de aannemingswerken. 

 

 

8  VERZEKERINGEN 

De aannemer legt binnen de 15 kalenderdagen van de betekening van de opdracht, de bewijzen voor 

van de verzekering. 

 

Algemeen: 

•  Ten minsten zeven dagen voor de aanvang van de werken zal de aannemer een dubbel van de 

nodige verzekeringsattesten, aangaande de vernoemde dekkingen en opgesteld door zijn 

verzekeraar aan de bouwer overhandigen.  De bouwer heeft het recht de voorgestelde 

verzekeringsmaatschappijen te weigeren. 

•  Indien de aannemer nalaat een gevraagde verzekering aan te gaan of er de geldigheid van in stand 

te houden, zal de bouwer gerechtigd zijn zelf die verzekeringen aan te gaan of er de geldigheid 

van in stand te houden, er de premies voor te betalen en aldus betaalde bedragen af te trekken 

van al de aan de aannemer verschuldigde of nog verschuldigde bedragen of er het bedrag van te 

recupereren alsof het ging om een schuld van de aannemer. 

•  De aannemer zal ervoor zorgen dat zijn onderaannemers eveneens gedekt zijn overeenkomstig 

de bovenvermelde bepalingen.  Hij dient bovendien een attest van de verzekerings-

maatschappijen voor te leggen waarbij ze de verbintenis aangaan bedoelde contracten niet 

zonder voorafgaande goedkeuring van de bouwheer te wijzigen of te verbreken. 

•  De aannemer, evenals zijn verzekeringsmaatschappijen, moeten afzien van elk verhaal op de 

bouwer, zijn vertegenwoordigers of gedelegeerden. 

 

Verzekeringspolissen: 

De aannemer dient zich te houden aan de wettelijke voorschriften ter zake.   

Daarenboven dient de aannemer-uitvoerder te beschikken over: 

 

Brandverzekering: 

Het betreft een bijkomende verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen.  De verzekering 

wordt afgesloten ten bate van de opdrachtgever (bouwer) voor gans de duur van de werken tot aan 

de 30
ste

 dag na de voorlopige oplevering van de opdracht.  Deze verzekering dekt het gebouw en de 

volledige inboedel voor een waarde van minimaal 3.420.000 EUR. 

 

Standaard dient de uitvoerder daarenboven de volgende verzekeringen af te sluiten: 

- een verzekering arbeidsongevallen: de door de wet opgelegde waarborgen (ARAB); 

  in deze polis of een aangevraagde bijlage dient uitdrukkelijk gespecifieerd dat men afstand van 

verhaal doet tegenover de opdrachtgever, de architect en de veiligheidscoördinatoren; 

- een verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover derden met een dekking van minstens 

 250.000 EUR per schadegeval, materiële en lichamelijke schade samen; 

- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het gebruik van voertuigen met 

eigen beweegkracht: de door de wet opgelegde waarborgen; 
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- een verzekering lichamelijke ongevallen veroorzaakt aan derden, gedurende de waarborgperiode 

(verzekering met onbeperkte waarborg); 

- een verzekering die de 10-jarige beroepsaansprakelijkheid van de aannemers dekt volgens de 

betrokken artikels van het Burgerlijk Wetboek. 

 

ABR-polis: (Alle-Bouwplaats-Risico's) 

De uit te voeren, tijdelijke installaties, materieel op de bouwplaats, bestaande gebouwen , goederen 

en geheel de inboedel zullen het voorwerp uitmaken van een verzekering "Alle-Bouwplaats-Risico's" 

(A.B.R.-polis). 

 

De polis zal door de aannemer afgesloten worden bij een Belgische verzekeringsmaatschappij en zal 

aan de hierna volgende contractuele voorwaarden voldoen: 

 

Verzekerende personen: 

• de bouwer en zijn vertegenwoordiger(s); 

• de controle-instanties (…); 

• de algemene aannemer, de onderaannemers of nevenaannemers en hun werklieden; 

• de architecten, raadgevend ingenieurs en veiligheidscoördinatoren. 

 

Verzekerde gevaren: 

• schade aan het werk, hierin begrepen de materialen en bouwelementen tot beloop van de 

volledige waarde van de uit te voeren werken; 

• de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden krachtens de artikels 1382 tot 1386 van het 

Belgische Burgerlijk Wetboek, tot beloop van een minimum waarborg van 2.500.000 EUR.  Voor 

de lichamelijke letsels en stoffelijke schade samen; 

• diefstal van elementen die tot de gebouwen of de inboedel behoren; 

• de stoornissen van nabuurschap, bedoeld in artikel 544 (BBW), onder welke dekking de 

herstellingen vallen waartoe de bouwheer, onafhankelijk van een fout zijnerzijds, veroordeeld kan 

worden tot een beloop van een minimum van 2.500.000 EUR.  Voor de stoffelijke schade; 

• de afbraak- en opruimkosten in verband met het schadegeval overkomen aan het verzekerd werk 

tot beloop van 10% van de waarde van de uit te voeren werken; 

• de schade aan de bestaande te verbouwen of te restaureren gebouwen, inclusief de inboedel door 

gehele of gedeeltelijke instorting of ernstige stoornissen, die de stabiliteit van de gebouwen in 

gevaar kunnen brengen (of andere - te bepalen - oorzaken) tot een beloop van 3.420.000 EUR. 

 

Verzekerde bedragen: 

• de volle waarde van het op te richten goed, het bestaande pand en de inboedel. 

 

Duur: 

• de duur van de werken en een instandhoudingsperiode van één jaar na voorlopige oplevering. 

 

Aanvullende bepalingen: 

• gekruiste aansprakelijkheid: de verzekerden zullen als derden t.o.v. elkaar beschouwd worden; 

• de vrijstellingen zullen binnen volgende grenzen liggen: 10% van de schade met minimum 750 EUR  

en maximum 7.500 EUR.  De vrijstellingen zijn ten laste van de aannemer; 

• de polis "alle risico's bouwplaatsen" zal in aanvulling komen van al de andere bestaande 

verzekeringen en slechts in eerste rang als er geen andere verzekering voor handen is; 
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• indien de volgende uitsluitingen zich in de algemene polisvoorwaarden bevinden, zullen ze 

geannuleerd worden. 

- schade ten gevolge van niet-waterdichte bekleding; 

- schade aan kabels en ondergrondse leidingen en de gevolgen ervan; 

- schade door trillingen, wegnemen of verzwakken van steunen, verlagen van de 

grondwaterstand; 

- schade aan naburige gebouwen; 

de polis zal een verklaring omvatten waarbij de verzekeraar zich stellig verbindt onmiddellijk de 

bouwheer in te lichten; 

- van elke wijziging aangebracht aan de polis; 

- van elke schorsing of vernieitiging van de polis; 

- over de weigering van de verzekerde premie (geheel of gedeeltelijk te betalen). 

   

• bewijsplicht: de bewijzen dat hij aan zijn verplichtingen inzake verzekeringen "alle risico's 

bouwplaats" voldaan heeft, worden op eigen beweging door de aannemer voorgelegd aan de 

bouwer en voor de aanvang van de werken.  Een kopie van de polis wordt overgemaakt aan de 

diverse verzekerden. 

 

 METING: pro memorie 

 

 

9  WERFVERGADERINGEN 

 

Deze worden wekelijks op de werf gehouden op een vooraf overeen te komen datum.  De 

opdrachtgever, Onroerend Erfgoed, de Provincie, de Gemeente en de architect zijn hierop 

uitgenodigd. 

 

Van elke vergadering wordt door de architect een werfverslag gemaakt dat, zo het niet wordt 

weerlegd tegen de volgende werfvergadering, bindende en juridische kracht heeft. Deze 

werfverslagen maken integraal deel uit van het dagboek. Ze zullen de waarde hebben van 

aangetekende briefwisseling. Van elke vergadering zal ook een verslag per fax of per post worden 

overgemaakt aan Onroerend Erfgoed. 

 

 

10  DAGBOEK 

 

Op de werf dient een dagboek aanwezig te zijn dat dagelijks door de aannemer ingevuld zal worden.  

Wekelijks wordt dit verslag aan de architect ter ondertekening voorgelegd.  In dit dagboek bevinden 

zich genummerde bladen die telkens na het inschrijven op de werfvergaderingen aan het 

opdrachtgevend bestuur en de architect overhandigd worden.  Elk genummerd blad bevat twee 

uitscheurbare bladen.  

 

 

11  MEETSTAAT 

 

Al de hoeveelheden opgegeven in de bijgevoegde opmetingsstaat zijn enkel ten titel van inlichting.  

Eventuele missingen in de opmetingen kunnen niet ingeroepen worden om een meerprijs te eisen.  

De aannemer wordt geacht zelf zijn hoeveelheden berekend te hebben.  Wanneer de hoeveelheden 

van de opmetingsstaat overgenomen worden door de aannemer verklaart hij zich hiermee akkoord. 
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12  OFFERTES 

 

Indien de bouwheer of architect gedurende de uitvoering van de werken een offerte vraagt voor 

wijzigingen ten opzichte van het lastenboek, moet de aannemer de geldigheidsduur in zijn offerte 

vermelden.  Zo hij in dit punt in gebreke blijft is de door hem opgegeven prijs voor onbepaalde duur 

geldig. 

 

 

13  UITZETTEN BOUWWERKEN 

 

De aannemer zal al de uit te voeren bouwwerken voorafgaandelijk uitzetten op het terrein.  Het 

betreft alle nodige materiële middelen en prestaties om de limieten van de constructies te visualiseren 

en de controle ervan door de opdrachtgever en architect mogelijk te maken. 

 

Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt onder andere door het aanbrengen van 

profiellatten en hoogtemerken.  De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen dienen, zo 

vlug mogelijk, op onuitwisbare wijze, aangeduid in overleg met de architect. 

 

Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de gelijkvloerse verdieping of zoals 

aangegeven op de plannen. 

 

Indien de aannemer afwijkingen vaststelt ten opzichte van de plannen, dan dient hij de architect 

hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 

 

 

14  MILIEUVOORSCHRIFTEN 

 

Geluidshinder: 

De aannemer is er toe gehouden de aan te wenden apparatuur te voorzien van alle geluiddempende 

middelen die de techniek hem ter beschikking kan stellen.  Inzonderheid bij werkzaamheden in 

stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum worden beperkt, alle gebeurlijke 

klachten en eventuele boetes zijn te zijner laste. 

 

Stofhinder: 

Bij werken gepaard gaande met opwaaiend stof, zal de aannemer de nodige maatregelen treffen om 

de hiermee gepaard gaande hinder voor de omgeving te beperken.  Deze maatregelen kunnen 

bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. 

 

Afval: 

De aannemer zorgt voor de afvoer van alle bouwafval naar officieel erkende stortplaatsen of 

verwerkingscentra.  Hij dient hiervoor de nodige bewijzen te kunnen afleveren.  Onder geen beding 

zullen afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand 

worden. 

 

15 WETGEVING GRONDVERZET 

 

De wetgeving betreffende grondverzet is integraal van toepassing op de betreffende aanneming en 

dient strikt nageleefd te worden door de aannemer.  Al de kosten die hieruit voortspruiten zijn 

inbegrepen in de aannemingskostprijs en dienen te worden verrekend over de inschrijvingsprijzen.  

Het betreft ondermeer de reglementering in het Vlarem en Vlarebo die  dd. 18/12/2003 is gewijzigd.   
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16 WERFTOEGANKELIJKHEID 

Tijdens de periode van de werken dient de werf volledig te worden omheind en afgesloten voor alle 

onbevoegden.  Het kerkhof dient evenwel permanent toegankelijk te blijven voor bezoekers en 

wordt daartoe veilig afgeschermd. 

 

 

17  POSTEN MET EEN GECONTROLEERDE UITGAVE 

 

Enkele posten werden in de meetstaat opgenomen als "gecontroleerde uitgave".  Er wordt daarbij een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen reeds uitgevoerde en nog uit te voeren posten.  De eersten mag 

de aannemer niet factureren en er ook geen winst op nemen, de tweeden mag hij factureren en er 

10% winst op nemen.  Het betreft o.a.: 

 

· Nog uit te voeren werken:  o.a. aanvullende onderzoeken 

 

= "Post met gecontroleerde uitgaven op basis van geraamde bedragen voor nog uit te voeren 

werken:" 

Het voorziene bedrag mag niet worden gewijzigd door de aannemer, maar moet integraal worden 

overgenomen in zijn inschrijving.  Deze post betreft uitsluitend werken in uitdrukkelijke opdracht 

van het Bestuur en waarvan daarenboven de exacte prijsofferte vooraf schriftelijk werd 

goedgekeurd door het Bestuur.  Deze werken en onderzoeken zullen door externe specialisten of 

labo's worden uitgevoerd en rechtstreeks gafactureerd aan de algemene aannemer, die deze 

facturen binnen de 30 kalenderdagen dient te betalen.  Onmiddellijk nadat de algemene aannemer 

deze facturen voldaan heeft, mag hij de door hem betaalde bedragen, vermeerderd met 10% 

eigen winstpercentage, opnemen in zijn maandelijkse vorderingsstaat en doorfactureren aan het 

Bestuur (deze 10% is reeds bij het bedrag van de gecontroleerde uitgave ingecalculeerd).  

Uiteraard kan de aannemer deze bedragen slechts vorderen indien hij het bewijs van de eigen 

betaling bij de betreffende vorderingsstaat voegt. (Als bewijs van betaling geldt enkel een kopie van 

een erkend bankuittreksel). 

 De aannemer mag deze bedragen factureren en er 10% winst op nemen. 
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2. GEGEVENS MONUMENT 

 

 

1. BOUWHISTORISCH  ONDERZOEK 

 

Het bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd door Examino cvba en is toegevoegd in bijlage. 

 

Samenvatting bouwhistoriek: 

- toren = romaans, 12
de

 à 13
de

 eeuw; 

- schip + sacristie = classicistisch, 1840-1850; 

- torenspits + neoklassiek portaal = 1862. 

 

 

 

2.  OPMETINGSPLANNEN 

 

• architectuur:   

 

Bestaande toestand Nieuwe toestand Inhoud 

 

1a 

2a 

3a 

4a 

5a 

6a 

7a 

8a 

9a 

10a 

 

 

11a 

 

 

1b 

2b 

3b 

4b 

5b 

6b 

7b 

8b 

9b 

 

10b 

 

 

11b 

 

 

inplanting, ligging, kadasterplan 

terreinprofiel AA' en CC' 

grondplan & verdieping 1 

verdieping 2, 3 & toren 

westgevel, oostgevel 

noordgevel 

zuidgevel 

snede AA', snede CC' & details 

snede BB' & snede DD' 

benaderende reconstructie neoclassicistische fase 

details: nieuwe torentrap, glazen sasdeur, altaar 

& podium, nieuwe kasten 

benaderende reconstructie neogotische fase 

nieuw voorstel kleurafwerking 
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3.  DIAGNOSENOTA 

 

De Sint-Jan-Baptistkerk van Kuttekoven is als monument beschermd. 

 

Het kerkgebouw verkeert technisch in een zeer slechte toestand.  Zoals bij de coördinatievergadering 

werd overeengekomen zijn eerst de daken gerestaureerd. 

Momenteel is de 2
de

 fase met de gevelwerken aanbesteed.  De restauratie van het erg geteisterde 

interieur wordt in het 3
de

 restauratiedossier opgenomen. 

 

Dit interieur vertoont volgende schade en gebreken: 

 

Altaar: 

- door de instorting van de gepleisterde vitselgewelven is het met marmer bekleede altaar erg 

beschadigd. 

 

Biechtstoel: 

- plaatselijke houtaantasting; 

- een aantal loszittende delen; 

- verroest hang- en sluitwerk; 

- boenlaag verweerd. 

 

Sacristiekast: 

- onderdelen losgekomen en planken toegevoegd; 

- kroonlijst en lijsten onderaan zijn gedeeltelijk verdwenen; 

- textiel in het tabernakel komt los en scheurt; 

- metalen onderdelen zijn verroest; 

- algemene vervuiling. 

 

Priesterstoel met zijbankjes: 

- gleuf gezaagd in de zitting van een zijbankje; 

- oppervlakkige vervuiling. 

 

Koorbank: 

- plank van de vlonder gebroken; 

- houtaantasting; 

- loszittende onderdelen + kleine lacunes; 

- algemene vervuiling. 

 

Doksaal: 

- houtaantasting; 

- knielbankje rechts is verdwenen; 

- versieringen in carton-pierre zitten gedeeltelijk los, er zijn veel lacunes; 

- oppervlakkige vervuiling. 

 

Doopvont: 

- oppervlaktevervuiling; 

- kruis op deksel staat los. 
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Gipsen beelden: 

- algemene vervuiling; 

- lacunes en breuken. 

 

Houten beeld: 

- oppervlakkige vervuiling. 

 

Verzilverde objecten: 

- sporen van actieve oxidatie; 

- sommige onderdelen zitten los. 

 

Koperen objecten: 

- sporen van actieve oxidatie; 

- algemene vervuiling. 

 

Vaandels: 

- de houten stokken zijn aangetast; 

- het zilverblad is gedeeltelijk verdwenen; 

- de zilverdraad in het textiel vertoont sporen van een actieve oxidatie; 

- sommige stiksels zijn losgekomen. 

 

Deuren: 

- onder en naast de buitendeuren zijn er storende brede tochtopeningen; 

- de binnendeuren zijn plaatselijk verzakt en beschadigd. 

 

Tegelvloer: 

- plaatselijk is de natuurstenen tegelvloer verzakt en gebarsten. 

 

Verwarming: 

- de huidige gaskachels zijn volledig versleten. 

 

Verlichting: 

- de huidige verlichting is erg verouderd. 

 

Pleisterwerk: 

- door zoutaantasting en opstijgend vocht is het pleisterwerk op vele muren aangetast en 

losgekomen; 

- door vroegere waterinfiltraties via de daken zijn de bepleisterde gewelven aangetast en 

grotendeels ingestort; 

- ook door muurscheuren is het pleisterwerk plaatselijk erg beschadigd. 

 

Binnenschilderwerk: 

- de afwerkingslagen werden mee beschadigd door de schade op de bepleistering; 

- de huidige synthetische afwerkingslaag is sterk elektrostatisch waardoor zij stof en vuil aantrekt; 

deze verf is ook dampdicht zodat ze gevoelig is voor vochtschade. 

 

Houten trap: 

- de torentrap is plaatselijk aangetast; 

- een aantal onderdelen zijn losgekomen. 
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4.  BESTEMMINGSPLAN 

 

De Sint-Jan-Baptistkerk van Kuttekoven is een parochiekerk die sedert de instorting van het gewelf 

noodgedwongen buiten gebruik diende te worden gesteld.  Na de geplande restauratiewerken 

kunnen er in het gebouw opnieuw erediensten plaatsvinden, maar op verzoek van het kerkbestuur en 

de gemeente Borgloon wordt bij de restauratie de kerk tegelijk voor een flexibel en polyvalent 

gebruik uitgerust.  Het is immers de bedoeling dat het gebouw voor een divers cultureel gebruik kan 

worden benut. 

 

 

5.  VERANTWOORDINGSNOTA 

 

In dit dossier voor de interieurrestauratie zijn volgende werken opgenomen: 

Altaar: 

- sobere afkasting met podium en altaartafel als multifunctioneel meubel. 

 

Biechtstoel: 

- houtbehandeling; 

- verbindingen herstellen; 

- metaalbehandeling; 

- restauratie hang- en sluitwerk; 

- boenen. 

 

Sacristiekast: 

- houtbehandeling; 

- herstel hang- en sluitwerk; 

- herstel houtverbindingen en binnenstructuur; 

- metaalbehandeling; 

- reinigen en boenen. 

 

Priesterstoel met zijbankjes: 

- houtbehandeling; 

- structureel herstel; 

- reinigen en boenen. 

 

Koorbank: 

- houtbehandeling; 

- herstel houtverbindingen; 

- herstel hang- en sluitwerk; 

- metaalbehandeling; 

- reinigen en boenen. 

 

Doksaal: 

- houtbehandeling; 

- herstel houtverbindingen; 

- herstel hang- en sluitwerk; 

- structureel herstel; 

- reinigen en boenen. 
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Doopvont: 

- reiniging; 

- plaatsing polyester binnenkom; 

- mechanisch herstel deksel; 

- koperbehandeling. 

 

Gipsen beelden: 

- reiniging; 

- verlijmen storende breuken; 

- afwerklaag in microkristallijne was. 

 

Houten beeld: 

- reiniging; 

- afwerklaag. 

 

Verzilverde objecten: 

- mechanisch herstel; 

- metaalbehandeling. 

 

Koperen objecten: 

- koperbehandeling; 

- afwerklaag. 

 

Vaandels: 

- houtbehandeling stokken; 

- reiniging polychromie; 

- reinigen en behandelen zilverdraad; 

- retoucheren lacunes; 

- reinigen fluweel en zilverblad; 

- vastzetten losgekomen stiksels met zijdedraad. 

 

Torentrap: 

- de storende 20
ste

 eeuwse torentrap met afkasting in het portaal wordt verwijderd en vervangen 

door een strakke smeedijzeren structuur met geïntegreerde traptredes en een afsluitbaar hek. 

 

Deuren: 

- de binnendeuren worden plaatselijk hersteld en bijgeregeld; 

- tussen het torenportaal en het éénbeukige schip wordt een sobere voorzetdeur geplaatst om 

geïnteresseerden een zicht op het sobere interieur te bieden. 

 

Tegelvloer: 

- de verzakte en gebarsten vloerdelen worden vernieuwd. 

 

Verwarming: 

- er zal een nieuwe verwarmingsinstallatie en cv-ketel op aardgas worden geplaatst; het is de 

bedoeling om een vrij constante en gematigde binnentemperatuur te bekomen met respect voor 

het waardevolle kerkmeubilair; het verwarmingssysteem omvat vloerconvectoren met laag debiet. 

 

Verlichting: 

- het voorstel omvat sobere verlichtingsarmaturen. 
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Pleisterwerk: 

- losgekomen pleisterwerk wordt gefixeerd; 

- er wordt zoveel mogelijk origineel pleisterwerk bewaard; enkel pleisterwerk dat onherstelbaar 

aangetast is zal plaatselijk vernieuwd worden; 

- de muurscheuren worden verankerd en hersteld; 

- de bepleisterde vitselgewelven worden hersteld. 

 

Concept kleurafwerking interieur :  

- Van de neoclassicistische afwerking zijn weinig sporen terug te vinden. Vooral de over de 

wanden in het koor hebben we te weinig gegevens om een duidelijk beld te vormen. We 

hebben hierdoor een heel beperkt, fragmentarisch beeld van het geheel van deze fase.  

 

- Van de neogotische fase zijn de beschilderingen wel goed te documenteren d.m.v. de 

verschillende steekproeven en het fotomateriaal.  

 

- Voor de nieuwe afwerking opteren we echter voor een sobere afwerking gebaseerd op de 

neoclassicistische afwerking.   

 

schip :  

- Wanden : Geelbeige tint  

- Donkerbeige plint zwart afgelijnd  

- Pilasters : geelbeige met groene aflijning 

- Gewelf  : grijs-groen 

Koor :  

- Wanden : een nieuw eigentijds ontwerp wordt voorzien voor de wanden van het 

koor 

- Pilasters : geelbeige met groene aflijning 

- Gewelf  : reconstructie met blauwe achtergrond en vergulde rozetten 

 

Uit respect voor de geschiedenis van het interieur wordt geopteerd om enkele vensters van 

de neogotische fase vrij te leggen en te conserveren in harmonie met de nieuwe 

kleurafwerking. 
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3.  VOORSCHRIFTEN TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN 

 

• Zie afzonderlijk deel bij aanbestedingsbundel. 

• De betreffende voorschriften zijn van toepassing op het geheel van de uit te voeren werken en 

strikt na te leven door al de uitvoerders. 

• Al de eventuele kosten die voortspruiten uit de gevraagde veiligheidsvoorzieningen zijn inbegrepen 

in de aannemingsprijs van de werken en zijn te verrekenen over al de posten. 

 Het betreft onder andere de toepassing van: 

- veiligheidsnetten, stofmaskers, adembescherming …; 

- PBM / CBM; 

- rookafzuiging machines bij interieurwerken; 

- afschermingen; 

- werken met vuurvergunningssysteem + brandcontrole; 

- principe dat er steeds gekozen wordt voor de veiligste uitvoeringswijze ( ≠ steeds de snelste 

of meest rendabele uitvoering); 

- regelmatige keuringen van machines, steigers, installaties … 

•  Post Interventie Dossier (P.I.D.): 

De hoofdaannemer dient voor het PID alle technische fiches van gebruikte materialen en 

installaties, keuringen (CV, elektriciteit + ééndraadschema,…), handleidingen installaties, 

onderhoudsvoorschriften, allerhande attesten (brandveiligheid,…), foto’s leidingen en as-

builtplannen in tweevoud door te geven aan de veiligheidscoördinator. 

Dit om het PID: Postinterventiedossier te kunnen opmaken. 
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4.  TECHNISCH BESTEK & GEDETAILLEERDE MEETSTAAT 

 

 

DEEL 1 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS 

 

Indien in de meetstaat "montage en demontage" vermeld worden, dan worden zij elk aan 50% 

verrekend. 

 

 

1.1  ALGEMEEN 

 

De aannemer is onderworpen aan : 

• arbeidswetgeving A.R.A.B. 

• politieverordeningen & wegcode 

• alle zaken en eisen, vermeld onder art.27 en 30 van het type bestek nr. 100 van 1965 en art. 

  30.A, 31, 32, 33 en 34 van M.B. van 14/10/64 en laatste aanvullingen. 

•  De plaatsings- en verwerkingsvoorschriften verstrekt door de fabrikanten van al de toe te passen 

producten. 

 

Uit respect voor het kerkgebouw als gebedsplaats zijn alle radio’s of muziekinstallaties verboden op 

de werf.  Het is tevens strict verboden om te eten of te roken in de gebouwen. 

 

De werfinname is ten laste van de aannemer die zelf alle taksen en huurgelden dient te betalen. 

 

Vooraleer de aannemer de werken aanvangt, is hij verplicht om op de werf al de nodige hoogte- en 

richtingsmerken aan te brengen en de op te richten gebouwen af te lijnen. 

 

De aannemer levert ter goedkeuring de volgende documenten vóór aanvang van de werken: 

- een gedetailleerde planning met uitvoering van de werken (voldoende reservetermijn dient te zijn 

ingecalculeerd); 

- een plan met de volledige inrichting van de werf en goedkeuringsattest door de politie; 

- al de gevraagde verzekerings- en andere attesten; 

- de plaatsbeschrijving. 
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1.2  PLAATSBESCHRIJVING 

 

•  Alvorens de werken aan te vangen zal de aannemer een bevindingsstaat opmaken van alle 

bouwdelen die in  aanraking komen of kunnen komen met de uit te voeren werken.  Dit geldt in 

het bijzonder voor de interieurdelen, glasramen, daken, stoepen, geveldelen, wegenissen, graven 

en al de aangrenzende gebouwen, dewelke zouden kunnen lijden onder de uitvoering van de 

restauratiewerken.  Het Bestuur der Werken behoudt zich het recht voor de omvang van de 

plaatsbeschrijving binnen om het even welke grenzen uit te  breiden. 

•  Dit proces-verbaal in vier exemplaren zal binnen de acht dagen opgesteld worden en aangevuld 

met de nodige foto’s ter verduidelijking van de bestaande toestand.  

•  Het opstellen van de plaatsbeschrijving dient te gebeuren door een bevoegd deskundige 

voorgesteld door de aannemer en dit met akkoord van de opdrachtgever en de  inspecteur van 

Onroerend Erfgoed.  De kosten van de plaatsbeschrijving zijn volledig ten laste van  de aannemer.  

De plaatsbeschrijving wordt opgesteld door de deskundige en nadien ter plaatse  overlopen, in 

tegenwoordigheid van de leidende architect, het opdrachtgevend bestuur en een 

vertegenwoordiger van Onroerend Erfgoed.   

•  Al de bijkomende opmerkingen dienen te worden opgenomen in de definitieve versie van de 

plaatsbeschrijving. 

•  De plaatsbeschrijving moet gedateerd zijn en voor goedkeuring ondertekend door de 

tegenpartijen. 

•  De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door en tijdens zijn aanneming 

zowel aan de eigendom van de opdrachtgever als aan vreemde eigendommen. 

•  Bij gebrek aan, of bij laattijdig opstellen van een staat van bevinding, wordt verondersteld dat de 

omgeving in goede staat verkeerde (bij eventuele betwistingen) en zijn al de gebreken of 

beschadigingen ten laste van de aannemer. 

• Na het beëindigen van de werken zal de bevoegde deskundige in opdracht van de aannemer en 

samen met het opdrachtgevend bestuur een staat van vergelijking opmaken.  De schade  

veroorzaakt aan het gebouw, de wegen en dergelijke ten gevolge van de uitvoering van de  werken 

zal volledig ten laste zijn van de algemene aannemer. 

• Gelijktijdig met het opstellen van de plaatsbeschrijving wordt ook een inventaris opgemaakt van 

de inboedel van de kerk en de sacristie, met een opsomming en fotoreportage van het 

volledige meubilair en al de andere roerende voorwerpen, eigendom van het opdrachtgevend 

bestuur.  Deze inventaris valt ten laste van de aannemer en wordt opgesteld door een bevoegd 

deskundige-kunsthistoricus aanwezigheid van een afgevaardigde van de Kerkfabriek en nadien ter 

plaatse overlopen in aanwezigheid van al de voornoemde personen, die elk een exemplaar 

ontvangen. 

• Inbegrepen zijn 4 exemplaren (opdrachtgever, architect, Onroerend Erfgoed, aannemer) van de 

plaatsbeschrijving met staat van vergelijking, alsook de inventaris van de inboedel. 

 

 METING:  plaatsbeschrijving: ten laste van de aannemer 
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1.3 WERFOMHEINING 

 

• De aannemer zal op zijn kosten een volledige en doeltreffende afsluiting rondom de werf 

oprichten, dit ten einde alle toegang aan derden op de werf te verhinderen.  Na de voltooiing van 

de werken zal de aannemer de afsluiting opnieuw demonteren en verwijderen. 

•  De afsluiting zal uitgevoerd worden door middel van geschaafde planken van 4/4 dikte, met een 

tussenruimte van ± 2 cm, te bevestigen op regels en staanders van 7/15 sectie.  De planken 

moeten recht zijn en van dezelfde breedte en dikte.  Het geheel dient wit geschilderd.  Betonnen 

sokkels waarin de staanders verankerd zijn, moeten de stabiliteit van het geheel waarborgen, ook 

bij stormweer.  De hoogte van de afsluiting bedraagt ± 2 meter.  De afsluiting moet voorzien zijn 

van een enkele toegangsdeur voor gewone toegang en van een dubbele poort voor de aanvoer van 

de materialen.  De werfafsluiting dient doorlopend opgesteld te worden aan de buitenzijde van de 

werf en heeft alzo een totale lengte van  92 meter.   

• Alle afsluitingen dienen steeds te beantwoorden aan de wettelijke reglementeringen ter zake.  

 Eventuele opmerkingen geformuleerd door bevoegde controleorganismen dienen steeds 

 onmiddellijk in orde gebracht. 

• De afsluitingen dienen te voldoen aan de plaatselijke politiereglementen. 

• De afsluiting omvat ook het aanbrengen van de vereiste verlichting en signalisatie. 

• Geen enkele reclame mag zonder toelating van het Opdrachtgevend Bestuur op de afsluiting 

 aangebracht worden, met uitzondering van de volgende tekst: “VERBODEN DE WERF TE 

 BETREDEN”.   

• De kerktoegang dient permanent het gehele jaar door op veilige wijze toegankelijk te blijven. 

• De werfinname is ten laste van de aannemer die zelf alle taksen of huurgelden dient te betalen.   

• Een digitaal plan met de opstelling van de afsluiting en de gehele werfinrichting moet vooraf aan het 

Opdrachtgevend Bestuur ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 

 METING:  GP/ sog 
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1.4  INFORMATIEBORD 

• De aannemer zal op eigen kosten tijdens de volledige uitvoeringstermijn van de werken een 

informatiebord plaatsen.  Het bord moet bestaan uit 5 individuele panelen in gele watervaste plaat 

(kleur Vlaamse Gemeenschap) van 22 mm dikte.  Deze panelen worden stevig bevestigd op een 

stabiel dragend keperwerk met 10 cm horizontale spatie tussen elk paneel.  Het volledige bord 

heeft een minimale afmeting van 3 meter x 3 meter en wordt duidelijk zichtbaar geplaatst op een 

hoogte van ± 2 meter. Met zwarte letters van 20 cm hoogte moet in het lettertype Human 521 

BT volgende tekst letterlijk worden aangebracht, enkel de naam van de aannemer mag worden 

toegevoegd en geen letter meer of minder!!!  Op het bovenste paneel wordt naast de tekst in 

zwarte kleur de Vlaamse leeuw (= logo Vlaamse Gemeenschap) afgebeeld, het logo van de 

Provincie Limburg en het logo van Onroerend Erfgoed. 

 

RESTAURATIE SINT-JAN-BAPTISTKERK 

 

premie verlenende overheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse Overheid 

Onroerend Erfgoed 

 

Provincie Limburg  

 

Gemeente Borgloon 

 

 

opdrachtgever 

 

 

Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist 

 

 

veiligheidscoördinator 

 

 

Maryse Knapen 

tel. 012/74 39 85      gsm: 0495/63 61 95 

 

 

aannemer 

 

 

ontwerper 

 

 

Architectenbureau Michel JANSSEN 

18
de

 Oogstwal 1 bus 5  -  3700 Tongeren 

www.micheljanssen.be                                                              012 23 37 08 

 

 

• Een tekening van dit bord en het lettertype wordt vooraf aan het Bestuur ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 METING:  GP/ sog 
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1.5  WERFKETEN 

 

Behalve de benodigde werfketen voor de opslag van bouwmaterialen en gereedschap en een keet 

met refter voor de werklieden, voorzien van gezondheidsinstellingen, voorziet de aannemer 1 extra 

vergaderkantoor voor uitsluitend gebruik van het Bestuur.  Om werfruimte te besparen wordt dit 

kantoor boven op een andere werfkeet geplaatst en voorzien van een stevige metalen buitentrap.  

Bijkomend worden er ook 2 keten geplaatst voor opslag van meubilair en bouwonderdelen. 

 

Vergaderkantoor: 

 • functie:    lokaal waar werfvergaderingen met het Bestuur gehouden worden. 

 • afmetingen:  4 meter x 10 meter (stapelbaar type inclusief metalen toegangstrap). 

 • meubilair:  - lange tafel ±2 m breed en 3 m lang 

       - 16 stoelen en kasten 

 • uitrusting:  - dubbele wanden en een bevloering  (plankenvloer). 

       - voldoende kunstmatige verlichting. 

       - daglicht 

       - verluchting 

       - verwarming (minimumtemperatuur 22°C) 

       - stopcontacten en elektrische aansluiting 

       - telefoon, faxtoestel en kopieerapparaat, voorzien van de nodige 

aansluitingen en abonnementen (al de gebruikskosten vallen ten laste van de 

aannemer) 

       - panelen voor het ophangen van plannen ( van elk restauratieplan moet   

minstens 1 exemplaar permanent en zonder uitzondering in dit 

vergaderkantoor aanwezig zijn) 

       - Aan het kantoor is een tochtsas voorzien met een afzonderlijk 

sanitaircompartiment met toilet (type Monoblok), urinoir,  wasbak met 

stromend water, vestiaire. 

 • Het dagelijks onderhoud van dit vergaderkantoor valt ten laste van de aannemer.  Vloeren en 

meubilair dienen steeds vrij te zijn van alle stof en vuil. 

 • Het digitale inplantingsplan (op schaal 1/100) met de opstelling van de werfkantoren en de 

werfafsluiting moet op voorhand aan de architecten ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

Werfketen opslag meubilair: (2 stuks) 

 • functie:    tijdelijke opslag van meubilair en te restaureren elementen. 

 • afmetingen:  4 meter x 10 meter x 2 stuks 

 • bijzonderheden: - deze werfketen dienen inbraakwerend te zijn en voorzien van een 

veiligheidsslot; 

        - de inboedel dient verzekerd te zijn tegen brand, diefstal of andere schade; 

      - deze keten dienen per 2 gestapeld te worden en voorzien te worden van 

een stevige metalen toegangstrap die in de prijs is inbegrepen. 

 

 METING:  GP/ sog 
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1.6  NUTSVOORZIENINGEN 

 

•   Alle voorlopige aansluitingen van water, elektriciteit enz.  nodig voor de uitvoering van de werken 

zijn ten laste van de aannemer.  De aannemer zelf dient de nodige aanvragen te doen om de 

voorlopige aansluitingen te bekomen.  Het plaatsen van de tellers en alle verbruikskosten zijn ten 

laste van de aannemer.  Eventueel gebruik van bestaande aansluitingen in akkoord met de 

opdrachtgever is mogelijk. Het verbruik valt ten laste van de aannemer en dient op zijn kosten 

nauwkeurig te worden gemeten. 

•  Voor de aansluiting elektriciteit moet het schakelbord met de nodige veiligheidsmaatregelen 

voorzien worden.  Alle machines en schakelborden moeten voor de ingebruikname gekeurd 

worden door een erkend organisme en door de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.  De 

goedkeuringsattesten dienen onmiddellijk aan het Bestuur te worden overgemaakt. 

•  Tijdelijk onderbroken regenafvoeren en rioleringen dienen door de aannemer met gepaste 

leidingen te worden ondervangen en afgeleid.  Al de nodige leidingen, hulpstukken, toebehoren 

en aansluitingen zijn in deze post begrepen en voor rekening van de aannemer.  Ten gepaste tijde 

en alleszins vóór het einde van de werken worden deze leidingen verwijderd en afgevoerd door 

de aannemer. 

 

 METING:  GP/ sog 

 

 

 

1.7   VERLICHTING, VERWARMING  &  AFDICHTINGEN 

 

De bouwplaats moet voorzien worden van een kunstverlichting tijdens de perioden dat er na zonson-

dergang en voor zonsopgang moet gewerkt worden.  Deze verlichting is ook noodzakelijk in lokalen 

met onvoldoende natuurlijke verlichting.  De verlichtingen en de lichtsterkte moeten 

overeenstemmen met de veiligheidsvoorschriften van het algemeen reglement op de 

arbeidsbescherming. 

 

Nadat het gebouw onder dak is gebracht, dient de aannemer in de wintermaanden alle nodige 

maatregelen te treffen opdat de binnenwerken kunnen uitgevoerd worden. Het betreft o.a. een 

tijdelijke afdichting van al de gevel- en dakopeningen en een permanent bijverwarmen van de 

binnenruimten tot minstens 10°C gedurende de gehele winterperiode en op eigen kosten. 

 

Al de kosten vallen ten laste van de aannemer. 

 

 METING:  pro memorie 
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1.8  WERFONDERHOUD 

 

De aannemer is verantwoordelijk voor de orde en de netheid op de werf.  Hij zal er voor zorgen dat 

op het einde van iedere werkdag alle afval in en rond de gebouwen verwijderd worden, zelfs indien 

dit nagelaten werd door zijn onderaannemers. Indien de aannemer wat betreft het werfonderhoud in 

gebreke wordt gesteld en dit in minstens 2 werfverslagen, dan mag het Bestuur dit werfonderhoud op 

eigen initiatief en zonder akkoord van de aannemer door een derde laten uitvoeren en de kosten 

hiervan afhouden van de vorderingsstaten en alzo verhalen op de aannemer. 

 

De aannemer dient betreffende de door hem aangenomen werken steeds te voorzien in een grondige 

reiniging van alle bouwelementen zodanig dat de werken zich in een perfecte staat van zuiverheid 

bevinden bij de voorlopige oplevering van de werken.   Dit impliceert ook het zorgvuldig wassen van 

al de ruiten, glasoppervlakken en andere afwerkingsvlakken, steeds met de meest aangewezen 

middelen en technieken. 

 

 METING:  pro memorie 

 

 

 

1.9 STEIGERS 

 

•  De eisen van ARAB zijn van toepassing. 

•  De steigers zullen opgebouwd worden door gespecialiseerde vaklui of firma’s en dienen 

uitgevoerd in een volledig gegalvaniseerde constructie zodat er geen roestvlekken kunnen 

ontstaan op de gevels.  De opbouw is derwijze dat toezicht en uitvoering van de  werken 

gemakkelijk en zonder het minste gevaar kan gebeuren. 

•  Alle voorzorgsmaatregelen zullen door de aannemer genomen worden om alle beschadigingen te 

voorkomen; de afvoer van het dakwater zal altijd verzekerd blijven. 

•  De stellingen zullen de nodige en vereiste stevigheid bezitten en statisch berekend zijn voor al de 

op te vangen lasten, windrukken enz.  De minimale belasting zal op 300 kg/m² berekend worden.  

De stellingen mogen voor zover dit mogelijk is niet in de gevels ingeankerd worden, ze moeten 

hun eigen stabiliteit hebben en op zichzelf in evenwicht blijven.  In geval er toch een inankering 

moet gebeuren, zullen deze stenen met zorg door de aannemer vervangen worden.  Moesten er 

zich ondanks de gegalvaniseerde buizen toch ergens roestvlekken voordoen, dan zullen deze met 

zachte technieken verwijderd worden. 

•  De toegang tot de stellingen zal verzekerd worden op ieder niveau d.m.v. trappen van 80 cm 

breedte in gegalvaniseerd staal of aluminium, stevig vastgehecht en voorzien van een handgreep 

en dewelke daarenboven minimaal 1,00 m langer zijn dan het hoogteverschil.  Het maximaal te 

overbruggen niveauverschil op de steiger zal per ladder steeds kleiner zijn dan 3,00 m.  De 

metalen steigertrappen worden geplaatst in een uitbouw tegen de steigerconstructie.  

•  De werkvloeren van de  stellingen dienen minimum 1,30 meter breed te zijn om alle werken met 

zekerheid en gemak te kunnen uitvoeren.  De werkvloer moet een uitneembaar geheel vormen 

per fragmenten in geperforeerde metalen elementen, afzonderlijke gordingen worden niet 

toegelaten.  De werkvloeren worden aan de stijlen en dwarsregels bevestigd d.m.v. speciale 

bijhorende metalen onderdelen.  Op het niveau van iedere werkvloer zal een metalen 

borstwering aangebracht worden van minimum 1,20 m hoogte, een horizontale tussenregel en 

een boordplank van minstens 20 cm hoogte.  In de hoogte wordt de steiger elke 2 meter van een 

volledige werkvloer voorzien gedurende de volledige werftermijn. 
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•  De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever mag in geen geval in het gedrang komen, noch 

door het opstellen van de steigers, noch door het gebruik, noch door de demontage van de 

stellingen.  De voormelde verzekering dient eveneens alle desbetreffende schadegevallen of 

risico’s te dekken. 

•  De aannemer zal overal waar het nodig is de nodige schutsels plaatsen om het beschadigen van 

de  glasramen of interieurdelen te voorkomen. 

•  De inschrijver is verplicht, als document van aanbesteding, bij zijn inschrijving bij te voegen: het 

voorontwerp van de opbouw der steigers in zijn verschillende fasen, met inbegrip van de 

ophaaltoestellen.   

•  De aannemer is verplicht om binnen de 14 dagen na datum van het aanvangsbevel, aan de 

architect het bouwplan voor de steigers ter goedkeuring voor te leggen.  Dit plan dient digitaal te 

worden getekend in AUTOCAD en op schaal 1/50 overhandigd aan de architect, het Bestuur en 

Onroerend Erfgoed.  Op dit steigerplan is het monument getekend met al de op te richten 

steigers en dit zowel in grondplan als in doorsnede en gevelzichten.  Al de loopvlakken, 

leuningen, ladders, afschermingen en ophaaltoestellen dienen op deze plannen te zijn aangegeven.  

Deze steigers dienen te voldoen aan het A.R.A.B. en de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

• Al de gewelven en hogergelegen muurdelen worden gerestaureerd en de elektrische installatie 

wordt uitgevoerd vanop vaste steigers.   

•   Bij de opstelling van de binnensteigers dient de centrale zone van middenbeuk en koor vrij te 

blijven ten behoeve van de opgravingen.  Deze centrale zone dient dus voorzien te worden van 

een opgehangen overkappingssteiger die de ruimte overbrugt en waarvan het loopvlak stofdicht 

wordt afgeschermd.  Deze centrale steiger wordt in de wanden bevestigd en zodanig 

opgehangen zodat de archeologen hun onderzoek eronder kunnen uitvoeren. 

•   Afmetingen: 

   De uitvoering van een opgehangen steiger met aaneensluitende loopvloer is verplicht in 

middenbeuk en koor: in de sacristie mag eventueel ook gewerkt worden met rolsteigers. 

 

 METING:   GP/ sog 
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1.10  OPHAALTOESTELLEN 

 

• De aannemer zal op de plaats die hij zelf aanduidt de nodige ophaaltoestellen plaatsen voor het 

aanbrengen van de materialen, het afhalen van de te vervangen bouwelementen enz. en op 

voldoende hoogte om een degelijke uitvoering van de werken te verzekeren.  De ophaaltoestellen 

zullen voldoen aan de wettelijke voorschriften en onderhevig zijn aan een regelmatige controle door 

een erkend organisme.  De voorschriften en eisen van ARAB zijn eveneens van toepassing. 

• De uit te voeren steigerwerken, hijstoestellen en afschermingen zullen het voorwerp uitmaken van 

een bijzondere verzekeringspolis, onderschreven bij een verzekeringsmaatschappij door het bestuur 

erkend.  Deze polis zal de risico’s dekken van een totale of gedeeltelijke gebeurlijke instorting 

tijdens de oprichting en demontage van de steigers en hijstoestellen, en tijdens de duur van de 

restauratiewerken, m.i.v. de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle stoffelijke en lichamelijke schade 

aan de  architecten of aan derden berokkend.  De polis schrijft voor dat de verzekeraars afzien van 

het verhaal dat zij in geval van ramp, het recht zouden hebben uit te oefenen, op de bouwheer, op 

de architect, leveranciers van de werktuigen of materialen, monteerders, onderaannemers en 

anderen; de te onderschrijven polis moet aan de goedkeuring van het bestuur voorgelegd worden 

vóór de toekenning van de werken. 

• De aannemer neemt op zich de volle en gehele verantwoordelijkheid voor zijn uitvoeringswijze, 

welke ook de onvoorziene gevallen zijn die zich tijdens de uitvoering  van de werken zouden 

voordoen en de uitgaven die daaruit voortvloeien. 

 

 METING:  GP/ sog 
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1.11  DEMONTAGEWERKEN, SCHOREN & STUTTEN 

 

• De demontagewerken mogen pas uitgevoerd worden nadat alle voorzorgs- en passende 

veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.  De aannemer is verplicht de vergunningshouders van gas, 

water, elektriciteit en telefoon in te lichten over eventuele noodwendigheden tot verwijdering of 

verplaatsing van kabels of leidingen. 

 

• De aannemer dient naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid de nodige versterkingen of 

stutten aan te brengen op al de plaatsen waar deze vereist zouden kunnen zijn ten gevolge van 

demontagewerken of uitgravingen.  Al het puin, gruis en afval moet door de aannemer dagelijks van 

de werf verwijderd worden.  

 

• De aannemer dient logisch te werk te gaan, zodat geen onnodige vernieling gebeurt aan de te 

 behouden delen van het gebouw.  In geval van schade worden de herstellingen op kosten van de 

aannemer uitgevoerd, daarom is hij verplicht alvorens aan te vangen een plaatsbeschrijving op 

 tegenspraak te laten opmaken.  Moest de aannemer tijdens de uitvoering van de  

demontagewerken op onvoorziene toestanden stuiten, dient hij onmiddellijk het architectenbureau 

in te lichten en te  wachten op hun beslissingen. 

 

• Alle herbruikbare materialen blijven eigendom van de opdrachtgever.  De opdrachtgever samen 

met de architect zullen bepalen en aanduiden welke materialen als herbruikbaar dienen aanzien te 

worden.  De aannemer is gehouden tijdens de demontagewerken deze materialen te beschermen, 

onbeschadigd uit de af te breken delen te verwijderen en op te slaan op een door het bestuur aan 

te duiden plaats op het bouwterrein. 

 

• De aannemer is verantwoordelijk voor het tussentijds en definitief opruimen van de uitgebroken 

materialen en tevens voor het onderhoud en behoud van de bestaande situatie.  Het plaatsen van 

containers, met inbegrip van de huur is ten laste van de aannemer.  De demontagematerialen 

dienen afgevoerd te worden naar een erkende stortplaats. 

 

 METING:  pro memorie 

 

 

  



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba  p. 54 

DEEL 2: VOORAFGAANDE WERKEN 

 

2.1 AFSCHERMINGEN 

 

• De aannemer is verplicht om tijdens de uitvoering van de werken al de nodige afschermingen te 

plaatsen teneinde alle beschadigingen aan het interieur of de buitenzijde van de gebouwen of 

andere eigendommen te verhinderen.  Alle schade die desondanks door de werken wordt 

aangericht is volledig ten laste van de aannemer en dient op zijn kosten te worden hersteld of 

vergoed. 

 

• De aannemingsprijs omvat tevens de verwijdering van al de afschermingen bij de beëindiging van 

de werken.  De plaatsing van de afschermingen wordt in de vorderingsstaten verrekend aan 70% 

van de aannemingsprijs en de demontage van de afschermingen aan 30%. 

 

• Tot deze post behoren: 

 1. Afschermingen met PE-folie: 

 Uitvoering met stevige gewapende PE-folie van 0,2mm dikte. 

 Het betreft ondermeer de stof- en waterdichte afscherming van: 

 - alle interieurelementen dewelke tijdens de werken vervuild of beschadigd kunnen worden; 

 - stoepen, buitentrappen, ramen, muren en andere vervuilbare oppervlakken. 

 Afmetingen: GP/ sog 

 

 2. Afschermingen met watervaste platen: 

 Uitvoering met watervaste multiplexplaten van 22 mm dikte, geplaatst op een PE-folie van 0,2 mm 

dikte. 

 Het betreft o.m. de stoot- en krasvaste afscherming van: 

 - tegelvloeren (loopzones);  

 - te behouden houten vloeren; 

 Afmetingen: ± 226 m² 

 

 3. Afschermingen met watervaste platen op keperwerk: 

 Uitvoering met watervaste multiplexplaten van 22 mm dikte, geplaatst op een stevig dragend 

keperwerk van kepers met sectie 6/6cm of meer in RND.  Onder het keperwerk wordt steeds 

een stofdichte PE-folie van 0,2 mm geplaatst. 

 

 Het betreft ondermeer de stootvaste en tegelijk stofdichte afscherming van: 

 - fragiele interieurelementen: altaren, het orgel, doksaal, meubilair, doopvont, grafstenen …; 

 - bepaalde wanden en deurdagkanten in de circulatiezones. 

 Afmetingen: ± 311 m² 

 

 Al de andere afschermingen die nodig zijn om delen van het gebouw of meubilair tijdens de 

werken te vrijwaren, dienen te worden geplaatst door de aannemer en zijn inbegrepen in de 

algemene aannemingsprijzen. 

 

 - gedurende de volledige aannemingstermijn dienen al de mogelijke voorzorgen te worden 

genomen teneinde duiven en andere dieren te weren uit al de tot het gebouw behorende 

ruimtes, zolders en dergelijke.  Al de schade die desondanks toch aan het gebouw zou worden 

toegebracht zal rechtstreeks worden verhaald op de aannemer. 
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 4. Afschermingen glasramen: 

Om de pas gerestaureerde glas-in-loodramen tijdens de interieurrestauratie te vrijwaren van 

beschadigingen dienen deze vooraf te worden afgeschermd met een stofdichte en stootvaste 

afscherming door middel van watervaste multiplexplaten van 22 mm dikte, geplaatst op een stevig 

dragend keperwerk van kepers met sectie 6/6 cm of meer in RND.  Onder het keperwerk wordt 

steeds een stofdichte PE-folie van 0,2 mm dikte geplaatst. 

 Afmetingen: 

 = [(2,0 x 3,4 x 8) + (1,3 x 2,2)] m² = 57,26 m². 

 

 5. Afscherming penanten (h = 2 m): 

  Tijdens de werken dienen de muurpenanten stootvast afgeschermd te worden door middel van 

een stevige PE noppenfolie (d=20 mm) van het type (Platon of gelijkwaardig) dat ondergronds 

tegen keldermuren wordt geplaatst.  Een staal van deze noppenfolie dient door de aannemer 

voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.  De noppenfolie wordt bevestigd 

met omspannen draad of banden en mag geenszins in de penanten worden genageld. 

  Afmetingen: 

  - afschermingshoogte = 2 meter; 

  - afschermingslengte = ± 12,2 meter. 

 

 6. Dragende gordingen onder vloerafschermingsplaten: 

Uitvoering: 

Omvat de levering en plaatsing van dragende gordingen in RND, formaat 6,5/18 cm en 6,5/23 cm 

en 8/23 cm. 

 

Toepassing: 

Deze gordingen dienen als drager voor de vloerafschermingsplaten van waarop werken kunnen 

worden uitgevoerd boven onstabiele gewelven en rotte houten roosteringen.  Deze gordingen 

worden bevestigd met RVS schroeven, -nagels en –beugels.  Een proefuitvoering dient 

voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 Afmetingen: 

Formaat 6,5/18 cm: ± 32 m 

Formaat 8/23 cm: ± 84 m 

 

  METING:   2.1  Afschermingen: 

       1) Afscherming met gewapende PE-folie:   GP/ sog 

       2) Afscherming met watervaste platen:   VH/ 226 m² 

       3) Afscherming met watervaste platen op keperwerk: VH/ 311 m² 

4) Afschermingen glas-in-loodramen:   VH/ 57,26 m² 

5) Afscherming penanten (h = 2 m):    VH/ 12,2 m 

6) Dragende gordingen onder vloerafschermingsplaten:  

         - formaat 6,5/18 cm:     VH/ 32 m 

         - formaat 8/23 cm:     VH/ 84 m  
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2.2  DEMONTAGEWERKEN 

 

• De aannemer dient zich voorafgaandelijk ter plaatse te vergewissen van de toestand en de 

materialen van de te demonteren elementen en de moeilijkheid van het werk. 

• Voorafgaandelijk dient de uitvoerder aan de opdrachtgever te vragen naar waar hij eventuele te 

recupereren gedemonteerde elementen dient te vervoeren of waar hij deze tijdelijk dient op te 

slaan. 

• Al de elementen waarvan de opdrachtgever beslist om ze niet te recuperen of te behouden, 

dienen door de uitvoerder te worden afgevoerd naar een erkende stortplaats.  De stortkosten zijn 

inbegrepen in de demontagewerken. 

• De demontages worden met de grootste voorzichtigheid uitgevoerd teneinde zeker geen te 

behouden bouwdelen te beschadigen. 

• In de prijzen betreffende de demontage van ondermeer te behouden kerkmeubilair is ook de 

herplaatsing inbegrepen.  In de vorderingsstaten worden demontage en herplaatsing elk voor de 

helft aangerekend. 

• Demontage vloertegels: 

  - voorafgaandelijk aan de demontage dienen door de aannemer al de tegels genummerd te 

worden en deze nummers dienen door hem aangegeven op een digitaal vloertegelplan op 

schaal 1/20; op dit plan dienen al de gebroken of sterk beschadigde tegels te worden aangeduid 

en dit dient aan de architect ter goedkeuring voorgelegd alvorens de demontage start; 

  - de demontage zal gebeuren in kleine delen of oppervlakken met de meeste zorg en 

voorzichtigheid, door gespecialiseerde vaklui; 

- al de nodige voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van de demontagewerken en al de andere 

noodzakelijke maatregelen zijn ten laste van de aannemer; 

  - indien er tijdens de demontagewerken historisch materiaal of andere interessante vondsten aan 

het licht komen, dan moeten deze gefotografeerd en opgetekend worden.  Alle materiaal blijft 

eigendom van het Kerkbestuur; 

  - al het puin moet ten laste van de aannemer verwijderd worden en afgevoerd naar een erkende 

stortplaats; 

  - al de gedemonteerde elementen worden zorgvuldig gereinigd en ontdaan van alle mortelresten 

en dergelijke.  Daarna worden ze opgeborgen in palloxen of kisten.  Om krassen te vermijden 

worden deze onderdelen van mekaar gescheiden door een isolerend materiaal (bijvoorbeeld 

dik karton).  De palloxen of kisten worden elk voorzien van een opschrift met een duidelijke 

vermelding van hun inhoud; 

 - de palloxen worden door de aannemer vervolgens tijdelijk op een veilige plaats opgeslagen. 

 

 

2.2.1 Demontage, beveiligde opslag en herplaatsing los kerkmeubilair 

Deze post betreft de demontage van het los kerkmeubilair bij aanvang van de werken.  Dit los 

kerkmeubilair dient met de grootste voorzichtigheid gedemonteerd, ingepakt en afgeschermd met 

gepaste beschermfolie en omhuld met stootvast isolatiemateriaal geplaatst in houten kisten die 

worden afgevoerd naar een door de opdrachtgever te bepalen plaats.  Eventueel betreft het de door 

de aannemer te leveren beveiligde opslagcontainers voor meubilair.  De aannemer staat in voor de 

beveiliging en conservering van de voorwerpen tijdens de werken en herplaatst ze vakkundig op het 

einde van de uitvoeringsperiode.  Al de eventuele schade die tijdens de werken zou ontstaan aan dit 

los meubilair valt volledig ten laste van de aannemer.  De betreffende demontages en herplaatsingen 

dienen te gebeuren door ervaren en vakkundig personeel. 
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De meest waardevolle elementen worden geselecteerd in overleg met de Kerkfabriek en Onroerend 

Erfgoed en mogen tijdens de werken enkel worden opgeslagen in een speciale beveiligde opslagplaats.  

De huurprijs voor deze beveiligde opslagplaats, alle vervoer, verzekeringskosten … zijn eveneens in 

de forfaitaire prijs voor deze post inbegrepen. 

 

Tot deze post behoort ondermeer de voorzichtige demontage en vakkundige herplaatsing van 

volgend los kerkmeubilair: 

- doopvont; 

- los meubilair uit kerk en sacristie. 

De omvang en moeilijkheidsgraad van dit werk dient door de uitvoerder vooraf vóór zijn prijsbieding 

ter plaatse te worden gecontroleerd. 

In de vorderingsstaten worden demontage en herplaatsing elk voor de helft aangerekend. 

 

 METING:   2.2.1 Demontage, beveiligde opslag en herplaatsing los kerkmeubilair: GP/ sog 

 

 

2.2.2 Demontage + herplaatsing houten meubilair 

Deze post betreft de voorzichtige demontage + herplaatsing van een aantal sacristiekasten, 

gestoeltes, de biechtstoel en overig meubilair dat in het interieur is opgesteld om alzo de werken te 

kunnen uitvoeren. 

De uitvoerder dient al de nodige voorzorgen te treffen teneinde elke beschadiging van dit meubilair te 

vermijden.  De demontage van houten meubilair mag enkel gebeuren door een ervaren schrijnwerker 

- restaurateur die met zijn referenties voorafgaandelijk ter goedkeuring dient voorgesteld aan 

Onroerend Erfgoed, opdrachtgever en architect. 

 

Tot deze post behoort ondermeer de voorzichtige demontage en vakkundige herplaatsing van 

volgend houten meubilair: 

- biechtstoel: ± [2,6 m x 0,85 m x 2,9 m (hoog)]; 

- altaar; 

- gestoelte koorbank: ± [2,3 m x 1,3 m x 1,3 m)]; 

- 2 sacristiekasten. 

De omvang en moeilijkheidsgraad van dit werk dient door de uitvoerder vooraf vóór zijn prijsbieding 

ter plaatse te worden gecontroleerd. 

In de vorderingsstaten worden demontage en herplaatsing elk voor de helft aangerekend. 

 

 METING:   2.2.2  Demontage + herplaatsing houten meubilair:  GP/ sog 

 

 

2.2.3 Demontage metselwerk en beton 

Deze post omvat de demontage en afvoer van allerlei gemetselde en betonnen constructies zoals niet-

originele schouwmassieven of toegevoegde muren en scheidingswanden.  De demontages worden 

vooraf ter plaatse besproken met de architect.  De uitgevoerde hoeveelheden worden ter plaatse 

opgemeten en exact verrekend. 

 

Afmetingen: 

Te verrekenen bij uitvoering. 

o.a. demontage onstabiele muurdelen en funderingen. 

 

 METING:   2.2.3 Demontage metselwerk en beton: VH/ 5,2 m³  
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2.2.4 Algemene demontagewerken 

De demontages gebeuren in overleg met de opdrachtgever en architect. 

Deze post omvat de voorzichtige demontage en afvoer van volgende (niet) te recupereren elementen: 

- verzakte vloerdelen in maaskalk: ± 157,14 m² (deze tegels dienen vooraf genummerd, gereinigd 

en opgeslagen voor recuperatie); 

- het gemetselde hoofdaltaar (met 2 altaartredes) dat zwaar beschadigd is ± 2,3 m x 2,8 m x 1,75 

m; 

- de ondergrond, puin en steen onder de te verwijderen tegels dienen te worden verwijderd en 

afgevoerd tot op een diepte van 45 cm: ± (21,34 + 84,70 + 34,10 + 17,0) m² = 157,14 m²; 

- de houten afscherming onder de torentrap: ± 8 m²; 

- de houten lambriseringen in de kerk; 

- puin, gruis en ander afval in de zolderruimtes, op de gewelven en de toren (af te voeren). 

 

 METING:   2.2.4 Algemene demontagewerken: GP/ sog 

 

 

2.2.5 Begeleide demontagewerken 

Een aantal demontagewerken mogen door de aannemer enkel uitgevoerd onder permanent toezicht 

van de architect of opdrachtgever.  Het betreft ondermeer het demonteren van waardevolle 

kunstvoorwerpen die tijdens de werken dienen vervoerd naar een veiligere plaats of het 

herbevestigen van schilderijen of andere kunstwerken op het einde van de werken.  De aannemer 

stelt hiervoor vakkundig personeel ter beschikking. 

 

Afmetingen: 

- demontage: ± 2 personen x 38 uren (= 1 week) = 76 uren; 

- herplaatsing: ± 2 personen x 38 uren (= 1 week) = 76 uren. 

 

 METING:   2.2.5 Begeleide demontagewerken: 

    - demontage: VH/ 76 uren 

    - herplaatsing: VH/ 76 uren 
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2.3  ONDERZOEKEN 

 

 

 2.3.1 Onderzoeken met hoogtewerker 

Om een aantal muurscheuren en afwerkingslagen op hoogte te kunnen onderzoeken, dient de 

aannemer gedurende een bepaalde periode een hoogtewerker met chauffeur ter beschikking te 

stellen. 

 

Voor de te vervullen werkzaamheden en onderzoeken levert de aannemer een stabiele hoogtewerker 

met zijdelingse inschuifbare stabilisatorpoten en een reikwijdte tot 10 meter hoogte.  Deze 

hoogtewerker dient te zijn voorzien van luchtbanden die de kerkvloer niet beschadigen.  Het plaatsen 

van beschermende platen op de kerkvloer onder het toestel is eveneens inbegrepen.  Deze 

hoogtewerker met cabine voor 2 personen wordt door de aannemer ter beschikking gesteld met 

inbegrip van een opgeleide chauffeur-bediener. 

 

In deze post is het gebruik van hoogtewerkers ten behoeve van de reiniging van het kerkinterieur niet 

inbegrepen.  Voor die werken dient de aannemer zelf de nodige hoogtewerkers in te zetten. 

 

Afmetingen: 

3 d x 8 uren = 24 uren 

 

 METING:   2.3.1 Onderzoeken met hoogtewerker: VH/ 24 werkuren 
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DEEL 3 . GRONDWERKEN 

 

U I T G R A V I N G E N 

 

Algemeen: 

• De uitgravingen hebben betrekking op het verwezenlijken van de bouwput en sleuven voor de op 

te richten constructies en voor het ondermetselen en herstellen van bestaande funderingen.  De 

uitgravingen voor de rioleringen maken geen deel uit van dit artikel.  Het teveel aan grond wordt 

eigendom van de aannemer en is van de werf te verwijderen op zijn kosten.  De gronden voor 

heraanvullingswerken dienen gestapeld te worden op de bouwplaats.  De teelaarde wordt zoveel 

mogelijk gerecupereerd. 

 

• Wetgeving grondverzet dd.18/12/2003: 

  De wetgeving betreffende grondverzet is intergraal van toepassing op de aanneming en dient 

hierbij strikt nageleefd te worden door de aannemer. Al de kosten die hieruit voortspruiten, zoals 

het vervoer naar speciale grondverwerkingscentrales, enzovoorts, dienen inbegrepen te zijn in de 

aannemingskostprijs en dienen te worden verrekend over de inschrijvingsprijzen voor de 

grondwerken.  De regelgeving in het VLAREM en Vlarebo gewijzigd dd.18/12/2003 is hierbij van 

toepassing. 

 

• Bij het uitgraven van de grond dient deze onmiddellijk gescheiden en gesorteerd te worden in 

functie van de grondkwaliteit.  Inbegrepen in de eenheidsprijs voor het uitgraven van de grond is 

de onmiddellijke scheiding en sortering ervan.  Inbegrepen in de eenheidsprijs voor de afvoer van 

de grond is ook de eventuele verplichte gescheiden afvoer naar een erkend 

grondreinigingscentrum of vergunde stortplaats. 

 

• Voor de aanvang van de werken is de aannemer ertoe gehouden een plan voor te leggen 

betreffende de uit te voeren grondwerken. Dit plan verstrekt o.a. de volgende gegevens: 

 - de aangewende uitvoeringsmethode; 

 - de volgorde van de verschillende grondwerken; 

 - de werkwijze toegepast bij eventuele beschoeiingen; 

 - de maatregelen getroffen tot het beschermen van de bestaande installaties en gebouwen; 

 - de toepassing van eventuele bemalingstechnieken. 

 

 

Uitvoering: 

Opstapelen en wegruiming van gronden: 

 

• De aannemer zal in functie van herbruik en van de wederaanvullingen de nodige teelaarde en de 

nodige gronden eventueel geschikt voor heraanvullingen ter plaatse op de werf stapelen. Het 

Bestuur zal later deze stapelplaats bepalen. 

 

• Alle overtollige gronden dienen door de zorgen van de aannemer verwijderd te worden en dit naar 

een door hem te kiezen erkende stortplaats. 

 

• Bij het uitgraven en afvoeren van verontreinigde grond en puin is de aannemer verplicht om al de 

wettelijk verplichte voorzieningen te treffen aangaande de gezondheidsrisico's voor werknemers, 

omwonenden of andere betrokkenen. 
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Diepte van de bouwputten: 

 

• De diepte van de bouwputten is uit te voeren overeenkomstig de plannen en in functie van de uit 

te voeren werken. De bodem van alle uitgravingen dient vlak en regelmatig te zijn en komt 

overeen met de op de plannen aangegeven hoogtepeilen. 

 

• Eventueel te diep uitgegraven delen zullen op kosten van de aannemer terug aangevuld worden 

met gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³). 

 

Fasering: 

 

• De aannemer moet de grondwerken op zulkdanige wijze uitvoeren dat alle gevaar voor zettingen 

en inkalvingen vermeden wordt. Indien hij daarvoor de werken in verschillende fasen wil of moet 

uitvoeren, dan zal dit geen aanleiding geven tot enige meerprijs. 

 

Waterafvoer: 

 

• Het is absoluut vereist dat de grondwerken in het droge worden uitgevoerd. Hiervoor dienen 

desgevallend de bouwputten drooggemaakt te worden en voortdurend drooggehouden zolang dit 

nodig is voor de uitvoering van de werken. Dit om te vermijden dat er zich in de funderingsgrond 

evenwichtsstoringen zouden kunnen voordoen of dat de bodem van de bouwput zelf zou verwe-

ken. De aannemer kiest zelf de meest geschikte bemalingstechniek en stelt de architect hier vooraf 

van op de hoogte. 

 

• Er wordt verondersteld dat de aannemer de bodemgesteldheid kent of zich hierover zelf inlicht 

vóór de aanbesteding. De aannemer dient in zijn eenheidsprijs rekening te houden met de 

eventualiteit van de ontmoeting met grondwater en hij is er niet toe gerechtigd een prijsverhoging 

te eisen voor de eventuele bijzondere vochtige delen van de bouwput. 

 

Ondergrondse leidingen: 

 

• De aannemer neemt alle mogelijke voorzorgen ten einde eventuele bestaande ondergrondse 

leidingen niet te beschadigen bij de uitvoering van de werken. Alle eventuele beschadigingen zijn 

ten laste van de aannemer. 

 

Funderingen: 

 

• Al de funderingen dienen te worden aangezet op vaste en vorstvrije bodemdiepte en minstens tot 

op 80 cm onder het afgewerkte maaiveld.  De funderingssleuven worden minstens 20 cm breder 

uitgegraven dan de opgaande muren.  De binnenmuren worden minstens 40 cm dieper gefundeerd 

dan het grondpeil in de kruipkelder.  Er moet rekening worden gehouden met al de gegevens van 

de stabiliteitsstudie.  De bodems van de funderingsputten en –sleuven dienen steeds horizontaal te 

worden afgewerkt en ze moeten vrij zijn van alle mogelijke onregelmatigheden die eventuele 

stabiliteitsstoringen kunnen veroorzaken. 

 

• In geval van een te weinig draagkrachtige ondergrond dienen in overleg met de eigenaar, de 

aannemer en de architect, de nodige maatregelen getroffen te worden om het funderingssysteem 

aan te passen.  Voor deze wijzigingen dient er een beroep te worden gedaan op een studiebureau 

stabiliteit.  De aannemer maakt een offerte op voor eventuele wijzigingen in het 

funderingssysteem. 
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3.0  ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK  

(gecontroleerde uitgave: niet door de aannemer uit te voeren) 

   

• Voorafgaandelijk aan de uitvoering van graafwerken zal overleg gepleegd worden met de 

archeologen van Onroerend Erfgoed.  Indien nodig zal door een archeologisch studiebureau een 

beperkt bodemonderzoek uitgevoerd worden, dit onderzoek dient te voldoen aan de bijzondere 

voorschriften opgelegd in de opgravingsvergunning. 

 

• Voor grondwerken (uitgezonderd het plaatsen van een nieuwe vloer) met een oppervlakte van of 

meer dan 1 m² dient een archeologisch onderzoek voorzien.  Het verwijderen van de bovenste 

laag gebeurt onder begeleiding van een archeoloog tot op de diepte bepaald door de archeoloog.  

Daarna wordt de put manueel verdiept tot de noodzakelijke diepte.  Alle aanwezige sporen 

worden geregistreerd, gefotografeerd, ingemeten en opgetekend.  Overige grondwerken, met 

name het heraanleggen van de vloer, het leggen van leidingen zowel in de kerk als buiten, dienen 

archeologisch begeleid door een archeoloog op afroeping.  Het archeologisch onderzoek en 

begeleiding dienen ingecalculeerd in de planning/timing van de werken.  Na afloop van het 

archeologisch onderzoek dienen de gegevens met het archief overzichtelijk in een rapport 

weergegeven te worden.  Voor de uitvoering van de werkzaamheden blijft het decreet houdende 

bescherming van het archeologisch patrimonium van 30 juni 1993, art. 6,7 en 8 van toepassing. 

 

 METING:  3.0  Archeologisch onderzoek: gecontroleerde uitgave = 10.000 EUR 
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3.1   UITGRAVEN VAN BOUWPUTTEN 

• Omvat het uitgraven van bouwputten voor technische installaties, funderingsherstellingen, 

onderzoeksputten, funderingsputten, alsook de nivellering van de bouwoppervlakte. 

 

• De afmetingen van de bouwput dienen de ongehinderde uitvoering toe te laten van al de 

funderingswerken, met inbegrip van het aanbrengen van de voorgeschreven bepleisteringen, 

berapingen of isolatiewerken op de wanden van het metselwerk, alsook het plaatsen van de 

drainage. De werkruimte tussen de wanden van de bouwput en deze van het bouwwerk bedraagt 

aan de basis tenminste 0,50 m. 

 

• De graafwerken zijn uit te voeren in grond van allerlei aard. 

 

• De grond die nodig is voor de heraanleg van het terrein na de bouwwerken, wordt opgeslagen op 

het terrein, op een plaats ter goedkeuring voor te stellen aan het Bestuur. De overtollige aarde 

wordt afgevoerd door de aannemer, al de kosten hiervoor zijn in deze post inbegrepen. 

 

• De aannemer dient ervoor te zorgen dat tijdens de graafwerken geen enkele beschadiging gebeurt 

ten aanzien van de te behouden, gebouwen of wegenissen. 

 

• Ter plaatse van eventuele aansluitende wegverhardingen in asfalt of beton dient de aannemer deze 

verhardingen, vóór uitvoering van de grondwerken, rechtlijnig door te zagen met aangepaste 

middelen.  

 

• De bouwput wordt steeds uitgegraven tot op drukvaste bodem en volgens de peilen die zijn 

aangeduid op de plannen. 

 

• Toegangen tot de bodem van de bouwputten dienen behoorlijk te worden aangelegd. Ze moeten 

in goede staat worden onderhouden en alle nodige veiligheid bieden. 

 

• Opmeting: 

Het volume van de bouwput wordt begrensd door de buitenomtrek van de funderingszolen en 

een supplement van 0,50 m buiten de wanden van de kelders, zonder rekening te houden met enig 

talud. Deze meeruitgravingen dienen achteraf heraangevuld te worden zoals verder vermeld.  De 

opmeting van de uitgraving gebeurt in vaste onuitgegraven toestand.  Bij de manuele graafwerken 

gebeurt het graven met de schop en de afvoer van de grond per kruiwagen.  Bij de machinale 

graafwerken gebeurt het graven met een smalle bobcat. 

 

• Eenheidsprijs: 

 Inbegrepen zijn al de onder deze post vermelde werken. 

 

• Afmetingen: 

 De uitgevoerde hoeveelheden worden achteraf verrekend. 

 - machinale graafwerken: (o.a. voor verwarmingsinstallatie, alsook funderingsherstellingen en 

sleuven voor wachtbuizen en nutsleidingen: ± 8,15 m³ 

 - manuele graafwerken: (o.a. voor verwarmingsinstallatie, alsook funderingsherstellingen en 

sleuven voor wachtbuizen en nutsleidingen): ± 22,36 m³ 

 

 METING:    3.1 Uitgraven van bouwputten:  

       - machinaal: VH/ 8,15 m³ 

        - manueel: VH/ 22,36 m³ 
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3.2   UITGRAVEN VAN FUNDERINGSZOLEN 

 

• Iedere funderingszool wordt aangezet op vorstvrije diepte en drukvaste bodem en minstens 0,80 

m onder het toekomstige maaiveld. 

 

• Uitgravingen te realiseren in een grond van allerlei aard volgens peilen en afmetingen aangeduid op 

de stabiliteitsplannen. 

 

• Zelfs tijdens de uitvoering van de werken kan het ingenieursbureau nog wijzigingen in de 

funderingsdiepte opleggen. 

 

• Opmeting: 

Het volume wordt gemeten volgens de theoretische minimum doorsnede zonder rekening te 

houden met taluds of gebeurlijke meerbreedte van de sleuven. Meerbreedte voor bekistingen en 

bestrijkingen zijn begrepen in dit artikel.  De afvoer van alle uitgegraven grond naar een erkende 

stortplaats is inbegrepen.  De opmeting van de uitgraving gebeurt in vaste onuitgegraven toestand.  

Bij de manuele graafwerken gebeurt het graven met de schop en de afvoer van de grond per 

kruiwagen.  Bij de machinale graafwerken gebeurt het graven met een smalle bobcat. 

 

• Afmetingen: 

 De uitgevoerde hoeveelheden worden achteraf verrekend. 

 - machinale graafwerken: (funderingen) 

± 4,50 m³ 

 - manuele graafwerken: (funderingen) 

  ± 17,14 m³ 

 

 METING:   3.2  Uitgraven van funderingszolen:  

       - machinaal: VH/ 4,50 m³ 

       - manueel: VH/ 17,14 m³ 

 

 

 

3.3   VERWIJDEREN  WAARDELOZE ONDERGRONDSE OBSTAKELS 

 

• Deze post omvat de verwijdering van allerlei puin en waardeloze ondergrondse constructies en 

obstakels die de graafwerken verhinderen.  Dit na voorafgaandelijk overleg met de archeologen van 

Onroerend Erfgoed.  De demontage gebeurt manueel en de afvoer op de werf met kruiwagens en 

bobcats. 

 

• Onder de vermelde m³ stenen massieven wordt telkens de onuitgegraven hoeveelheid in vaste 

toestand bedoeld.  De aannemer dient gedetailleerde opmetingsplannen (schaal 1/50) en 

meetstaten met de uitgebroken en afgevoerde massieven bij zijn vorderingsstaten te voegen. 

 

 METING:  3.3 Verwijderen waardeloze ondergrondse obstakels:  VH/ 10 m³ 
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3.4 AFVOER UITGEGRAVEN MATERIAAL 

 

• Nadat grond en puin door de archeologen onderzocht of vrijgegeven zijn, dienen ze door de 

aannemer te worden afgevoerd naar een erkende stortplaats of grondreinigingscentrum. 

 

• De aannemer mag de uitgevoerde hoeveelheden pas vorderen nadat hij aan de opdrachtgever en 

architect telkens het bewijs heeft overgemaakt dat de afgevoerde grond en puin conform de 

Vlarebo-wetgeving, zijn afgevoerd naar een erkende stortplaats of grondreinigingscentrum en dit 

overeenkomstig de vervuilingscategorie van het materiaal. 

 

• Onder deze post is enkel de afvoer van overtollige of vervuilde grond en puin bedoeld die 

afkomstig is van de  graafwerken onder “3.1 + 3.2 + 3.3. 

 

• Onder de vermelde m³ puin en aarde wordt telkens de onuitgegraven hoeveelheid in vaste 

toestand bedoeld. 

 

• De grond(vervuilings)categorieën zijn deze zoals aangehaald onder “Algemeen”.  De grond en het 

puin worden per categorie uitgegraven en afgevoerd. 

 

 METING:   3.4  Afvoer uitgegraven materiaal:  VH/ 62 m³ 
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A A N V U L L I N G E N 

 

Algemeen: 

Omschrijving: 

De aanvullingen hebben betrekking op het wederaanvullen rond de bouwput en sleuven van het 

gebouw tot op de aangegeven grondpeilen. De aanvullingen voor rioleringen maken geen deel uit van 

dit artikel. 

 

Uitvoering: 

• De aanvullingen mogen pas uitgevoerd worden nadat alle funderingen, ondergrondse metserijen, 

rioleringen, ondervloerse leidingen enz. zijn uitgevoerd en nadat deze delen door de ontwerper 

werden nagezien en goedgekeurd. De aannemer dient het akkoord hieromtrent door de 

ontwerper te laten inschrijven in het dagboek. De voorgeschreven bepleisteringen en bestrijkingen 

op de ondergrondse constructies dienen eveneens uitgevoerd te zijn, alsook de plaatsing van het 

drainagesysteem zoals verder beschreven. Rondom de bouwput dient immers een drainering te 

worden geplaatst volgens de bepalingen van STS 35. 

 

• Ook dienen al de inspectieroosters, afvoerroosters, aansluitstukken en dergelijke, opgetrokken te 

zijn tot het peil van de afgewerkte vloer. Al deze elementen dienen voorafgaandelijk afgeschermd 

en afgedicht te worden. 

 

• Vóór de uitvoering van de aanvullingen dient de aannemer alle bouwvuil en afval te verwijderen 

zoals o.a. plastiekfolies van verpakkingen, houtdelen, mortelresten, baksteenresten, enz. 

 

• Onder aanvulling wordt ondermeer begrepen: 

 - het leveren, het ter plaatse brengen en het verwerken van de nodige materialen; 

 - het samendrukken per laag van 30 cm max. van de aanaardingsmaterialen. Het volumegewicht 

gemeten van deze aanaarding, na compactering, is minstens gelijk aan 90% van de optimale 

waarde bekomen door een PROCTOR USCE proef gemodifiëerd; 

 - het verwijderen en wegvoeren van de schoren en eventuele stutten die werden aangebracht 

gedurende de graafwerken. 

 

• De eenheidsprijs van de aanvullingen omvat alle uitvoeringsmiddelen, levering van alle grond en 

zand en alle complementair materiaal dat eventueel nodig is, het vervoer en verwerking. 
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3.5   AANVULLINGEN MET TE VERDICHTEN ZAND  

 

• Materiaal: 

 - aanvulzand beantwoordend aan typebestek 104; 

 - het zand dient vrij te zijn van alle bouwafval, materiaal van vegetatieve oorsprong of agressieve 

stoffen; 

- het aanbrengen van het zand gebeurt in lagen van maximaal 20 cm die telkens machinaal 

worden aangedamd en verdicht. 

 

• Toepassing: 

 1) Aanaarding rond de bouwwerkputten en sleuven (deze post heeft geen betrekking op het 

drainagemassief dat is inbegrepen in de prijs van de drainering): de aanaarding gebeurt met aan-

gedamd grof zand in lagen van max. 20 cm. 

 2) Aanaarding onder ondervloeren (enkel in specifieke gevallen zoals terreinaanvullingen onder 

vloeren): de aanaarding gebeurt met aangedamd middelgrof zand in lagen van max. 20 cm.  

 

Na uitvoering van de aanvullingen dient er een volledig geëffend oppervlak te zijn waarop de vloer-

platen kunnen gerealiseerd worden. 

 

• Afmetingen: 

 De uitgevoerde hoeveelheden worden achteraf verrekend. 

 o.a. opvullen werksleuven. 

 

 METING:   3.5  Aanvullingen met te verdichten zand:  VH/ 7,54 m³ 
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3.6   AANVULLINGEN MET GESTABILISEERD ZAND 

 

• Materiaal: 

De aanvulling bestaat uit grof zand waaraan per m³ niet verdicht zand, minimum 100 kg cement 

met sterkteklasse 30 wordt toegevoegd. Het zand beantwoordt aan de bepalingen van index 

C.2.3.2. van het T.B. 150: zand voor onderfunderingen. 

 

• Uitvoering: 

Het mengsel wordt mechanisch bereid. De mengtijd bedraagt tenminste 1 minuut.  De aanvulling 

wordt aangebracht in lagen van max. 0,20 m dikte en mechanisch aangedamd tot de volgende 

draagkracht: samendrukbaarheidsmodulus M1 groter of gelijk aan 35 MN/m². Het aanaarden dient 

te gebeuren in horizontale lagen volgens een nivelleringsplan. Iedere laag moet afzonderlijk worden 

verdicht. De aanvulling mag pas worden uitgevoerd wanneer de elementen (in metselwerk en 

beton) waartegen ze aanleunen een voldoende sterkte hebben verkregen en na goedkeuring door 

de architect. De bewerkingen moeten uitgevoerd zijn te hoogste 2 uur na het bereiden van het 

mengsel. 

 

• Toepassing: 

- aanaarding ingeval de aannemer de graafwerken te diep zou hebben uitgevoerd is niet in deze 

post begrepen doch volledig ten laste van de aannemer; 

- ter vervanging van omgewoelde grond (van uitgegraven kelders ...) op de plaats van de 

funderingen (volgens de richtlijnen van de ingenieur stabiliteit); 

- volgens de plannen van stabiliteit en de beslissingen die genomen worden door het Bestuur 

tijdens de werfvergaderingen; 

 - als bijkomende onderfundering als het studiebureau dit noodzakelijk acht. 

 

• Meetwijze: 

 Het volume is berekend in samengedrukte toestand. 

 

• Afmetingen: 

  De uitgevoerde hoeveelheden worden achteraf verrekend. 

o.a. opvullen naast funderingsmuren + vervanging omgewoelde grond onder funderingen. 

  

 METING:   3.6  Aanvullingen met gestabiliseerd zand: VH/ 43,12 m³ 
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3.7   AANVULLINGEN MET GROEFKIEZEL (+ geotextiel) 

 

• Materiaal: 

Groefkiezel bestaande uit gebroken kiezel en fijn mengzand uit te voeren in een dikte van 25 cm, 

aan te dammen en aan te wateren. 

   

• Toepassing: 

  Te voorzien als fundering. 

 

• Meetwijze: 

  Het volume is berekend in samengedrukte toestand. 

 

• Eenheidsprijs: 

Inbegrepen is de levering en plaatsing van de groefkiezel, alsook van een voorafgaandelijk aan te 

brengen geotextiel die de aanvulling omkleedt. 

 

• Afmetingen: 

  De uitgevoerde hoeveelheden worden achteraf verrekend. 

± 6,44 m³ 

 

 METING: 3.7 Aanvullingen met groefkiezel: VH/ 6,44 m³ 
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3.8   AARDINGSLUS 

 

• Materiaal: 

De ronde koperen geleider van 35 mm², al dan niet verlood, wordt door de aannemer geplaatst. 

De geleider zelf is massief en vervaardigd uit gehard elektrolytisch koper. De geleider is 

ononderbroken en bevat geen las. 

 

• Omschrijving: 

Het leveren en plaatsen van een aardingslus, bestaande uit één geleider, onder de funderingen. 

 

• Uitvoering: 

De uiteinden van de lus of de bundel geleiders die de lus vormen, moeten uit de definitieve vloer 

van het gebouw komen met een vrije lengte van tenminste 100 cm.  De beide uiteinden van de lus 

moeten worden aangesloten op een klem of strip die steeds bereikbaar moet blijven.  De 

spreidingsweerstand van de aardelektrode moet kleiner zijn dan 100 Ohm.  Indien de aardingslus is 

samengesteld uit meerdere in serie geplaatste geleiders, dan moeten de uiteinden van elke geleider 

en hun verbinding eveneens bereikbaar blijven voor onderzoek. 

 

De geleider wordt in de funderingssleuf geplaatst op een diepte van tenminste 60 cm onder het 

maaiveld.  Tussen de aardingslus en het funderingsbeton dient een laag zuiver zand en een 

kunststoffolie gelegd te worden.  In geen enkel geval mag de aardingslus het funderingsbeton 

raken.  Het kruisen doorheen de fundering naar de klemmen gebeurt in een soepele PVC buis om 

elk contact met de fundering te vermijden.  Deze PVC buis dient 10 cm boven de afgewerkte vloer 

uit te steken. 

 

Na het plaatsen van de geleider, maar voor het storten van de funderingen, wordt de 

aardingsweerstand gemeten door een erkend keuringsorganisme.  Indien de aardingsweerstand 

onvoldoende blijkt, worden er bijkomende aardelektroden geplaatst, deze zijn van het type: 

horizontaal ingegraven metalen geleider ofwel vertikaal of schuin in de grond gedreven baren, 

pennen of geleiders. 

 

 De aarding dient binnen het gebouw uit te geven (in sacristie). 

 

De uiteinden van de aardingslus dienen naar boven te komen op de plaats waar de teller van de 

elektrische installatie zal worden geïnstalleerd. 

 

• In deze post zijn begrepen: 

 - het leveren en plaatsen van de aardingslus; 

 - het effenen van de sleuven; 

 - het opmetsen van controleputjes indien de aardingslus uit meerdere stukken bestaat; 

 - alle toebehoren voor een correcte plaatsing van de aardingslus; 

 - afkoppelbaar aansluitstuk, e.d. 

 

Het algemeen reglement op de elektrische installaties aangevuld met de voorschriften van de 

stroomverdeler zijn van toepassing! 

 

 METING:  3.8 Aardingslus: GP/ sog 



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba  p. 71 

DEEL 4:   AFWATERINGEN 

 

Algemeen: 

Het gehele afwateringsstelstel dient uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van STS.35 en de bijko-

mende vereisten vermeld in het onderhavige bestek. 

 

Dit hoofdstuk, “deel 4: afwateringen”, omvat al de delen van de rioleringswerken, toebehoren en 

aansluitingen die nodig zijn voor de uitvoering van het ontwerp. 

 

De aannemer van de algemene bouwwerken dient uiteraard zijn werken te coördineren met de 

werken sanitaire installatie en dit in overleg met de architecten.  Vóór de aanvang van de plaatsing van 

de leidingen zal op de werf door de diverse betrokkenen juist bepaald worden waar de aansluitingen 

dienen uitgevoerd te worden. 

Bijzondere aandacht is gevraagd voor de ingekokerde dakafvoerpijpen dewelke in PEH zijn voorzien 

(niet van toepassing). 

 

De aannemer controleert of al de voorziene waterafvoeren een voldoende grote capaciteit hebben.  

Zoniet, dan stelt hij de ontwerpers hiervan tijdig op de hoogte zodat de nodige aanpassingen van het 

afvoersysteem kunnen doorgevoerd worden. 

 

Al de grondwerken en heraanvullingen die nodig zijn voor de plaatsing van de rioleringen, 

ontvangtoestellen, inspectieputten en andere toestellen behorend tot dit hoofdstuk, zijn inbegrepen in 

de eenheidsprijzen voor de betreffende posten. 

 

 

4.1   AFWATERINGEN IN P.E. 

 

Het betreft de afwateringen binnen en onder de gebouwen. 

 

Van toepassing: 

STS 62 

NBN EN 1519 

 

Meting: 

Per lopende meter met alle nodige toebehoren zoals bochten, T-stukken, spruitstukken, beugels, 

uitzetmoffen, uitzetbenen, onderligschappen, verluchtingskapjes met of zonder steunplaat etc. … 

Alles klaar voor een vakkundige montage. 

 

Materiaalomschrijving: 

De afvoerbuizen welke gebruikt worden, zijn PE-HD afvoerbuizen.  Deze buizen zijn vervaardigd uit 

hoge dichtheidspolyethyleen en bestand tegen temperatuursschommelingen tot 80°C en 100°C.  De 

voornaamste kenmerken waaraan de buizen moeten voldoen zijn: 

- dichtheid ± 0,955 kg/dm³; 

- viscositeit 3,5 dl/g bij 135°C; 

- trekweerstand: 240 kg/cm² bij 20°C; 

- thermische weerstand biedend aan 100°C; 

- warmtegeleiding: ± 0,36 kcal/m/h/°C; 

- weerstand biedend aan oplosmiddelen en wasmiddelen; 

- uitzetting: 0,2 mm/m/°C; 

- corrosiebestendig zijn. 
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De te gebruiken buizen zijn gestabiliseerd door een tempering op 80°C gedurende minstens 1 uur.  

De eerste krimping mag de 0,1 cm/m niet overschrijden.  De toebehoren zoals T-, bocht- en 

mofstukken zijn van dezelfde herkomst als de buizen alsook de nodige kuisstoppen.  De 

verluchtingsleidingen zowel primair als secundair zijn ook van dezelfde hoedanigheid. 

 

Karakteristieken voor montage: 

Alle afvoeren, primaire en secundaire verluchtingen te maken voor alle toestellen op zeer vakkundige 

wijze, voor al wat de bochten en T-stukken betreft alsook voor het aanbrengen van kuisstoppen.  De 

buizen worden aan elkaar gezet door middel van een stomplas zonder bijvoeging van materiaal bij een 

temperatuur van ± 210 °C.  Deze lasmethode wordt ook wel spiegellas genoemd.  Ook kan de aan 

elkaar zetting van de buizen gebeuren door elektrische mofverbinding.  Deze mof is dan voorzien van 

een elektrische weerstand in corrosievrij materiaal.  Door afkoeling krimpt de mof rond de buis.  

Beide te verbinden delen worden in deze mof tot op halve diepte geschoven en daarmee aan elkaar 

gelast volgens de richtlijnen van de STS 62.06.16. 

 

Bij gebruik van insteekmof moet de ronde dichtingsring uit neopreenrubber vervaardigd zijn en 

bestand tegen veroudering.  Deze mof mag evenwel niet als uitzetmof gebruikt worden.  Het gebruik 

van vaste beugels met inlegstuk – tegen geluid – is aan te raden en wordt verplichtend gesteld.   

 

Tevens moeten ook glijbeugels voorzien worden om de axiale glijding van de afvoer mogelijk te 

maken.  De verluchting, zowel primair en/of secundair dient uit hetzelfde materiaal vervaardigd.  Op 

de verluchtingsleidingen, welke tot door het dak gebracht worden, dienen verluchtingskapjes 

aangebracht in dezelfde doormeter als de leiding, insneeuwen of inregenen mag echter niet mogelijk 

zijn, een proefopstelling dient ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

 

De aansluiting op de riolering is te voorzien.  Als afvoer is de verbinding te maken tussen het toestel 

tot de rioolput of de riool-T, welke in afwachting reeds geplaatst zijn.  De leidingen worden 

weggewerkt indien mogelijk, hetzij in muur, in chappe, in kokers en/of verlaagde plafonds.  Het 

gebruik van doorvoerhulzen is verplicht.  Ook isolerende matten tegen geluid dienen gebruikt te 

worden.  De installateur dient eveneens rekening te houden met de compartimentering en het 

gebruik van brandwerende dwergmoffen is verplicht.  De afvoerleidingen zijn bij elke bocht voorzien 

van onstoppingsvijs, welke afschroefbaar is. 

 

Op alle plaatsen worden de afvoeren opgehangen aan roestwerende ophangbeugels of ingegraven op 

een fundering.  De beugels zijn overtrokken met een PVC-folie tegen roest.  De doormeter van de 

beugels zijn iets groter dan de buis, dit wil zeggen dat de beugel van het schroefbaar type moet zijn en 

dus regelbaar.  Deze beugels zijn van het glijtype.  Voor verticale leidingen in kokers wordt per kolom 

en verdieping een verticale uitzetmof voorzien.  Hierbij wordt een beugel geplaatst dienstig als vast 

punt. 

 

De nodige afstand van de hechtingen: 12 x D. voor D < 32 mm; 

             8 x D. voor D > 32 mm. 

Verticale leidingen worden bevestigd op afstanden die 20 x D bedragen, maximaal. 

 

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste peilen binnen de bouw en ten opzichte van de 

aansluiting op het algemeen net.  Hij dient deze peilen op te geven na een gedegen waterpassing. 

 

Brandmoffen: 

Wanneer de afvoerleidingen door brandcompartimenteringswanden gevoerd worden, dienen 

brandmoffen geplaatst te worden.  Deze moffen zullen verplichtend van hetzelfde merk zijn als de 
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afvoerleidingen.  De brandmoffen bestaan uit 3 delen: een stuk polyethyleenbuis, een omhulsel uit 

zwellend materiaal en een buitenwand in gegalvaniseerd staal.  De brandmoffen behouden dezelfde 

mechanische weerstand als de leidingen waarop ze gemonteerd worden, ze vormen een dichting 

tegen vlammen en gassen en zullen geen ontvlambare gassen afgeven. 

 

Plaatsing: 

Volgens plan. 

Plaatsing in volle grond: zie ook beschrijving PVC-leidingen. 

 

Keuring: 

Monster van buis - mof - beugel voor te leggen en er de goedkeuring van te krijgen alvorens de 

montage aan te vangen. 

 

Niet goedgekeurd materiaal dient afgebroken en van de werf verwijderd te worden zonder meerprijs, 

noch termijnverlengingen. 

 

Eenheidsprijs: 

In de eenheidsprijs zijn inbegrepen: de uitgravingen, de schoor- en stutwerken, de funderingen, de 

leidingen, de hulpstukken en toezichtstukken, de verbinding met de putten en toestellen, de 

muurdoorgangen en inkokeringen, de beproeving, de wederaanvullingen, het vervoer van de 

overtollige grond buiten de bouwplaats, alle werken voor het voorlopig afvoeren van het 

oppervlaktewater, de tekening van het rioleringsstelsel. 

 

Er wordt aan supplement gerekend voor leidingen met zandcementfundering, zandcementomhulling 

of beugelbevestiging.   

De regenwaterafvoeren Ø 125 mm worden binnen het gebouw thermisch geïsoleerd met 40 mm 

rotswol (  van toepassing). 

 

Meetwijze 

Meeteenheid:  m volgens binnendiameter 

Meetcode:  netto te plaatsen lengte van de leidingen, gemeten volgens de aslijn en tot de  

      binnenkant van de put of het toestel 

      Er wordt een supplement op de grootste diameter aangerekend voor volgende  

      hulpstukken:  

      - bochten, verloopstukken en deksels: + 0,20 m buis; 

      - Y-, T- en toezichtsstukken met deksel, dubbele bochten: + 0,40 m buis; 

      - dubbele Y- en T: + 0,60 m buis; 

      - sifon met controlemogelijkheid en afsluitdeksel: + 0,80 m buis. 

 

Afmetingen: 

Diameter 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm 

Van toepassing is de reeks 12,5 – PN4 met dikwandige leidingen. 

 

 METING: 4.1 Afwateringen in PE: 

  - Voor afvalwater: 

  a) Ø 90 mm:     VH/ 7 m 

  + meerprijs zandcementomhulling:  VH/ 7 m 

  b) Ø 110 mm:     VH/ 5 m 

  + meerprijs zandcementomhulling:  VH/ 5 m 

 



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba  p. 74 

 

DEEL 5:  STRUCTUURELEMENTEN 

   

Algemeen: 

 

Volgende elementen worden aangehaald ter herinnering en zijn niet vermeld in de opmeting: 

 

1)   Mortels: 

Toepassing volgens de desbetreffende vermeldingen in de algemene voorschriften. 

 

2)   Doorbrekingen en klossen: 

Toepassing volgens de desbetreffende vermeldingen in de algemene voorschriften. 

 

De aannemer dient in overleg met de ontwerper en volgens aanduidingen op de plannen en op de 

werf, de nodige doorbrekingen te voorzien en de vereiste klossen te plaatsen.  Al de doorvoeren 

dienen zodanig uitgevoerd dat ze beschermend optreden ten opzichte van de door te voeren 

leidingen en deze niet kunnen beschadigd worden door de werking van de bouw of door andere 

omstandigheden.  De bevestigingsklossen en de doorvoerbuizen dienen geplaatst door de aannemer 

en hun prijs is inbegrepen in die van de ruwbouwwerken waarvan ze deel uitmaken.  De doorvoeren 

doorheen fundeerbalken zijn af te schermen met stalen mantelpijpen waardoor de latere leidingen 

afgeschermd zijn en niet in contact kunnen komen met de bouwdelen zelf. 

 

3) Studie: 

De studie van de structuurelementen  (= al de structurele elementen in beton, staal, hout, steen...) 

wordt uitgevoerd door een studiebureau, aangesteld door de opdrachtgever.  De legplannen van de 

welfsels worden eventueel opgesteld door de leverancier die er dan tevens de verantwoordelijkheid 

voor draagt. 

 

De ingenieur draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn studie.  De architect is in geen enkel 

opzicht verantwoordelijk voor de stabiliteit en kan dan ook nooit betrokken worden in eventuele 

gerechtelijke geschillen in verband met stabiliteitsproblemen. 

 

Al de afmetingen inzake structurele elementen op de algemene architectuurplannen zijn aangegeven 

ten titel van inlichting; de aannemer zal voor de delen in gewapend beton rekening houden met de 

afmetingen en de onderrichtingen van het aangestelde ingenieursbureau. 

 

Indien er een grondonderzoek werd uitgevoerd, dan ontvangt de aannemer hiervan een kopie. 
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5.1 STRUCTUURELEMENTEN IN BETON 

 

Uitvoering gewapend beton: 

• Inbegrepen in de eenheidsprijs voor het gewapend beton is de uitvoering van 5 cm 

zuiverheidsbeton onder de betondelen. 

 

• Beton: 

 - sterkteklasse:  C25/30 

    - vloerplaat: C25/30 - 2b - S3 - 28 

    - wanden:  C25/30 - 3 - S3 - 20 

  - cementgehalte:  300 kg/m³ 

  -  Benorcontrole: 

Voor al het Beton dient verplicht een Benor-attest afgeleverd.  De Benorcontrole moet 

voldoen aan de eisen voor de permanente statistische controle volgens omzendbrief 576-B/2 

van het M.O.W.  Indien de frequentie van de monstername voor het beton gestort op deze 

werf in het kader van de Benorcontrole kleiner is dan de frequentie in artikel 26.1.2.A.2, dan 

dient men bijkomende monsters te nemen. Men moet ook steeds bouwplaatskubussen maken 

daar dit niet gebeurt voor de Benorcontrole. 

 De steekkaarten met de uitslagen van alle drukproeven (deze van de Benorcontrole en de 

andere) moeten binnen de 5 dagen volgend op de drukproef medegedeeld worden. Alle 

resultaten, die van de Benorcontrole en de andere, dienen te voldoen aan de bovengenoemde 

artikels. 

 

   Controle van de betondrukvastheid door hardheidsmeting: 

 Deze proeven worden uitgevoerd door middel van de schiethamer (of sclerometer) van 

Schmidt.  De proeven zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de norm NBN 748-21.  De 

uitslagen van deze proeven zullen medegedeeld worden aan de ontwerpers. 

 

• Waterdicht beton: 

 De vloeibare vochtwerende toeslagstof is in het aanmaakwater gemengd.  Het gebruikt product 

mag geenszins de eigenschappen van het beton of het staal aantasten en is vrij van organische 

stoffen, vetten of oliën en zijn reacties verhogen krimp niet.  Het verhoogt zowel de 

drukweerstand als de waterdichtheid van het beton.  De vochtwerende toeslagstof wordt 

voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de raadgevend ingenieur ontworpen.  De aannemer 

waarborgt de volmaakte waterdichtheid van het aldus verwezenlijkt beton.  Met dit doel neemt hij 

alle bijkomende nodige schikkingen welke de ondervinding hem leert, zonder dat het hem 

toegelaten is de minimumvoorschriften hierboven niet te eerbiedigen. 

 De aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de waterdichtheid van de uit te 

voeren betonkuip. (  van toepassing). 

 

• Verdichten van het beton: 

 Het beton dient vakkundig en over een voldoende lange periode te worden getrild. 

 

• Bestrijking van beton in ondergrond: 

 Al de betonoppervlakken in aanraking met de grond, behalve de onderkanten van de  betonnen 

constructiedelen in geval een zuiverheidslaag gebruikt wordt, zullen beschermd worden als volgt: 

  - bestrijking uitvoeren met een kleefvernis van steenkoolteerpek dat aangewend wordt ten 

bedrage van 150 gr/m²; laten drogen; 

   - bestrijking met twee lagen teer nr. 1, elk van 500 gr/m² met tussenpozen van 24 uren. 
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De uitvoering van de bestrijkingen gebeurt bij droog weer en bij een buitentemperatuur van 

minstens 5°C. 

Het te bestrijken oppervlak wordt behoorlijk geborsteld en zorgvuldig ontdaan van elk spoor van 

zand, aarde, stof, enz.  De aanvulling mag slechts gebeuren nadat de laatste bestrijking volkomen 

droog is.  De bescherming is begrepen in de eenheidsprijs van het beton.  Voor betondelen die niet 

kunnen bestreken worden, dient de wapening een betondekking van minstens 5 cm te hebben. 

 

• Gladde bekistingen voor zichtbeton: 

 Het beton voor de wanden is te bekisten met volmaakt gladde bekistingen, samengesteld uit 

panelen van minstens 1,00 m breedte, bijzonder verzorgd en absoluut stijf om weerstand te bieden 

zonder merkbare vervorming aan alle lasten en trillingen, zodat een beton bekomen wordt 

waarvan het oppervlak onberispelijk is.  De bekisting is vervaardigd uit gebakeliseerde multiplex 

platen.  Het gebruik van ontkistingsolie is toegelaten maar de olie mag geen kleurvariaties 

veroorzaken op de zichtbare oppervlakken.  De karakteristieke weerstand die geëist wordt is 30 

N/mm².  Een staal van de bekistingsmaterialen zal voorafgaandelijk ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de leidende ambtenaar. 

 

• Wapeningen: 

 Kwaliteit: 

 De toe te passen normen zijn NBN A24-301-302 (5
de

 uitgave) - 303 (2
de

 uitgave) en 304 (1
ste

 

uitgave).  Het betonstaal moet Benor goedgekeurd zijn en is van het type BE 500 S of BE 500 BS. 

 

 Zuiverheid: 

 De wapeningen moeten ontdaan zijn van alle vuil, olie, verf, aarde etc.  Op het ogenblik van de 

plaatsing moeten zij volledig ontdaan zijn van alle losse roest. 

 

 Plaatsen van de wapeningen: 

 Al de wapeningen worden geplaatst met minstens 3 cm betondekking. 

 

 Afstandhouders: 

 Teneinde de afstanden vermeld in vorig nummer, te kunnen waarmaken, zal men gebruik maken 

van de ondersteuningen in mortelblokjes of in kunststof zoals vermeld in de Technische 

Voorlichting nr. 78 van het WTCB uitgave december 1969.  Voor het op zijn plaats houden van de 

bovenwapeningsnetten van vloerplaten zal men gebruik maken van stoelen in staal, van 6 tot 1 mm 

diameter: deze steunen niet op de bekisting, tenzij met tussenvoeging van mortelblokjes. 

 

 Bescherming van wachtstaven: 

 De wachtstaven zullen tegen weersinvloeden beschermd worden ten einde roestvorming en het  

ontstaan van vlekken t.g.v. afdruipen op het reeds ontkist beton te vermijden.  De bescherming 

kan bestaan uit een eenvoudige instrijking met cementmelk of bedekking met een plastiekfolie of 

op een andere doeltreffende manier. 

 

 Hernemingsvoegen: 

 In alle hernemingsvoegen van platen en wanden (waterdicht beton) wordt een "Zwelband" 

 geplaatst (Swell-seal) en een verticale waterkerende staalplaat.  Types ter goedkeuring voor te    

 leggen. 

 

Betonstudie:  

 De  aannemer legt de bekistings- en wapeningsplannen op voorhand ter controle voor aan de 

ingenieur en architect. 
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5.1.1   Polyethyleenfolie 

Het betreft de doorlopende scheidingslaag tussen het grondmassief en het zuiverheidsbeton onder de 

funderingen en vloeren.  Deze scheidingslaag wordt tegen de funderingen van de aangrenzende 

gebouwen omhooggeplooid zodat de nieuwe funderingen overal van de bestaande gescheiden zijn. 

 

• Materiaal: 

 Polyethyleenfolie met een minimum dikte van 0,2 mm. 

 

• Plaatsing: 

De polyethyleenfolie van 0,2 mm dikte wordt geplaatst op de uitgegraven en geëffende 

grondlagen. 

De folies mogen niet kleven of gescheurd zijn.  Zij worden gestapeld op een beschutte plaats.  De 

folies worden geplaatst met een overlapping van minstens 0,30 m.  Ze worden voldoende 

opgetrokken tegen de muren.  De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van 

de folie.  De beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met 

minstens 0,30 m overlapping.  Op de folie wordt het zuiverheidsbeton aangebracht. 

 

 METING:   5.1.1 Polyethyleenfolie: pro memorie 

 

 

 

5.1.2   Zuiverheidsbeton 

• Materiaal: 

Samenstelling van het beton: beton C12/15 minimum volgens NBN B15-001 met 200 kg cement -  

klasse 32.5.  De karakteristieke weerstand R'wk na 28 dagen op kubussen van 20 cm zijde bedraagt 

minstens 15N/mm². 

 Dikte: minimum 5 cm onder de funderingswerken en vloeren. 

 

• Toepassing: 

Het zuiverheidsbeton wordt aangebracht als werkvloer onder betonnen fundeerplaten, 

fundeervoeten en funderingsbalken in aanraking met de grond. 

 

De opvulling van sleufbodems of dergelijke waar het grondpeil lager ligt dan het funderingspeil, alsook 

de eventuele opvulling onder bestaande funderingszolen, wordt eveneens uitgevoerd met 

zuiverheidsbeton.  Waar het beton dikker is dan 5cm wordt het desgevallend bekist.  Deze bekisting 

is dan in de eenheidsprijs inbegrepen.  Het  beton wordt door de betoncentrale verplicht geleverd 

met BENOR-label. 

De zuiverheidslagen worden aangelegd op een effen, droge en zuivere aangedamde bodem en vlak 

afgestreken.  De bekistingen langs de omtrek zijn in dit artikel begrepen.  Vóór de uitvoering van de 

werken in gewapend beton wordt het oppervlak van de zuiverheidslaag zorgvuldig gereinigd. 

 

• Afmetingen: 

Onder de betondelen in aanraking met de grond. 

 

 METING:   5.1.2   Zuiverheidsbeton: pro memorie 
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5.1.3    Funderingszolen of -voeten in ongewapend beton  

• Materiaal: 

  Stortbeton op basis van 300 kg cement/m³. 

 

• Uitvoering: 

Het beton dient vakkundig verdicht te worden en het bovenvlak wordt horizontaal afgewerkt als 

aanzet voor de opgaande metselwerken of funderingsbalken. 

 

• Toepassing: 

Plaatselijk ondergieten van ondiepe funderingen. 

 

• Afmetingen: 

 

 METING:  5.1.3 Funderingszolen of -voeten in ongewapend beton: VH/ 2,5 m³ 

 

 

5.1.4   Funderingen in gewapend beton 

Grondonderzoek: (niet van toepassing) 

 

Zuiverheidsbeton: 

Voor het storten van gewapende funderingsplaten, verbindingsplaten, funderingsbalken, 

verbindingsbalken, zolen op palen, geïsoleerde zolen of doorlopende zolen, brengt de aannemer een 

betonnen werkvloer aan met een dikte volgens de betonplannen (met een minimum van 5 cm) en 5 

cm uitstekend buiten de vertikale wanden van het gewapend betonelement. 

 

Aanzetpeil funderingen: 

Indien de grondlaag op het door de ontwerpers voorziene peil van twijfelachtige kwaliteit lijkt, zal de 

aannemer met de ontwerpers contact nemen om de te nemen maatregelen te bespreken.  Indien de 

funderingsgrondlaag dient te worden uitgediept, kunnen de ontwerpers kiezen tussen volgende twee 

oplossingen: 

 

1) De grondlaag uitdiepen tot op de goede laag (M1  17 MPa met de plaat van 750 cm²) en het 

oorspronkelijk peil van de funderingszool handhaven; de ruimte onder de zool wordt dan 

opgevuld met zand of gestabiliseerd zand.  De aanvulling gebeurt d.m.v. zand volgens TB 200.  De 

aannemer stort geen zand op bevroren grond en stort evenmin bevroren zand.  Het scherp zand 

wordt in lagen van maximum 30 cm aangebracht en wordt mechanisch verdicht.  Elke laag is goed 

verdicht voor het aanbrengen van de volgende laag.  De verdichting wordt gecontroleerd aan de 

hand van de plaatproef (750 cm²). Men dient een samendrukbaarheidsmodules M1 te bereiken van 

17 MPa (frequentie volgens TB 200 tenzij anders vermeld in het bijzonder lastenboek).  Het werk 

is slechts voleindigd wanneer de grondmassa over de volledige aanvullingshoogte behoorlijk 

verdicht is.  Indien de ontwerpers dit nodig achten moet men de aanvulling uitvoeren met 

gestabiliseerd zand dat minstens 100 kg P30 per kubieke meter bevat en dat aangestampt wordt 

in lagen van 30 cm. De druksterkte dient te voldoen aan het TB 200. 

 

De funderingszolen laten zakken tot op de goede laag (M1>17 MPa met de plaat van 750 cm²) en 

de structuren (metselwerk of pijlers) verhogen met de waarde van de uitdieping van de funde-

ringen. In dat geval wordt de ruimte boven de zolen opgehoogd met zorgvuldig aangestampte 

zand. 

Indien de funderingsaanzet hoger ligt dan het oorspronkelijk maaiveld, moet de aanvulling 

gebeuren zoals hierboven beschreven, na weghalen van de teelaarde. 
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Toepassing: 

- funderingsplaat onder vloeren; 

- funderingsverstevigingen onstabiele muren en altaren. 

 

Uitvoering: 

 - funderingsplaat onder vloeren: 

  - betonplaten 30 cm dikte en tot op draagkrachtige en vorstvrije ondergrond; 

 - dubbele netwapening 150/150/8 mm, 30 cm overlapping; 

 - aanvullende bovenbewapening aan randen, per meter  5 staven Ø 14 mm en lengte 150 cm, 25 

cm ingeboord en chemisch verankerd in de bestaande buitenmuren: proefuitvoering vooraf 

voor te leggen. 

- funderingsverstevigingen onstabiele muren: conform stabiliteitsstudie (inclusief ± 125 kg 

wapening/m³). 

 

Afmetingen: 

- funderingsplaten onder vloeren: ± (157,14 m² x 0,30 m) + 8,78 m³ = 47,14 m³ + 8,78 m³ 

(verdiepte zones voor vloerconvectoren te voorzien) = 55,92 m³; 

- funderingsverstevigingen onstabiele muren en altaren: conform stabiliteitsstudie: ± 11,4 m³ 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn het beton, randbekisting, wapeningen, alle nodige toebehoren. 

 

 METING:  5.1.4 Funderingen in gewapend beton: 

     - funderingsplaten:  VH/ 55,92 m³ 

       - funderingsverstevigingen: VH/ 11,4 m³ 

 

 

 

5.1.5   Lateien 

5.1.5.1   Geprefabriceerde Stalton lateien in voorgespannen aarde 

Merk: 

Ploegsteert 

 

Toepassing: 

Overspanningen van openingen in het metselwerk van de binnenwanden en binnenspouwbladen in 

gebakken aarde (gewone binnendeuren, uitsparingen, achterlintelen in buitenramen etc.), in nieuw 

metselwerk of ter vervanging van bestaande rotte houten lateien. 

 

Uitvoeringsbepalingen: 

Geprefabriceerde lateien in voorgespannen gebakken aarde die in feite omklemde wapeningen zijn, 

waarop, naargelang de overspanningen en belastingen, weerstandbiedend metselwerk of ongewapend 

beton wordt aangebracht dat na verharding de drukzone zal vormen.  De druksterkte van dit 

metselwerk of beton en de hoogte van deze drukzone zijn door berekeningen te bepalen. 

 

De vrije overspanningen groter dan 120 cm moeten onderstut worden in het midden gedurende de 

gehele verhardingstijd.  Een tegenpeil van 1/500 van de vrije overspanning is noodzakelijk. 

Opleggingen: 2 x 15 cm tot 150 cm vrije overspanning 

   2 x 20 cm voor vrije overspanningen groter dan 150 cm. 
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Beide uiteinden moeten rusten in een cementmortelbad.  De lateien moeten vooraf doornat gemaakt 

worden en van alle onzuiverheden gereinigd zodat de balk en de drukzone één homogeen geheel 

vormen. 

 

Meting: 

Forfaitair bedrag voor de totaliteit van de Stalton lintelen en/of gedetailleerde opgave in de meetstaat.  

In totaal zijn er boven ± 5 gevelopeningen en ± 2 binnendoorgangen Stalton lintelen te plaatsen. 

 

Eenheidsprijs: 

Het verwijderen van rotte houten lintelen, stutwerken, kapwerken en het opnieuw bijwerken van het 

omliggend metselwerk zijn in de eenheidsprijs voor de te leveren en plaatsen lateien inbegrepen. 

 

 METING:  5.1.5.1 Geprefabriceerde Stalton lateien in voorgespannen aarde: 

       - muurbreedte 50 cm / breedte opening ± 1,2 m: VH/ 1 stuk 

       - muurbreedte 65 cm / breedte opening ± 1,8 m: VH/ 5 stuks 

       - muurbreedte 80 cm / breedte opening ± 0,9 m:  VH/ 1 stuk 
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5.2 STRUCTUURELEMENTEN IN STAAL 

 

Deze post betreft de uitvoering van een nieuwe gelijkvloerse torentrap in een strakke eigentijdse 

vormentaal.  Het betreft ambachtelijk fijn smeedwerk van de hoogste kwaliteit waarbij het materiaal, 

de aansluitingen en verbindingen zichtbaar blijven. Het vakmanschap en oog voor detail van de 

uitvoerder is dan ook essentieel om tot het beoogde resultaat te kunnen komen.   

De architect mag elke uitvoerder weigeren waarvan de voorgelegde proefuitvoeringen niet voldoen.   

 

• Al de constructietekeningen worden door de uitvoerder voorafgaandelijk ter goedkeuring 

voorgelegd aan architect en een stabiliteitsingenieur. 

• De uitvoerder maakt gedetailleerde digitale werkhuistekeningen van al de onderdelen inclusief 

leuningen op een gedetailleerde schaal en legt deze detailtekeningen vóór de uitvoering ter 

goedkeuring voor aan het Bestuur dat ten allen tijde de vrijheid heeft om bepaalde 

uitvoeringswijzigingen op te leggen.  In dit geval worden de werkhuistekeningen aangepast en 

opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. 

• Al de onderdelen dienen vóór plaatsing ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Bestuur, 

waarna een proefopstelling plaatsvindt. 

• Al de maten zijn door de uitvoerder vóór de uitvoering ter plaatse te controleren. 

• Al de bevestigingen, aansluitingen en proefopstellingen zijn inbegrepen.  

• Het werk zal er steeds netjes en verzorgd uitzien. 

 

- Het warmgewalste staal wordt zorgvuldig geselecteerd op voorkomen en kleur en dient van de 

beste kwaliteit te zijn, zonder uitgebreide roestvorming. Het aspect van de natuurlijke ‘blauwe’ 

walshuid is essentieel en dient gerespecteerd en behouden.   

- Alle staal, wordt ontdaan van roest, scherpe randen, bramen, onzuiverheden en met respect voor 

de blauwe walshuid mat gevernist. 

- Laswerk wordt steeds aan de achterzijde aangebracht, uit het zicht. En indien nodig bijgeslepen. 

- Indien slijpwerk wordt de walshuid hersteld zodat er geen lichtkleurige slijpsporen meer zichtbaar 

zijn. Lichte stukken dienen bijgebrand te worden om de zwarte kleur te bekomen. 

- Eventuele schroeven worden tegenover elkaar ritmisch geplaatst volgens de werkhuistekeningen. 

 

 

5.2.1 Torentrap met stalen hekwerk  

De trap bestaat uit verschillende onderdelen :  

1. De onderste 6 verdreven treden worden uitgevoerd als een massieve blok : Een houten 

structuur met multiplex wordt bekleed met staalplaat (warmgewalste staalplaat met gave 

walshuid / vernist)  

o Inbegrepen is het inbouwen van een dubbel stopkontakt 

o De aansluiting met de ruwe silexmuren dient verdiept te worden uitgewerkt met 

eventueel een cementering.  

2. De volgende 15 treden worden opgevat als 2 stalen bomen (L-ijzers 200/50/5mm ; 

warmgewalst met gave walshuid) met tussenliggende massieve houten treden op stalen 

lippen. De onderzijde van de trap is volledig beplankt met planken van variërende breedte. 

3. Verankerd tegen de trap en tegen de torenmuur wordt een geklinkt stalen hekwerk geplaatst 

met een opendraaiend hek met slot . 

4. Een leuning bestaande uit een massieve staaf.  
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STALEN ONDERDELEN:  

- De onderste treden: een houten structuur bekleed met warmgewalste platen van diverse 

afmetingen door middel van zwart gepassifeerde schroeven bevestigd op de ondergrond volgens 

de goedgekeurde werkhuistekeningen.  Bij de plaatsing let men op mooi vlak aansluitende naden.  

Schroeven worden tegenover elkaar ritmisch geplaatst.  Hoeken worden strak geplooid met een 

minimale radius.  Plaatranden mogen niet scherp zijn, de braamzijde wordt steeds naar de 

onderzijde gericht. 

Het warmgewalste staal wordt zorgvuldig geselecteerd op voorkomen en kleur en dient van de 

beste kwaliteit te zijn, zonder uitgebreide roestvorming. Het aspect van de natuurlijke ‘blauwe’ 

walshuid is essentieel en dient gerespecteerd en behouden.  Per onderdeel dienen de platen bij 

voorkeur van éénzelfde levering te zijn. Kleurnuances (blauw-zwart tot bruin-zwart) dienen 

vermengd te worden op een harmonische manier.  

De ondergrond is inbegrepen in het werk en bestaat uit multiplex-platen die worden bevestigd op 

een houten structuur. Ter plaatse van de naden wordt de ondergrond vooraf zwart geschilderd.  

Te voorziene uitsparingen, voor bijvoorbeeld stopkontact zijn inbegrepen in het werk. 

Aansluitingen van de metaalplaten met een ander materiaal zijn steeds netjes en verzorgd 

afgewerkt. Ter plaatse van de aansluiting van de vloerplaten met de ‘zeer ruwe’ natuursteenmuren 

van de romaanse toren wordt een verdiept nisje (ca 3cm hoogte, 5cm breedte) aangebracht door 

de metaalplaat te plooien (met minimale radius) De bodem van de verdiepte voeg wordt 

gecementeerd.  

- 2 stalen bomen : L-ijzers 200/50/5mm ; warmgewalst met gave walshuid ; voorzien van op maat 

gelaste steunen voor de houten treden.  

- Hekwerk : Het geheel wordt samengesteld met warmgewalste stalen strips 40 x 3 mm zowel 

horizontaal als verticaal met een hartafstand van ±180 mm.  

Op elk kruispunt worden de strippen door middel van een bolknopklinknagel Ø10 mm met elkaar 

verbonden.  De klinknagel wordt verhit en piramidevormig plat geslagen aan de cilinderkant.  De 

manueel geklonken zijde zal zich steeds aan dezelfde kant van het hek bevinden.  Daar waar de 

strippen langer zijn dan de handelsmaat zal er een koppeling gemaakt worden ter hoogte van een 

kruising.  Ook hier mag er niet gelast worden en wordt de verbinding door middel van klinknagels 

tot stand gebracht.   

- De Deur wordt voorzien van hang- en sluitwerk warmgewalst uitgevoerd zonder zichtbare lassen 

of slijpwerk.  Alles wordt zo uitgevoerd dat het opgaat in het geheel van het werk. Daar waar een 

koppeling gemaakt wordt (ophanging, steun vloer) mag er niet gelast worden en wordt de 

verbinding door middel van klinknagels tot stand gebracht.  De deur is voorzien van een degelijk 

veiligheidsslot in bijpassende (zwarte) slotplaat.  

 

- Leuning : massieve staven met diameter 15mm  verankerd aan stalen hekwerk met klinknagel en 

zijdelings aan houten balk en muur op de verdieping. 

- Alle stalen onderdelen worden afgewerkt met een transparant matte vernis. 

 

 

HOUTEN TREDEN & BEPLANKING ONDERZIJDE TRAP : 

- De traptredes zijn samengesteld uit massieve planken in Franse eik, dikte 40 mm. De planken 

worden geplaatst met afgeschuinde vellingkanten (V-voeg) en zijn van kwaliteit 1
ste

 keus K/VK, 

volledig kwartier en vals kwartier, spintvrij. De verschillende planken worden verbonden door een 

rechthoekige doorlopende eiken deuvel die in de centrale zijdelingse groef van de planken is 

ingewerkt.   

- De beplanking is samengesteld uit massieve planken in Franse eik, dikte 15 mm. De planken 

worden geplaatst met afgeschuinde vellingkanten (V-voeg) en zijn van kwaliteit 1
ste

 keus K/VK, 

volledig kwartier en vals kwartier, spintvrij.  

- Het bovenvlak vertoont knopen noch gebreken, weinig opvallende aders en vlekken of 

verkleuringen zijn toegestaan. 
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- De planken worden daarenboven uitgevoerd met een wisselende afwerking: ruw gezaagd met 

lintzaag of vlak geschaafd. De ruw gezaagde afwerking met lintzaag kan dienen als antislip. Elke 

trede is uniek door gebruik te maken van verschillende plankbreedtes en de 2 afwerkingen.  

- De treden worden verdoken langs de onderzijde op de stalen draagstructuur geschroefd. De 

beplanking wordt geplaatst op de onderste lip van het L-ijzer. 

- De eikenvloer wordt behandeld met natuurlijke producten, minimum 3 lagen :  

1. een natuurlijke, chemische kleuring specifiek voor de houtsoort en gewenste donkere, 

vergrijsde kleur,  

2. een gekleurde ophelolie (als kleurfixatie)  

3. krasvaste afwerkingsolie (vulling oppervlak hout) volgens de voorschriften van de fabrikant. 

  Product vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan architect. 

- Een gekleurde, modeltrede dient door de uitvoerder vooraf aan de architect ter goedkeuring te 

worden voorgelegd. 

 

Meting: 

Forfaitair bedrag voor de totaliteit van de trap met de verschillende onderdelen. 

- Massieve onderste 6 verdreven treden  

- 15 treden : 2 stalen bomen met tussenliggende massieve houten treden 

- stalen hekwerk geplaatst met geïntegreerd opendraaiend hek. 

- Een leuning bestaande uit een massieve staaf.  

 

Eenheidsprijs: 

Alle aansluitingen tegen de ruwe silex muren van de toren zijn in de eenheidsprijs voor de te leveren 

en plaatsen trap inbegrepen. 

 

 METING:    5.2  Structuurelementen in staal:  GP/ sog 
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5.3 IJZERBEHANDELING 

 

Doel: 

Behandeling van al de smeed- en gietijzeren bouwonderdelen zoals al de smeedijzeren muurankers en 

trekkers op de zolders en diefijzers in de raamopeningen. 

 

Opmerking: 

Met het opzetten van een volgende bewerking mag niet eerder worden begonnen dan nadat de 

voorgaande voldoende droog is en door het Bestuur is goedgekeurd. 

Op het werk mogen alleen de materialen aanwezig zijn die in het bestek worden genoemd of door 

het bestuur na bespreking zijn toegelaten.  Veranderingen in de samenstelling van de te gebruiken 

materialen (o.a. verdunnen, toevoegen van verhardingspreparaten en dergelijke aan grond- en 

lakverven, die strijkklaar op het werk worden aangevoerd of op samenstelling zijn gekeurd) behoeven 

steeds de toestemming van de opdrachtgever tenzij de door de fabrikant aangebrachte 

gebruiksaanwijzing een toevoeging van een van de genoemde producten noodzakelijk maakt of 

toestaat.  In dat geval dient men zich stipt aan deze voorgeschreven percentages te houden. 

 

De aannemer dient zelf alle mogelijke voorbereidingen te treffen en afschermingen aan te brengen, 

zodat beschadiging of vervuiling van vloeren, houten bouwonderdelen, gewelven, wanden, enz. 

absoluut uitgesloten is. 

 

De aannemer dient er rekening mee te houden dat sommige te behandelen ijzeren onderdelen 

moeilijk toegankelijk zijn. 

 

Al de te behandelen ijzeren onderdelen zijn momenteel zeer sterk aangetast door corrosie ! 

Al de scharnierende of draaiende onderdelen zoals het hekwerk dienen na de behandeling te worden 

gesmeerd met fijne smeerolie zodat al deze onderdelen weer optimaal functioneren ! 

 

 

Behandeling 

 

1. Reiniging: 

Het ijzer door middel van mechanisch bikken en schuren volledig ontdoen van roest en 

verontreinigingen.  Na deze bewerking dient het oppervlak te voldoen aan de Zweedse Standaard SIS 

05 5900 en de ontroestingsgraad St3.  Het ijzer volledig stofvrij maken en maximaal enkele uren 

onafgedekt laten staan. 

 

 

2. 1ste laag = meniën: 

Het geheel meniën met loodijzermenie 90/10.  Dit is een corrosiewerende menieverf op basis van 

alkydhars, gepigmenteerd met loodmenie en ijzeroxyde (verhouding 90:10). Kleur oranjebruin.  

Droge laagdikte = 40 micrometer.  Droogduur = 24 uur, daarna schuren en ontstoffen. 

 

 

3. 2de laag = overmeniën: 

Het geheel overmeniën met loodijzermenie 50/50.  Dit is een corrosiewerende menieverf op basis 

van alkydharsen, gepigmenteerd met loodmenie en ijzeroxyde (verhouding 50:50).  Kleur roodbruin.  

Droge laagdikte = 35 micrometer.  Droogduur = 24 uur, daarna schuren en ontstoffen. 
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4. 3de laag = voorlakken: 

Het geheel voorlakken met zijdeglansverf voor buiten en binnen op basis van alkydhars, ± 5% white 

spirit toevoegen.  Aan te brengen in een zgn. "één-pot-systeem", dit wil zeggen dat al de 

behandelingen met hetzelfde product kunnen worden uitgevoerd.  Kleur: mat zwart.  Droge laagdikte 

= 35 micrometer.  Droogduur = 24 uur, daarna schuren en ontstoffen. 

 

 

5. 4de laag = aflakken: 

Het geheel aflakken met zijdeglansverf voor buiten en binnen op basis van alkydhars, max. 3% white 

spirit toevoegen.  Aan te brengen in een zgn. "één-pot-systeem".  Kleur: mat zwart.  Droge laagdikte 

= 35 micrometer. 

 

 

Benaderende hoeveelheid: FH 

Volgende onderdelen dienen een vakkundige "ijzerbehandeling" te ondergaan: 

1. ijzeren muurankers en trekijzers: 

 - al deze ijzeren elementen op alle zolders dienen te worden behandeld; het betreft zowel 

muurankers als metalen elementen in en aan de gewelven van het schip en het koor. 

2. diefijzers raamopeningen: 

 - al deze ijzeren elementen dienen te worden behandeld van de sacristie; 

 - afmetingen door opzoeking. 

3. ijzeren raamstructuren: 

 - al deze ijzeren elementen dienen te worden behandeld; 

 - afmetingen door opzoeking. 

 

 METING:   5.3 Ijzerbehandeling:  GP/ sog 
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5.4 STRUCTUURELEMENTEN IN HOUT 

 

Na de voorziene demontagewerken aan de gebouwen en de reiniging van de houten 

structuurelementen van de gewelfstructuren, vloerroosteringen en lateien, wordt een inspectie 

uitgevoerd van deze houten onderdelen.  Het betreft de houten onderdelen van de kerk, kerktoren 

en sacristie.  Balken die te zeer verrot zijn worden in principe vernieuwd met dezelfde afmetingen als 

de originele onderdelen.  Eventueel kunnen plaatselijk houten of polymeerchemische prothesen 

worden aangebracht.  Bij minder structureel aangetast hout kan er een curatieve behandeling door 

injectie worden uitgevoerd en al het overig te behouden of te recupereren hout ondergaat minstens 

een preventieve behandeling door besproeiing.  Al de uit te voeren restauratie-ingrepen worden door 

de aannemer voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever, Onroerend Erfgoed en 

architect. 

 

• Van toepassing zijn ondermeer de volgende te restaureren houten structuren: 

 - gewelfstructuren; 

 - vloerroosteringen; 

 - lateien. 

 

•  Op al de houtbehandelingen dient de uitvoerder een schriftelijke garantie van tenminste 

tien jaar te geven en dit voor een volledige vrijwaring van alle insecten en fungi. 

 

•  De aannemer moet beschikken over referenties van minimum vijf jaar in werken met een 

gelijkaardig karakter, omvang en moeilijkheidsgraad. Deze referenties moeten worden 

ingediend bij de inschrijving. 

 

•  Als voorzorgsmaatregel moet een plasticfolie worden uitgespreid om schade bij afdruipen van 

het houtbehandelingsproduct te vermijden. 

 

•  De insecten- en fungibestrijding omvat alle werken noodzakelijk voor een volledige sanering van 

het aangetaste hout: 

- de uitroeiing van de bestaande aantasting 

- het beletten van verdere ontwikkeling van larven en eitjes 

- het onmogelijk maken van nieuwe aantasting. 

De behandeling zal bijgevolg niet enkel een genezend karakter hebben, maar tevens een 

voorbehoedende functie blijven behouden in de tijd. 

 

• De bijgevoegde opmetingsstaten bevatten de lijst van alle houtconstructies die dienen 

behandeld te worden.  De opgegeven maten zijn slechts richtgevend en dienen door de 

inschrijver ter plaatse gecontroleerd en aangevuld te worden. 

 

•   De aannemer dient onbetwistbare bewijzen voor te leggen van de verbruikte hoeveelheden 

houtbehandelingsproduct.  De vorderingsstaten worden slechts goedgekeurd na voorlegging 

van de betreffende bewijzen. 
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UIT TE VOEREN WERKEN 

 

5.4.1  Reinigen houten structuren 

Na de algemene demontagewerken worden de houten structuren zoals vloerroosteringen en lateien 

mechanisch gereinigd en ontstoft met stijve borstels van paardenhaar.  Uitstekende nagels, 

leidingbeugels en dergelijke worden verwijderd. 

 

Na deze reiniging inspecteert de uitvoerder alle houten onderdelen en doet hij aan de hand van de 

beschreven methodes restauratievoorstellen aan opdrachtgever, Onroerend Erfgoed en architect. 

 

Afmetingen: 

Van toepassing op al de gewelfstructuren, vloerroosteringen en de houten lateien. 

 

 METING:  5.4.1 Reinigen houten structuren: GP/ sog 

 

 

5.4.2 Polymeerchemische houtprothesen 

Voorafgaandelijk worden al de uit te voeren behandelingen door de aannemer ter goedkeuring 

voorgelegd.  Vervolgens zal hij een eerste proefuitvoering doen en deze eveneens ter goedkeuring 

voorleggen.  Pas na schriftelijke goedkeuring van de proefuitvoering (via het wekelijkse werfverslag) 

mag met de overige balkprothesen worden gestart. 

 

Doel:   

Herstel van de stabiliteit d.m.v. kunstharsverstevigingen (= polymeer-chemische houtrestauratie). 

 

Onderzoek: 

Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de polymeerchemische houtprothesen dient de aannemer een 

houtonderzoek met “decay detecting drill” te laten uitvoeren en het rapport in 4-voud over te maken 

aan de architect.  De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de aannemer en zijn 

inbegrepen in de eenheidsprijzen voor de post 5.3.2. 

 

Na de reiniging van de houten structuren dienen de gewelfstructuren, ingewerkte houten muurlijsten, 

vloerroosteringen en dakgebinten volledig te worden onderzocht door middel van "decay detecting 

drill". 

 

Bij een houtonderzoek door middel van “decay detecting drill” wordt een zeer dunne stompe naald 

met een rotatie van 8000 toeren per minuut door het hout geboord.  Het boorgat is voor het blote 

oog praktisch onzichtbaar en heeft een diameter kleiner dan 1 mm.  Tijdens de penetratie van de 

naald in het hout wordt de drukweerstand gemeten en doorgegeven aan een computer die de 

aangetaste zones duidelijk weergeeft op een diagram. 

 

Een onderzoek door middel van “decay detacting drill” dient uitgevoerd om de houtaantasting van de 

vloerroosteringen en de dakstructuren exact per onderdeel te kunnen aflijnen.  Gezien de zeer 

duidelijke resultaten, de ernst van de houtaantasting, het niet-destructieve karakter van het onderzoek 

en de relatief goedkope kostprijs is het aangewezen om bij de restauratie van de vloerroosteringen en 

lateien op al de balken een aantal controlerende peilingen uit te voeren.  De aangetaste zones die bij 

deze peilingen, alsook visueel worden vastgesteld, dienen exact te worden gelokaliseerd door 

bijkomende peilingen met “decay detecting drill” en met krijt afgelijnd.   
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Aan de rand van de aangetaste zones wordt minstens elke 10cm gepeild om het inwendige houtrot op 

te sporen en af te boorden.  Zodoende dienen de aantastingen vervolgens enkel lokaal te worden 

behandeld door injectie of prothesen en kan een maximum aan originele gebintonderdelen worden 

behouden.  Balken worden dan ook enkel vernieuwd indien het merendeel van het hout 

onherstelbaar is aangetast en na overleg met Onroerend Erfgoed.  Plaatselijke houtbehandelingen 

krijgen steeds voorkeur op houtvernieuwingen.  Het opzet is immers een zachte restauratie met 

minimale kosten, doch tegelijk een volledige neutralisering van de destructieve houtaantasting. 

 

Deze post is inbegrepen in 5.3.2 en omvat de uitvoering van peilingen door middel van “decay 

detecting drill” op de  moerbalken, kinderbalken en lateien met een sectie groter dan 5 cm x 5 cm.  

Op elk onderdeel worden 3 algemene peilingen uitgevoerd en vervolgens worden de aangetaste 

zones precies afgelijnd door middel van bijkomende peilingen met tussenafstanden van 10cm ter 

plaatse van de overgang tussen gezond en aangetast hout.  De aangetaste zones worden met wit krijt 

visueel afgelijnd en de behandeling van de aangetaste zones wordt aan de hand van de 

onderzoeksresultaten voorgelegd aan de opdrachtgever, Onroerend Erfgoed en de architect.  Hierbij 

overhandigt de aannemer tevens in 3-voud het onderzoeksrapport met de peilgrafieken en de 

resultaten van al de metingen.  Al de onderzochte balken worden genummerd en schematisch grafisch 

weergegeven met aanduiding van de aangetaste zones.  De aard en de ernst van de aantasting wordt 

telkens vermeld, alsook de voorgestelde behandeling.  Er wordt steeds getracht om zoveel mogelijk 

originele houtdelen te behouden. 

 

Algemeen:   

- De polymeerchemische houtprothesen dienen uitgevoerd te worden door een gespecialiseerde 

firma waarvan de kwalificaties en referenties ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. 

- De polymeerchemische restauratie vindt plaats na de curatieve houtbehandeling. 

- De brandbaarheid van het hout mag door de houtbehandeling niet verhoogd worden. 

- De uitvoerende firma is verantwoordelijk voor de hoeveelheid, soort, lengte en omvang van de 

wapening enz., de samenstelling en deskundige verwerking van de te gebruiken producten. Zij zal 

elk van de uit te voeren herstellingen en het ermee gepaard gaande stabiliteitsprobleem in detail 

bestuderen en de specifieke oplossing en berekeningsnota voorleggen aan de architect en de ing. 

stabiliteit. De samenstelling van de compound en de ligging, grootte en aantal van de 

wapeningsstaven, dient zo berekend te zijn dat het gerestaureerde element terug al zijn 

mechanische eigenschappen heeft en de belastingen waaraan het onderhevig is met de nodige 

veiligheidsmarges kan opnemen. 

- De wapening zal bestaan uit stalen staven met verbeterde hechting of glasvezelversterkte polyester 

staven en moet een voldoende overbrugging tot stand brengen tussen het gezonde hout en de 

prothese. 

- De compound voor het maken van de prothese zal bestaan uit een kunsthars (epoxy) en een 

vulmateriaal (gewassen kwartskorrels) in een aangepaste granulatiesamenstelling. 

- De aannemer dient een schriftelijke verklaring van 10-jarige garantie voor de behandeling voor te 

leggen alvorens de opdrachtgever tot betaling van deze werken verschuldigd is. 

- De gespecialiseerde uitvoerende aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de 

stabiliteit, de producten en de goede uitvoering. 

- Vooraleer over te gaan tot de uitvoering zal de aannemer per balk de juiste secties van zijn 

geplande ingreep voorleggen. 
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Behandeling: 

1. Elektrische leidingen: 

Al de elektrische leidingen van de te behandelen balk losmaken.  Deze leidingen moeten onder 

spanning blijven en tijdelijk worden geschoord of opgehangen om afknakken te vermijden. 

 

2. Schoringen: 

Schoren van de aangetaste balk en al de onderdelen die er op steunen.  Het schoringsprincipe 

dient door de uitvoerder op voorhand ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 

stabiliteitsingenieur. 

 

3. Reiniging: 

Het zwaar aangetaste of verpoederde hout moet volledig worden uitgebijld en uitgeschuurd. 

Teneinde een optimale verbinding tussen de prothese en het gezonde hout te kunnen bekomen, 

dient het hechtingsvlak vrij te zijn van alle losse delen, stof, verontreiniging e.d. en naar visuele 

beoordeling droog zijn (d.w.z. dat het vochtgehalte van het hout lager moet zijn dan 20%). Het 

dakgebint en de volledige zolder dienen grondig te worden gereinigd en ontstoft. 

Indien de balken voorzien zijn van een waardevolle bepleistering dient het verwijderen van het 

aangetaste hout op een zodanige wijze uitgevoerd dat er een minimale restdikte van de bestaande 

balk van 3 cm overblijft alwaar het pleisterwerk aan bevestigd is.  Deze restsectie van de houten 

balk zal dan dienst doen als verloren bekisting voor de polymeerchemische herstelling. 

 

4. Injectie met laagvisceuse epoxyharsen op polymeerbasis: 

Het aangrenzende licht aangetaste hout dat nog structuur heeft, dient tot volledige verzadiging te 

worden geïnjecteerd met laagvisceuse epoxyharsen op polymeerbasis.  De 

houtbehandelingsproducten dienen volledig te drogen alvorens de boorgaten te boren. 

   

5. Boren van de wapeningsgaten: 

De diameter van de gaten bedraagt ± 28 mm. De berekening van het aantal gaten valt ten laste 

van de uitvoerder en is afhankelijk van de krachten op de balk.  Het aanbrengen van de boorgaten 

gebeurt vanuit de bovenkant van de balk in de richting van de oplegging onder een hoek van 

maximaal 20% met het horizontale vlak.  Bij toepassing van meerdere staven moet het 

boorpatroon zo symmetrisch mogelijk aangehouden worden t.o.v. de verticale doorsnede, met 

inachtname van de in het basis-boorschema vastgestelde minima.  Wanneer, uitgaande van het 

beschikbare hechtingsvlak, de minima niet kunnen worden aangehouden, dient de vorm van het 

hechtingsvlak zodanig aangepast, dat aan de gestelde minima kan worden voldaan. 

 

De uiteindelijke vorm en plaats van het aanhechtingsvlak epoxy/hout worden bepaald door de 

volgende criteria: 

a: het "rotpatroon"; 

b: het basisboorschema (staafafstanden, min. verankeringslengte, e.d. : zie basisboorschema); 

c: symmetrie van het boorpatroon; 

d: het hechtingsvlak moet visueel te beoordelen zijn. 

Het loodrecht op de houtvezelrichting afzagen is niet toegestaan.  Wanneer zagen noodzakelijk is, 

moet dit onder een hoek van 45° plaatsvinden (zie figuur basisboorschema). 

 Na het boren worden de boorgaten leeggeblazen d.m.v. perslucht. 
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6. Bekisting: 

De bekisting bestaat uit 12 à 20 mm dikke planken in dezelfde houtsoort (liefst oud 

recuperatiehout) als datgene van de betrokken balk en wordt als een verloren bekisting verzonken 

in het balkhout.  Na de uitvoering van de prothese wordt deze bekisting oppervlakkig bewerkt 

zoals de balk zelf.  Deze bewerking gebeurt zodanig dat de bekisting niet meer kan onderscheiden 

worden van de aansluitende balkdelen.  Om lekkage te voorkomen, moet de bekisting goed 

sluitend worden uitgevoerd, met afdichting van al de naden.  Ook de bovenzijde van de prothese 

wordt afgewerkt met een gelijkaardige in het balkhout verzonken en precies aansluitende 

bekistingsplaat.  Het geheel wordt opgeschuurd en bijgewerkt zodat de ingreep achteraf 

onzichtbaar is. 

 

7. Wapening: 

Afhankelijk van de dimensies van de balk, alsook de mogelijke krachten die op de balk inwerken, 

worden wapeningsstaven aangebracht met een diameter van ± 20 mm.  De berekeningen vallen 

ten laste en onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder.  De staven zijn van glasvezel 

versterkte polyester en ze dienen de dag vóór de verwerking voorbehandeld te worden als volgt: 

de totale kontaktoppervlakte van de staven moet worden opgeschuurd d.m.v. grof schuurpapier 

en vervolgens voorzien van een laag epoxyhechtlaag. In de nog kleverige toestand worden de 

staven gerold in een bed bestaande uit vuurgedroogd kwarts, dit om nadien een betere 

aanhechting te bekomen met de epoxylijm die men in de boorgaten brengt alvorens de staven te 

plaatsen. 

 

Voor de wapeningsstaven wordt alleszins één van de volgende materialen gebruikt: 

- Glasvezelversterkt polyester, type ASLAN (treksterkte > 600 MPa) of gelijkwaardig. 

- Wapeningsstaal, kwaliteit BE400VK De verankeringsstaven zijn te voorzien van een 

roestwerende epoxy beschermcoating (type SIKA Armatec 100 EpoCem of gelijkwaardig) met 

een minimale dikte van 200 micrometer. Teneinde de hechtingscapaciteit van het oppervlak te 

vergroten wordt in de eindlaag van de beschermcoating middelmatig fijn zand ingestrooid. 

- Inox gekarteld, kwaliteit AISI 304 of gelijkwaardig. 

 

Het epoxyhars dat gebruikt wordt voor de verlijming van de wapeningsstaven en het vullen van de 

barst is een epoxy injectiehars van het type Epicol I of gelijkwaardig en heeft volgende 

karakteristieken: 

- Hechting op staal 10 MPa (omzendbrief V576-B5). 

- Treksterkte 20 MPa (ASTM D-638). 

- Druksterkte 50 Mpa (NBN B12-208). 

 

Indien nodig kan het injectiehars gethixotropeerd worden. Dit kan enkel gebeuren na goedkeuring 

van het studiebureau. 

 

8. Vulmortel: 

Alvorens deze mortel in de bekisting te gieten, dient het kontaktoppervlak met de balk eventueel 

te worden voorgeprimerd.  Deze primer moet nog kleven als de mortel wordt ingegoten.  De 

vulmortel is een product op basis van epoxyhars. Dit product is samengesteld uit twee 

componenten op basis van laag visceuze, oplosmiddelvrije kunststoffen gevuld met inerte 

materialen.  Voor de verwerking moeten de beide componenten tot een homogene massa worden 

gemengd.  Het gemengd product hecht uitstekend op alle droge minerale ondergronden en wel 

derwijze dat een compact geheel hiermede gevormd wordt.  Na doorharding is het product 

bestand tegen fungi, insecten en de meest uiteenlopende chemicaliën. 
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De bovenzijde van de vulmortel wordt vlak afgestreken zodat na plaatsing van de bovenbekisting 

het oorspronkelijk balkvolume terug wordt bekomen. Na uitharding worden de schoren 

verwijderd. De mechanische eigenschappen van het hars moeten deze van de aangrenzende 

houtstructuur dan tenminste overtreffen met 50%. In geval van brand mag de prothese geen 

schadelijke gas- of rookvorming doen optreden en de inbrandsnelheid moet geringer zijn dan bij 

het aangrenzende balkhout. 

 

De 2-componenten epoxymortel heeft  minstens volgende eigenschappen (volgens de Belgische 

norm NBN B12-208):  

- Treksterkte > 20 N/mm². 

- Druksterkte > 40 N/mm². 

- Hechtsterkte aan hout > interne afschuifsterkte van hout (3 MPa). 

- E-modulus: > 8000 MPa. 

  

 Referentiemateriaal: Episol EMT (Resiplast) of gelijkwaardig. 

 

Balkkop 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meting:  

Netto verwerkt aantal liter epoxy,  

Met inachtname van de volgende uitgangspunten: voor kleine epoxyharsherstellingen (nettoverbruik 

kleiner dan 5 liter) wordt de herstelling gerekend aan een minimum van 5 liter epoxy. 

De grotere herstellingen (meer dan 5 liter epoxy) worden gerekend aan netto hoeveelheid verbruikt 

materiaal (meten van de opgevulde opening). 

 

Eenheidsprijs: 

Dit artikel omvat het polymeerchemisch herstel van hout en van de houtverbindingen.  

 

Zijn eveneens inbegrepen in de prijs voor dit artikel: 

- De gedetailleerde studie van de uit te voeren herstellingen en de ermee gepaard gaande 

stabiliteitsproblemen. De specifieke oplossingen en berekeningsnota's zullen worden voorgelegd 

aan de architect en de stabiliteitsingenieur. 

- De nodige wapeningen en bekistingen. 

- Alle nodige hulpmiddelen, nodig voor de goede uitvoering van deze werken. 

 

Benaderende hoeveelheid: VH: 

Een aantal houten onderdelen van de gewelfstructuren, ingewerkte houten muurlijsten, 

vloerroosteringen en lateien zijn zodanig verrot dat ze polymeerchemisch dienen te worden hersteld.  

Enkele balken zijn centraal ingerot door waterinsijpelingen.  Sommige delen zijn structureel verzwakt 

door infiltraties.  De uitvoeringen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan 

opdrachtgever, Onroerend Erfgoed en architect.  De hoeveelheden zijn vermoedelijk en de omvang 

van de individuele herstellingen kan dan ook geenszins aanleiding geven tot meerprijzen.  De 

herstellingen worden steeds strict beperkt tot de aangetaste zone. 
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Afmetingen: 

 

Balken Onderdeel Lengte (m) Balkprothesen (m³) 

GEWELFSTRUCTUREN 

sectie 8/8 cm 

sectie 12/14 cm 

sectie 26/30,5 cm 

gewelfstructuur 

gewelfstructuur 

gewelfstructuur 

0,8 m x 18 

1,0 m x 6 

1,2 m x 8 

0,092 m³ 

0,101 m³ 

0,761 m³ 

Totaal:   0,954 m³ 

MUURLIJSTEN 

sectie ± 12/28 aanzet gewelfstructuur ± 27,3 0,917 m³ 

Totaal:   0,917 m³ 

ROOSTERINGEN 

sectie 20/25 

sectie 32/35 

sectie 34/35 

toren 

toren 

toren 

1,2 x 5 

1,4 x 3 

1,5 

0,300 m³ 

0,470 m³ 

0,178 m³ 

Totaal: 0,948 m³ 

LATEIEN 

door opzoeking 0,250 m³ 

Totaal:  0,250 m³ 

 

 METING:   5.4.2 Polymeerchemische houtprothesen:  

   - gewelfstructuren: VH/ 0,954 m³  

   - muurlijsten:  VH/ 0,917 m³ 

   - roosteringen: VH/ 0,948 m³ 

   - lateien: VH/ 0,250 m³ 

 

 

 

5.4.3   Nieuw hout 

Naargelang de toepassing en de houtsoort van de originele onderdelen zullen nieuwe elementen 

worden uitgevoerd in eik of in oregon.  Indien nieuwe houten onderdelen ter vervanging van verrotte 

gedemonteerde stukken worden aangewend, dan moeten deze nieuwe vervangende stukken 

uiteraard exact dezelfde afmetingen hebben als de bestaande of zoals weergegeven op de 

detailplannen.  De hier aangehaalde afmetingen zijn in dergelijke gevallen slechts ter indicatie.  In 

principe worden overal traditionele houtverbindingen (o.a. pen- en gatkoppeling en bevestiging met 

eiken tappen) toegepast.  Al de vernagelingen gebeuren uitsluitend met koperen of roestvaste nagels. 

 

Eenheidsprijzen: 

Deze post omvat zowel de demontage als de vernieuwing van de betreffende houten onderdelen.  

Indien recuperatie van originele onderdelen mogelijk is, dan krijgt dit steeds voorrang.  Inbegrepen is 

ook de afvoer van al het niet te recupereren materiaal.  Het betreft houten onderdelen van 

gewelfstructuren, vloerroosteringen en lateien.  De uitgevoerde hoeveelheden worden achteraf exact 

verrekend. 
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MATERIALEN: 

 

 

- EIKENHOUT - 

 

∙ Uitvoering in inlands eikenhout, 1
ste

 keus daktimmer, geschaafd, dat vooraf een kleurloze 

beschermende behandeling tegen zwammen en insecten heeft ondergaan volgens het procédé A1 

van de STS 31.04.31, deel 2 en dat FSC-gecertificeerd is.  Voor al dit nieuwe toe te passen hout 

moet door de aannemer op het moment van de uitvoering een attest van de voorgeschreven 

houtbehandeling en van FSC-certificatie afgeleverd worden.  Al de houten balkverbindingen dienen 

te worden uitgevoerd op de traditionele wijze volgens de regels van de kunst o.a. pen- en 

gatverbindingen, houten tappen … 

 

 

- OREGON - 

 

∙ Uitvoering in oregonhout, 1
ste

 keus geschaafd, dat vooraf een kleurloze beschermende behandeling 

tegen zwammen en insecten heeft ondergaan volgens het procédé A1 van de STS 31.04.31, deel 2 

en dat FSC-gecertificeerd is.  Voor al dit nieuwe toe te passen hout moet door de aannemer op 

het moment van de uitvoering een attest van de voorgeschreven houtbehandeling en van FSC-

certificatie afgeleverd worden.  Al de houten balkverbindingen dienen te worden uitgevoerd op de 

traditionele wijze volgens de regels van de kunst, o.a. pen- en gatverbindingen, houten tappen … 

 

 

- RODE NOORSE DEN - 

 

∙ Uitvoering in Rode Noorse Den (RND), geschaafd, dat vooraf een beschermende behandeling 

tegen zwammen en insecten heeft ondergaan volgens het procédé A1 van de STS 31.04.31 deel 2 

en dat FSC-gecertificeerd is.  Voor al het nieuwe toe te passen hout moet door de aannemer op 

het moment van de uitvoering een attest van de voorgeschreven houtbehandeling en van FSC-

certificatie afgeleverd worden. 

 

 

TOEPASSING 

 

1. Gewelfstructuren 

De bestaande gewelfstructuren zijn aangetast en plaatselijk ingestort zodat ze grotendeels vernieuwd 

zullen worden. 

 

∙ Muurplaten in eik: 

 - De houten structurele muurplaat achter de kroonlijst van het gewelf is weggerot en dient 

vernieuwd in overleg met de architect en de stabiliteitsingenieur. 

 - Materiaal: 

Uitvoering in inlands eiken, kwaliteit 2
de

 keus, spintvrij dat vooraf een beschermende 

behandeling heeft ondergaan. 

 - Plaatsing: 

Inmetselen in buitenmuren; bevestiging met chemische ankers; proefuitvoering vooraf ter 

goedkeuring voor te leggen; ± (0,12 m x 0,28 m x 45,6 m) = 1,532 m³. 
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∙ Gebogen gewelfribben in eik: 

 - Structuur in voorgebogen gewelfribben in eik; 

 - Materiaal: 

  - uitvoering in inlands eiken, kwaliteit 2
de

 keus, spintvrij dat vooraf een beschermende 

behandeling heeft ondergaan; 

  - de eiken balken dienen voorgebogen te zijn in de curve van het te realiseren gewelf en 

vervolgens voldoende gedroogd zodat nawerking van het hout vermeden wordt. 

 - Plaatsing: 

inmetselen in buitenmuren; ophanging aan het dakgebint met RVS trekstaven; 

proefuitvoeringen vooraf ter goedkeuring voor te leggen. 

 - Stabiliteit: 

de uitvoerder dient vooraf gedetailleerde uitvoeringstekeningen te maken en ter goedkeuring 

voor te leggen aan de stabiliteitsingenieur; de balksecties kunnen dan nog steeds gewijzigd 

worden tegen dezelfde eenheidsprijs. 

 - Afmetingen: 

  Ribben ± 12/22 cm h.o.h. alle 40 cm: 

  ± (0,12 m x 0,22 m x 348,6 m) = 9,203 m³. 

 

∙ Dwarsribben in eik: 

 - Materiaal: 

  - uitvoering in inlands eiken, kwaliteit 2
de

 keus spintvrij dat vooraf een beschermende 

behandeling heeft ondergaan. 

 - Plaatsing: 

  - met RVS schroeven. 

 - Afmetingen: 

  - dwarsribben in eik: ± 6/8 cm h.o.h. alle 40 cm: ± 14,4 m x 21 st = ± 302,4 m 

 

 

2. Roosteringen 

∙ Kinderbalken in oregon: 

 - Bij een aantal vloeren zijn de bestaande kinderbalken rot of dienen er vloerdelen bijgeplaatst 

omwille van brandcompartimentering; 

 - Plaatsing: hart op hart ± 40 cm, uiteinden inmetselen in dragende muren of bevestigen op 

moerbalken; dwarse klosverbindingen alle 150 cm; 

 - Bevestiging: met roestvaste nagels; 

 - Afmetingen: 

   - kinderbalken in oregon (10/12 cm): (toren + sacristie) = ± 126,7 m. 

 

∙ Balken in eik: 

 - Enkele roosteringen zijn dusdanig rot dat het veel beterkoop is om enkele rotte balken te 

vernieuwen; 

 - Materiaal: 

  uitvoering in geschaafd inlands eiken, kwaliteit 2
de

 keus spintvrij dat vooraf een beschermde 

behandeling heeft ondergaan; 

 - Plaatsing: 

  uiteinden inmetselen in dragende muren; 

 - Afmetingen: 

  (0,32 m x 0,35 m x 5,1 m x 2) = 1,142 m³. 
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3. Lateien 

Materiaal: 

Kleurloos gedrenkte inlandse eik, kwaliteit 2
de

 keus spintvrij timmerhout. 

 

Toepassing: 

Als nieuwe latei aan te brengen boven enkele muuropeningen. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen is de levering en plaatsing van de lateien, alsook het tijdelijk stutten van het metselwerk 

boven de te ondervangen gevelopeningen. 

 

Afmetingen: 

- balkhoogte = 16 cm; 

- balkbreedte is gelijk aan de muurdikte op de plannen, eventueel bestaat een latei dus uit meerdere 

naast elkaar geplaatste balkjes van elk ± 20 cm breedte; 

- balklengte (± 235 cm) = overspanning + aan elke zijde 15 cm opleg; 

- lateien: lengte ± 130 cm 

  - muurbreedte 40 à 50 cm:  VH/ 2 stuks 

- lateien: lengte ± 210 cm 

  - muurbreedte 55 à 65 cm: VH/ 4 stuks 

 

 METING:   5.4.3 Nieuw hout:  

1. Gewelfstructuren: 

- muurplaten in eik:  VH/ 1,532 m³ 

- gebogen gewelfribben in eik: VH/ 9,203 m³ 

- dwarsribben in eik:  VH/ 302,4 m 

2. Roosteringen:     

 - kinderbalken in oregon: VH/ 126,7 m 

       - balken in eik:   VH/ 1,142 m³ 

      3. Lateien: 

       - muurbreedte 40 à 50 cm: VH/ 2 stuks 

       - muurbreedte 55 à 65 cm: VH/ 4 stuks  
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5.5 CONSOLIDATIE METSELWERK 

 

Door differentiële zettingen zijn verschillende gewelven, bogen en muren gescheurd.  Om de 

gebouwen te consolideren dient ter plaatse van de scheuren in muren en gewelven plaatselijk een 

aantal inox muurankers onzichtbaar te worden ingeboord.  De holtes in de onstabiele muurmassieven 

worden opgegoten met een injectiemortel.  Plaatselijk zijn de funderingen verzakt en dienen deze te 

worden ondervangen om de gebouwen te consolideren. 

 

 

5.5.1 Stutwerken 

Ter plaatse van te consolideren muurscheuren plaatst de aannemer vooraf al de nodige stutten en 

schoren teneinde bijkomende zettingen of verzakkingen van de gebouwen overal te verhinderen.  De 

aannemer maakt voorafgaandelijk een gedetailleerd uitvoeringsvoorstel op met de posities, de 

materialen en berekeningsnota's van de stutten en legt dit ter goedkeuring voor aan de 

stabiliteitsingenieur.    Vervolgens plaatst de aannemer proefuitvoeringen en legt hij ook deze ter 

goedkeuring voor aan de stabiliteitsingenieur.  De aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid 

voor alle schade die zou ontstaan ten gevolge van onvolledige of gebrekkige stutwerken. 

De stutten worden pas verwijderd na uitvoering van de consolidatiewerken en in overleg met de 

stabiliteitsingenieur.  

 

 METING:   5.5.1 Stutwerken: GP/ sog 

 

 

5.5.2 Ondervangen funderingsmetselwerk 

5.5.2.1 Ondermetselen onstabiele funderingen met volle bakstenen 

(in stroken van 1 meter breedte) 

Nodig om de onstabiele en ondiepe funderingen plaatselijk te ondervangen.   

 

Materiaal: 

a. Bakstenen: 

Metselwerk is samengesteld uit bouwelementen aangepast aan het modulestelsel volgens NBN 

B04-001. 

In de metselmortels worden hulpstoffen slechts toegelaten mits akkoord van de leidende 

ambtenaar; bindingsvertragers zijn niet toegelaten. 

De bakstenen dienen een grote druksterkte te hebben.  Het type dient aan de stabiliteitsingenieur, 

ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

In principe worden volle gebakken blokken gebruikt met afmetingen: ± 19 x 9cm x 6cm. 

 

b. Mortel en dergelijke: de metselwerken zullen uitgevoerd worden met regelmatige voegdikte van 

minimaal 10 mm dikte. Het aanbrengen van de mortels gebeurt op vakkundige wijze volgens de 

regels der kunst zodanig dat zowel de horizontale als de vertikale voegen een goede mortelvulling 

bekomen. 

Mortelsamenstelling en klassering: de mortel dient van klasse "M" te zijn met R'wm (gemiddelde 

druksterkte na 28 dagen bepaald overeenkomstig NBN B 14-209) van 12 N:mm². De dosering in 

massa (kg/m³ zand) bedraagt 300 kg cement of de dosering in schijnbare volumes (delen) bedraagt 

1 volume cement voor 4 volumes zand. Het zand gebruikt bij de mortelsamenstelling beantwoordt 

aan de desbetreffende NBN 589 normen. 
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c. Diversen: 

  Uitvoeren van het metselwerk op basis van de norm NBN B 24-401. 

 De metserijen worden uitgevoerd in gewoon verband. 

 

Alle zichtbaar blijvende muurvlakken dienen bij het metselen zorgvuldig na de hand mee 

opgevoegd   te worden en zuiver afgeborsteld. Dit voegwerk na de hand dient bijzonder goed 

verzorgd te worden o.a. aan muren met beide zichtbare wanden, aan lintelen, muurverbindingen 

enz.  Ten einde een behoorlijk eindresultaat te bekomen voor het geheel van deze metserijdelen 

zal de aannemer alle deelblokken op juiste maat laten zagen. 

 Al de nodige uitsparingen voor andere werkzaamheden dienen bij de uitvoering van het 

metselwerk  door de aannemer te worden voorzien. 

De aannemer voorziet eveneens de plaatsing van alle nodige vochtwerende lagen en dergelijke 

zodanig dat alle mogelijke vochtindringingen worden voorkomen. De kosten van alle noodzakelijke 

vochtweringen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de metserij.  De uitvoeringswijze van deze 

vochtwerende lagen gebeurt overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van de algemene 

bestekken, volgens de regels der kunst en volgens de onderrichtingen op de werf door de ontwer-

pers. De vochtwerende stroken dienen uitgevoerd te worden in dichtingsbanen in een 500 micron 

dikke waterdichte zwarte polyethyleenfolie (type DIBA) verplakt met butyl kleefmassa (type 

DIBAFIX). Uitvoering volgens technische voorschriften en details van de fabrikant.  Voor extreme 

gevallen kan het gebruik van bladlood 1,5 mm dikte opgelegd worden. 

 

d. Muurwapeningen in ondergronds metselwerk: 

 Meting: SOG voor het geheel van de muurwapeningen in ondergronds metselwerk. 

 Eenheidsprijs: inbegrepen alle bijhorende leveringen en werken. 

 Uitvoeringsbijzonderheden: 

 Wapeningen in de voegen: alle metselwerk dient in de hoogte om de ± 20 cm (alle drie lagen) 

voorzien van wapeningen in de horizontale voegen. Deze wapeningen zijn van het type 

geprefabriceerde  wapeningen gevormd door twee staven dewelke door een zigzag verlopende 

staaf met elkaar verbonden zijn. De langsstaven dienen gedeukt om een betere aanhechting van de 

mortel te bekomen. Alle staven dienen korrosiewerend te zijn door voorverzinking.  Staalkwaliteit 

BE 50 volgens NBN 24/303.  De elementen van 6, 10 of 15 cm voor respektievelijk uit te voeren 

muurdikten van 9, 14 of 19 cm hebben langsstaven van 4 mm  en een zigzagstaaf van 3,75 mm Ø.  

De elementen van 20, 25 of 28 cm voor respectievelijk uit te voeren muurdikten van 24, 29 of 34 

cm hebben langsstaven van 4,75 mm  en een zigzagstaaf van 3,75 mm Ø. 

 

 Plaatsingsbijzonderheden van de muurwapeningen: de muurwapeningen worden centrisch 

geplaatst t.o.v. de muurbreedte. Aan de verbindingen tussen de elementen moeten deze elkaar 

minstens 15 cm overlappen. Bij hoek of T- verbindingen van muren mag enkel de binnenlangsdraad 

doorgeknipt worden waarna het element geplooid wordt. Boven openingen en in andere belaste 

muurelementen dienen de wapeningen in iedere metserijlaag aangebracht en dit overeenkomstig 

de technische voorschriften van de fabrikant en de eventuele desbetreffende bepalingen van de 

stabiliteitsstudie.  

 

Uitvoering: 

In stroken of moten van telkens maximaal 1 m breedte dienen bestaande onstabiele of ondiepe 

funderingen ondermetseld te worden.  Proefuitvoering ter goedkeuring voor te leggen aan ingenieur 

en architect. 
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Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn al de uitgravingen, afvoer uitgegraven materiaal, ondermetselen in moten, 

muurwapeningen, heraanvullingen met gestabiliseerd zand, stut en schoringswerken en alle andere 

nodige materialen en werken. 

 

Toepassing: 

Ondermetselen van bestaande onstabiele en ondiepe funderingen van metselwerkconstructies. 

 

Meetwijze: 

Meeteenheid: m³ 

Meetcode:   

  - netto uit te voeren volume; 

 - uitsparingen kleiner dan 0,5 m² worden niet afgetrokken; betonlateien tot 20 cm hoogte 

worden niet afgetrokken. 

  Muurwapeningen zijn in de eenheidsprijs inbegrepen, alsook alle noodzakelijke stut- en 

schoringswerken. 

 

 METING:   5.5.2.1   Ondermetselen onstabiele funderingen met volle bakstenen: VH/ 11,24 m³ 

 

 

5.5.3 Muurankers 

Om de verschillende delen van het metselwerk te verbinden en alzo te consolideren dienen er in het 

metselwerk ankerstaven als scheurverankering te worden aangebracht. 

 

Van elk type muurankers dienen de materialen, uitvoeringsmethode, berekeningsnota's, attesten, 

keuringen en een uitvoeringstekening met de plaatsingsposities door de aannemer voorafgaandelijk 

aan de stabiliteitsingenieur en architect ter goedkeuring voorgelegd te worden.  Vervolgens realiseert 

de aannemer van elk type muuranker voorafgaandelijk een proefuitvoering en legt hij ook deze ter 

goedkeuring voor aan de stabiliteitsingenieur en de architect.  Pas na goedkeuring van de 

proefuitvoeringen mag de aannemer met de eigenlijke uitvoering starten. 

 

De aannemer dient alle nodige maatregelen te treffen teneinde uitvloeiingen van injectiegrout of 

epoxylijm te voorkomen.  Het herstel van eventuele schade ten gevolge van uitvloeiingen is uiteraard 

volledig ter zijner last. 

 

5.5.3.1 Scheurverankeringen met geplooide ankers 

Toepassing: 

Om de muurscheuren te consolideren zullen scheuroverbruggende muurankers (= zogenaamde 

"nieten") worden geplaatst. 

 

Materiaal: 

Ankerstaven: 

- Ø 10 mm en lengte 250 mm + 800 mm + 250 mm = 1300 mm in U-vorm geplooid zoals 

weergegeven op het bijgevoegde principedetail van Prof. Dr. ir. Van Gemert; 

- staalkwaliteit BE 400 VK met roestwerende epoxy beschermcoating met minimale dikte van 200 µ 

en met ingestrooid zand in de eindlaag voor een verbeterde hechting; of ook gekarteld inox met 

kwaliteit AISI 304. 
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Epoxylijm: 

- De injectiespecie is dunvloeibare epoxylijm en bestaat uit 2 componenten. 

 Component A: epoxyhars en Component B: polyamineverharder. 

 Beide componenten zijn voorgedoseerd. 

 De injectiespecie voldoet aan volgende min. eigenschappen: 

 Hechting op staal:    15N/mm² 

 Druksterkte:     95-100 N/mm² 

 Treksterkte:     > 50 N/mm² 

 E-modules:      2.900 N/mm² 

 Rek bij breuk:     6,5% 

 Soortelijk gewicht:   1,1 ± 0,1 kg/dm³ 

 Viscositeit:      270-330 mPa 

 Polymerisatie:     ca. 24u (20°C) 

 Zuur- en alkalibestendig 

 

- Vóór de aanvang van de werkzaamheden zal de aannemer een productiecertificaat van de 

desbetreffende zending aan het bestuur overmaken. 

 

Uitvoering: 

- het verankeren of zogenaamd "nieten" van scheuren gebeurt volgens het principeschema van Prof. 

Dr. ir. Van Gemert dat is bijgevoegd; 

- de U-vormige ankers worden ca. 100 mm diep in het voegwerk centraal over de scheur geplaatst; 

- de U-vormige ankers worden schuin neerwaarts ingeboord en ingelijmd met een dunvloeibaar 

epoxyhars; 

- de tussenafstand van de spelden bedraagt maximaal 70 cm; 

- voorafgaandelijk worden mogelijke muurlekken gedicht en een beschermende coating aangebracht.  

 

Afdichten lekken: 

- vooraf worden rond de injectiezones al de mogelijke uitvloeigaten en scheuren afgedicht of 

hermetseld met en kalk- cementmortel; 

- het opvullen van de gaten en voegen gebeurt zoveel mogelijk terugliggend op het parement. 

 

Beschermcoating: 

- om vervuiling van het binnen- of buitenparement met injectie-uitvloeiing te voorkomen dient in en 

onder de injectiezone vooraf een beschermcoating te worden aangebracht; 

- de beschermcoating is aan te brengen met de kwast of door spuiten en dient na de injectiewerken 

eveneens te worden verwijderd; 

- om zekerheid te bekomen dat de coating achteraf geen sporen (vervuiling, verkleuring, uitslag, ...) 

nalaat op de natuursteen dient de aannemer vooraf stalen te plaatsen en weer te verwijderen en 

deze proeven voor te leggen aan de architect. 

 

Inbegrepen in de prijs is het voorboren van de gaten, de wapeningsstaven, afdichten van mogelijke 

lekken, aanbrengen en terug verwijderen van de beschermcoating, de epoxylijm en alle 

proefuitvoeringen, berekeningen, attesten, keuringen ... 

 

Afmetingen: 

± 11 m scheuren in de muren alle 0,6 m te verankeren = ± 18 scheurankers. 

 

 METING:   5.5.3.1 Scheurverankeringen met geplooide ankers: VH/ 18 stuks 
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5.5.3.2 Scheurverankeringen met rechte ankers 

Toepassing: 

Op sommige plaatsen zoals in hoeken is het soms moeilijk om geplooide ankers te plaatsen en kunnen 

er ook rechte ankers worden uitgevoerd om de muurscheuren te consolideren. 

 

Materiaal: 

Ankerstaven: 

- Ø 25 mm en met een lengte van 1,6 m (± 0,8 m aan weerszijden van de muurscheur): zie 

principedetail in bijlage; 

- staalkwaliteit BE 400 VK met roestwerende epoxy beschermcoating met minimale dikte van 200 µ 

en met ingestrooid zand in de eindlaag voor een verbeterde hechting; of ook gekarteld inox met 

kwaliteit AISI 304; 

 

Epoxylijm: 

idem "5.4.3.1 Scheurverankeringen met geplooide ankers" 

 

Uitvoering: 

- het verankeren gebeurt volgens het pricipeschema in bijlage; 

- de ankergaten worden met een boor Ø 32 mm voorgeboord en dit lichtafhellend onder een hoek 

van ± 15 graden; 

- de ankers worden ingelijmd met dunvloeibaar epoxyhars; 

- in verticale richting wordt tussen de ankers in principe een afstand van 0,5 m aangehouden; 

- voorafgaandelijk worden mogelijke muurlekken gedicht en een beshermende coating aangebracht: 

idem "5.4.3.1 Scheurverankeringen met geplooide ankers ". 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen in de prijs is het voorboren van de gaten, de wapeningsstaven, afdichten van mogelijke 

lekken, aanbrengen en terug verwijderen van de beschermcoating, de epoxylijm en alle 

proefuitvoeringen, berekeningen, attesten, keuringen ... 

 

Afmetingen: 

± 41 stuks aan te brengen ter plaatse van muurscheuren. 

 

 METING:   5.5.3.2 Scheurverankeringen met rechte ankers: VH/ 41 stuks  
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Detail scheurverankering met geplooide ankers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail scheurverankering met rechte ankers 
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5.5.4 Muurinjectie 

Om de plaatselijk losse en deels holle muurkernen van enkele uitgebuilde en gescheurde 

metselwerkmassieven te consolideren, zullen deze worden geïnjecteerd met hydraulische grout. 

 

De muurscheuren in metselwerk worden in principe geconsolideerd door injectie met een ternair 

grout. 

 

Materiaal: 

De samenstelling van de injectiespecie zal worden bepaald op basis van voorafgaandelijke proeven in 

het laboratorium Reyntjens van K.U. Leuven onder leiding van Prof. D. Van Gemert. 

 

Uitvoering: 

Reiniging scheuren: 

- de muurscheuren worden met perslucht of water gereinigd van gruis en stof of andere losse 

deeltjes. 

 

Afdichten lekken: 

- vooraf worden rond de injectiezones al de mogelijke uitvloeigaten en scheuren afgedicht of 

hermetseld met en kalk- cementmortel; 

- het opvullen van de gaten en voegen gebeurt zoveel mogelijk terugliggend op het parement. 

 

Beschermcoating: 

- om vervuiling van het binnen- of buitenparement met injectie-uitvloeiing te voorkomen dient in en 

onder de injectiezone vooraf een beschermcoating te worden aangebracht; 

- de beschermcoating is aan te brengen met de kwast of door spuiten en dient na de injectiewerken 

eveneens te worden verwijderd; 

- om zekerheid te bekomen dat de coating achteraf geen sporen (vervuiling, verkleuring, uitslag, ...) 

nalaat op de natuursteen dient de aannemer vooraf stalen te plaatsen en weer te verwijderen en 

deze proeven voor te leggen aan de architect. 

 

Injectie: 

- de injectiegaten met een Ø 10 mm worden in principe diagonaalsgewijs aangebracht in de 

horizontale metselwerkvoegen; in principe worden de gaten gepositioneerd volgens een raster van 

50 cm x 50 cm maar de uitvoeringswijze wordt vastgelegd door de stabiliteitsingenieur op basis van 

proefuitvoeringen en het schadebeeld; 

- de aannemer dient voorafgaandelijk een uitvoeringstekening met aanduiding en nummering van al 

de injectiegaten ter goedkeuring voor te leggen aan de stabiliteitsingenieur en de architect; 

- de injectiegaten worden ± ¾ van de muurdikte diep geboord en dit zowel van buitenuit als van 

binnenuit; 

- het injecteren gebeurt via speciale injectienippels welke in het boorgat worden vastgezet; 

- het injecteren gebeurt van onder naar boven om de lucht zoveel mogelijk te laten ontsnappen; 

- indien dit nodig blijkt dan worden speciale onluchtingsbuisjes aangebracht; 

- de injectiedruk wordt in principe zo laag mogelijk gehouden, maar is wel zodanig dat het 

metselwerk zo volledig mogelijk wordt geïnjecteerd zonder schade aan te richten; 

- de injectiehoeveelheid wordt per injectiefase beperkt om uitvloeiingen te vermijden; 

- gezien de mogelijk beperkte plaatselijke samenhang van het binnen- en buitenparement dient bij de 

injectie gelet op de stabiliteit van de parementen die vooraf voldoende dienen gestut te worden om 

weerstand te bieden aan de injectiedruk; 
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- het injecteren dient in moten met een beperkte hoogte van 50 cm te gebeuren met voldoende 

tussentijden (3 dagen) om een minimale sterkte-ontwikkeling van het injectiemateriaal toe te laten 

en aldus onder veilige omstandigheden een hoger gelegen strook aan te vatten zonder verdere 

zijdelingse drukopbouw op de parementen; 

- de aannemer zal per injectiepunt een dagboek bijhouden met de injectiekarakteristieken en 

eventuele onvoorziene voorvallen tijdens de uitvoering; voor elk injectiepunt worden de volgende 

inlichtingen opgetekend: 

   - de diameter en de diepte van de boring, en de datum van uitvoering van de boring; 

   - het geïnjecteerde volume per fase en de tijdens het injecteren uitgeoefdende druk. 

- de aannemer maakt wekelijks een kopie van de uitvoeringstekening met de genummerde posities  

van al de injectiegaten en het injectiedagboek met de recentste injectiekarakteristieken over aan de 

stabiliteitsingenieur en de architect; 

- per 3000 liter aangemaakte injectiespecie dienen er 3 proefbakjes van 4 cm x 4 cm x 15 cm te 

worden aangemaakt en overgebracht naar Labo Reyntjens van K.U. Leuven, om er te worden 

beproefd na 7 dagen (1x) en 28 dagen (2x); 

- van de aangemaakte groutspecie dient dagelijks de viscositeit (Marsh Trechter) en de densiteit te 

worden gecontroleerd; de bleeding dient wekelijks te worden gecontroleerd; de aldus verkregen 

gegevens moeten worden ingeschreven in een speciaal daarvoor aangemaakt dagboek; 

- na het uitvoeren van de injecties dienen al de boordgaten te worden afgedicht met kalkmortel; de 

injectieoppervlakken worden gereinigd van alle mortelresten en onreinheden. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen in de prijs zijn de boorgaten, afdichten van mogelijke lekken, aanbrengen en terug 

verwijderen van de beschermcoating alsook reiniging van eventuele uitvloeiingen, het injectiemateriaal 

en de apparatuur om te injecteren, ontluchtingsbuisjes, injectieplan met posities en injectiedagboek 

met gegevens per injectiegat, alle proefuitvoeringen, controlemetingen, proefbalkjes, laboproeven, 

berekeningen, attesten, keuringen ... 

 

5.5.4.1 Muurinjectie met hydraulische grout (in holtes van muurkernen toren) 

Materiaal: 

Vereiste eigenschappen van de cementgrout (= nader te bepalen door labo Reyntjens van KUL): 

- druksterkte (28d) > 20 MPa (NBN B12 - 208) 

- buigtreksterkte (28d) > 2 MPa (NBN B12 - 208) 

- bleeding   3% 

- flow test met behulp van de trechter van Marsh   1 min. 20 sec. 

 

Samenstelling van de cementgrout (= uitgangspunt voor aanbesteding): 

- 100 kg hoogovencement CEM III A; 

- 1,5 kg bentoniet; 

- 1 liter plastificeerder; 

- 65 liter water. 

 

De definitieve samenstelling en de verwerkingsprocedure van de injectiespecie zal worden bepaald 

door Laboratorium Reyntjens van K.U. Leuven; indien de verhouding van de injectiesamenstelling 

wijzigt kan dit geen aanleiding geven tot een prijsverrekening tenzij de kostprijs van de toe te passen 

grondstoffen meer dan 25% duurder is dan de voorgestelde samenstelling. 

 

Afmetingen: 

-  muurinjecties: ± 1260 liter. 
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-  de aannemer dient de verbruikte hoeveelheid injectiemortel zeer nauwkeurig te noteren per 

injectiegat en dit weer te geven in een uitvoerig rapport; al de injectiegaten dienen door de 

aannemer nauwkeurig op plan te worden aangeduid met de verbruikte hoeveelheid injectiemortel 

per gat; op die manier zullen de dieperliggende holten en barsten duidelijker kunnen worden 

gelokaliseerd. 

 

 METING:   5.5.4.1 Muurinjectie met hydraulische grout: VH/ 1260 liter 

  

 

5.5.4.2 Muurinjectie met ternair grout  (in scheuren van metselwerk) 

Materiaal: 

Vereiste eigenschappen van de cementgrout: (=nader te bepalen door labo Reyntjens van KUL) 

- druksterkte (28d) > 5 MPa (NBN B12 - 208) 

- buigtreksterkte (28d) > 1,5 MPa (NBN B12 - 208) 

- bleeding   4% 

- flow test met behulp van de trechter van Marsh   1 min. 20 sec. 

 

De grout is een kalk-cement-puzzolaan mengsel: 

- cement verleent beginsterkte aan het mengsel; 

- luchtkalk heeft een trage uitharding die het mengsel een zekere plasticiteit geeft waardoor de 

karakteristieken beter overeenkomen met die van historisch metselwerk; 

- puzzolaan (trass) verhindert dat door carbonatie van de kalk de sterkte en de stijfheid van de grout 

blijft toenemen, alsook zorgt het puzzolaan voor een fixatie van de vrije kalk. 

 

Samenstelling van de cementgrout (= uitgangspunt voor aanbesteding): 

- 2 delen kalkhydraat (zuiverheid   92%); 

- 4 delen puzzolaan (Rheinisch Trass); 

- 4 delen cement CEM III A 42,5 LA; 

- 8.5 delen water (W/S = 0.85); 

- 1 deel plastificeerder. 

 

De definitieve samenstelling en de verwerkingsprocedure van de injectiespecie zal worden bepaald 

door Laboratorium Reyntjens van K.U. Leuven; indien de verhouding van de injectiesamenstelling 

wijzigt, kan dit geen aanleiding geven tot een prijsverrekening tenzij de kostprijs van de toe te passen 

grondstoffen meer dan 25% duurder is dan de voorgestelde samenstelling. 

 

Afmetingen: 

- ongeveer 43,2 m² gescheurde muren dienen bijkomend te worden geïnjecteerd met een geraamd 

verbruik van 4320 liter ternair grout; 

- de aannemer dient de verbruikte hoeveelheid injectiemortel zeer nauwkeurig te noteren per 

injectiegat en dit weer te geven in een uitvoerig rapport; al de injectiegaten dienen door de 

aannemer nauwkeurig op plan te worden aangeduid met de verbruikte hoeveelheid injectiemortel 

per gat; op die manier zullen de dieperliggende holten en barsten duidelijker kunnen worden 

gelokaliseerd. 

 

 METING:   5.5.4.2 Muurinjectie met ternair grout: VH/ 4320 liter  
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DEEL 6:   STEENRESTAURATIE 

 

Plaatselijk dienen herstellingen uitgevoerd aan ondermeer natuurstenen, dorpels, kapitelen, lijsten, 

tredes en parementen.  Ook ter plaatse van muurscheuren in de binnenparementen dienen 

herstellingen uitgevoerd en ter plaatse van de muuraansluitingen met de te herstellen gewelven. 

 

 

6.1 KUNSTSTEEN 

 

• Indien beschadigingen aan de te behouden of te herbruiken gezonde natuurstenen elementen in 

mergel of maaskalk storend zijn, of indien ze aanleiding kunnen geven tot waterinfiltraties, dienen ze 

met kunstmortel te worden bijgewerkt in zoverre men hun originele vormgeving met zekerheid kan 

achterhalen.  Aangezien deze retouche slechts een ondersteunende funktie mag hebben, dient zij 

beperkt en onopvallend te blijven. 

 

• De te gebruiken kunststeen zal de eigenschappen van de onderliggende natuursteen benaderen 

voor wat betreft drukvastheid, buigsterkte, trekvastheid, volumemassa, open porositeit, absorptie 

en uitzettingscoëfficiënt.  Deze kunststeen is een samengestelde steen waarvan de structuur en de 

kleur is aangepast aan de natuursteen.  Een stuk van de oorspronkelijke onderliggende natuursteen 

moet samen met een uitgehard monster van de kunstmortel aan het Bestuur ter goedkeuring 

worden voorgelegd.  Slechts na uitdrukkelijke goedkeuring vanwege het Bestuur mag met de 

uitvoering van de werken worden gestart.  Daarenboven moet een staal van de te gebruiken 

kunststeen vooraf in een erkend universitair laboratorium op zijn eigenschappen worden getest.  De 

kosten van dit onderzoek zijn ten laste van de aannemer.  De onderzoeksresultaten dienen vóór de 

aanvang van de werken door de aannemer te worden voorgelegd.  Product, kleur en samenstelling 

van de kunststeen dienen goedgekeurd door Onroerend Erfgoed, op basis van een attest af te 

leveren door het KIK. 

 

• De kunstmortel mag uitsluitend in een houten of plastieken beker worden gemengd en alleen met 

water.  De hoeveelheid water is in functie van de korrelgrootte van het product zelf.  Men dient 

slechts zoveel materiaal aan te maken als men in 15 à 20 minuten kan verwerken.  Indien de 

mergelsteen te zacht is of ontbindingsverschijnselen vertoont, moet deze eerst verhard worden 

door impregneren met een kiezelzuuroplossing of ethylsilikaat. 

 

• Aanbrenging van de kunstmortel: 

 

- Bewerking van de bovenlaag: 

De bovenlaag van de aangetaste steen moet tot op de gezonde ondergrond worden verwijderd, de 

diepte is afhankelijk van de aantasting van de steen, meestal is een optisch verschil te zien of door 

het kloppen met een hamer te horen.  Nadat de bovenlaag verwijderd is, dient de ondergrond met 

een puntijzer onregelmatig bewerkt te worden.  De oppervlakte mag niet recht of glad afgewerkt 

zijn.  Een verankering van de aangebrachte stukken is in regel niet nodig wanneer de ondergrond 

maximaal is voorbehandeld.  Bij grote overhangende of zware restauratiestukken is het raadzaam 

om een geschikte niet-roestende verankering aan te brengen, maar in principe zal volledige 

vervanging door nieuwe natuursteen hier verplicht zijn. 
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- Reiniging van de ondergrond: 

De te repareren plaatsen moeten vooraf goed schoongemaakt worden met zuiver water en een 

harde borstel.  Het is onontbeerlijk dat al het steenpoeder verwijderd wordt, ook uit de poriën van 

de natuursteen.  Door het afhakken van sommige steensoorten zoals kalksteen, kalkzandsteen of 

mergel, moet eerst met lucht worden gezuiverd en daarna met een zachte borstel met water.  

Daarbij dient te worden opgelet dat deze steensoorten niet “verkrijten”. 

 

- Bevochtiging en aanbrenging:  

De juiste mate van bevochtiging is afhankelijk van de steensoort en het weer. Te droge ondergrond 

doet de reparatiemortel poederen, op te natte ondergrond blijft de reparatiemortel niet staan.  Het 

is wenselijk enige proefstukken te maken om de goede bevochtiging te leren kennen.  Het 

aanbrengen van de kunstmortel gebeurt in lagen van 5 cm dikte die worden afgeschuurd en 

opnieuw voorbevochtigd voor het aanbrengen van de volgende laag.  De minimaal aan te brengen 

dikte bedraagt 1 cm.  

 

- Nabewerking: 

De afwerking dient aangebracht in een dikte van minimum 2 cm.  Deze laatste laag zal 1 à 2 mm 

uitsteken boven het naastliggend vlak natuursteen.  Hierdoor is een nabewerking mogelijk die 

steeds dient overeen te stemmen met de bestaande toestand.  Na één week kan het uitgeharde 

materiaal voorzichtig behakt worden en na 22 dagen bewerkt als mergelsteen.  Tijdens de afbindtijd 

zijn alle oppervlaktebewerkingen zoals frijnslagimitaties uit te voeren, dit geldt o.a. voor de 

maaskalkkunststeen, de mergelkunststeen wordt geschaafd.  Gedurende de afbindperiode moeten 

volgende criteria goed opgevolgd worden: 

   - geen directe zonnebestraling; 

   - geen hinder van hevige wind of regen; 

   - de herstellingen dienen vochtig gehouden te worden. 

Voor conserveren en verharden van de mergelkunststeen wordt gebruik gemaakt van 

kiezelzuuroplossingen of ethylsilikaat. 

 Alle voegen dienen open gehouden te worden en afzonderlijk bijgevoegd. 

 

• Bij sommige stenen onderdelen zal het nodig zijn ze eerst uit de muur te demonteren, ze op de 

begane grond met kunstmortel bij te werken en ze tot slot op hun oorspronkelijke plaats te 

herplaatsen.  Deze demontage en latere herplaatsing zijn in deze post inbegrepen. 

 

• De aannemer-uitvoerder dient wekelijks een gedetailleerde staat van de verwerkte kunststeen op 

te stellen en daarbij al de verwerkte delen nauwkeurig in kleur aanduiden op een plan (schaal 1/50) 

met precieze vermelding van elke hoeveelheid, dit gelet op de vele kleine hoeveelheden en de 

kostprijs. 

 

• De hoofdaannemer moet op al de aangebrachte kunststeen een schriftelijke garantie van 10 jaar 

geven, zowel betreffende het product alsook de uitvoering.  Deze schriftelijke garantie moet bij 

aanvang van de werken aan het Bestuur overhandigd worden. 

 

Algemene opmerking: 

Niet elke beschadiging dient bijgewerkt, enkel deze die storend zijn of om waterindringing te 

beletten.  Voorafgaandelijk zullen de uit te voeren herstellingen ter plaatse met krijt worden 

aangeduid in samenspraak met Onroerend Erfgoed. 
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6.1.1  Mergelkunststeen 

Toepassing: 

Mergelkunststeen zal voornamelijk toegepast worden om originele stenen te kunnen behouden.  De 

mergelsteen van geprofileerd lijstwerk, kapitelen en bogen verkeert plaatselijk in een slechte staat.  

De stenen zijn plaatselijk afgebarsten en verweerd.  Herstellingen gebeuren enkel ter consolidatie of 

om waterinfiltratie tegen te gaan. 

 

De uitgevoerde hoeveelheden worden tijdens de werken exact verrekend. 

 

Materiaal: 

Als materiaal dient Jahn-mortel toegepast of een gelijkwaardig product. 

 

 METING:  6.1.1 Mergelkunststeen: 

 - vlakke parementen:     VH/ 0,04 m³    VH/ 0,036 m³   VH/ 0,08 m³ 

 - geprofileerde bogen en lijsten: VH/ 0,08 m³ 

 - kapitelen:  VH/ 0,07 m³ 

 

 

 

6.1.2  Maaskalkkunststeen 

Toepassing: 

Maaskalkkunststeen zal voornamelijk toegepast worden om originele stenen te kunnen behouden.  

Het betreft voornamelijk herstellingen aan enkele geprofileerde stenen, tredes en dorpels. 

 

De uitgevoerde hoeveelheden worden tijdens de werken exact verrekend. 

 

Materiaal: 

Als materiaal dient de kunststeen Lithos Arte 2000 van FTB toegepast of een gelijkwaardig product. 

 

 METING:  6.1.2 Maaskalkkunststeen: 

 - vlakke parementen, tredes en dorpels: VH/ 0,05 m³ 

 - geprofileerde stenen  VH/ 0,03 m³ 
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6.2 NATUURSTEENVERLIJMING 

 

Toepassing: 

Om gebarsten natuurstenen te consolideren of om waterindringing in de gevels te vermijden, kan 

overwogen worden om dergelijke elementen te verlijmen en eventueel te verankeren. 

Een aantal stukken van lijsten, tredes, monelen en kapitelen dienen ondermeer door verlijming terug 

aan mekaar gezet te worden. 

 

Materiaal: 

Epoxylijm: 

- 2-componenten epoxylijm met zeer goede hechteigenschappen; 

- goede druk-, buig-, en treksterkte; 

- temperatuur- en vochtbestendig; 

- oplosmiddelvrij en bestand tegen chemicaliën. 

 

Ankers: 

- wapeningsstaal BE 400 VK met roestwerende epoxy beschermcoating met een minimumdekking 

van 200 µ en met ingestrooid zand voor een verbeterde hechting; 

- gekarteld inox AISI 304; 

- glasvezelversterkt polyester, type ASLAN; 

- of gelijkwaardige ankers; 

 

Uitvoering: 

Verlijming: 

- voorafgaandelijk aan de demontage worden de gebarsten elementen gefotografeerd, opgemeten en 

op schaal getekend; 

- van de gebarsten elementen wordt minstens 1 deel voorzichtig gedemonteerd zonder daarbij het 

breukoppervlak te beschadigen; 

- de gedemonteerde elementen worden met krijt genummerd; 

- het breukoppervlak wordt zorgvuldig gereinigd (met water); 

- indien na de reiniging van het breukoppervlak blijkt dat het geen zuivere breuk betreft, dan wordt 

ter plaatse van de breuk aan weerszijden ± 3 cm weggezaagd en zal er een ± 6 cm breed 

tussenstuk worden ingelijmd met een aangepaste vorm en profilering; 

- de te verlijmen breukoppervlakken worden geïmpregneerd met een epoxy voorstrijkprimer; 

- op de nog natte primer wordt met een plakspaan epoxy reparatiemortel aangebracht met dezelfde 

kleur en textuur als de te verlijmen natuursteen en dit door voorafgaandelijke vermenging van de 

reparatiemortel met natuursteenpoeder van dezelfde steensoort; 

- de te verlijmen onderdelen worden tegen mekaar gedrukt en eventuele uit de voeg gedrukte lijm 

wordt onmiddellijk verwijderd; 

- tijdens het uitharden worden de gelijmde onderdelen op mekaar geklemd; 

- een proefuitvoering van elk soort verlijming dient door de uitvoerder voorafgaandelijk aan de 

architect ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

 

Verankering: 

- indien dit nodig is omwille van de stabiliteit van de verlijmde onderdelen of bij grotere onderdelen, 

dienen ter plaatse van de verlijmingen bijkomend ook verankeringen uitgevoerd te worden; 

- de diameter van de ankers bedraagt ± 5 mm à 10 mm en staat in verhouding tot de grootte en het 

gewicht van de te lijmen elementen; 
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- voor elk type verankering levert de aannemer een berekeningsnota en een garantie-attest van de 

fabrikant; 

- de ankergaten hebben een diameter in verhouding tot de te plaatsen ankers en ze worden met 

perslucht gereinigd, waarna epoxylijm wordt ingebracht en het anker wordt geplaatst; 

- de ankergaten worden afgewerkt in dezelfde kleur als de natuursteen zodat ze achteraf niet meer 

zichtbaar zijn; 

- een proefuitvoering van elke soort verankering dient door de uitvoerder voorafgaandelijk aan de 

architect ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn al de nodige voorbereidende werken, de reiniging van de onderdelen, de epoxylijmen, 

de verankeringen, de proefuitvoeringen, een fotosurvey en alle toebehoren en werken die nodig zijn 

voor een vakkundige uitvoering en afwerking. 

 

 METING: 6.2  Natuursteenverlijming: 

        - verlijming maaskalksteen:  VH/ 22 dm² 

        - verlijming mergelsteen:  VH/ 16 dm² 

        - verankeringen maaskalksteen: VH/ 1,4 m 

        - verankeringen mergelsteen: VH/ 1,8 m 
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6.3 DEMONTAGE 

 

• De demontage en vernieuwing van de stenen die door de aannemer zijn beschadigd, is uiteraard 

niet in deze post inbegrepen doch volledig ten laste van de aannemer. 

 

• De aannemer dient wekelijks een gedetailleerde staat van de uitgevoerde hoeveelheden op te 

maken.  De te demonteren en vernieuwen bakstenen en natuurstenen worden door de aannemer 

met krijt genummerd, opgemeten en nauwkeurig met hun nummers aangegeven op het 

architectuurplan (schaal 1/50) met precieze vermelding van elke hoeveelheid.  Deze opmeting + 

plan dienen bij de maandelijkse vorderingsstaat gevoegd. 

 

• Al de stenen die zodanig verweerd of gebarsten zijn zodat zij niet meer kunnen worden hersteld 

d.m.v. kunstmortel of verlijming, dienen in principe te worden gedemonteerd en vervangen.  Al de 

vroegere reparaties d.m.v. cementmortel dienen zorgvuldig te worden verwijderd.  Nadat de 

steigers geplaatst zijn zal de aannemer op een werfvergadering voorafgaand aan de demontages de 

architect uitnodigen om de te restaureren delen van het gebouw van nabij te inspecteren.  Bij deze 

gelegenheid zal de aannemer 2 verschillende kleuren krijt meebrengen en in samenspraak met de 

architect zullen met “kleur 1" al de stenen worden aangeduid die dienen te worden hersteld d.m.v. 

kunstmortel of verlijming en met “kleur 2" al de stenen die moeten worden gedemonteerd en 

vervangen in nieuwe steen.  De te demonteren stenen worden vervolgens door de aannemer 

genummerd.  

 

• Indien er tijdens de demontagewerken historisch materiaal of andere interessante vondsten aan het 

licht komen, dan moeten deze door de aannemer gefotografeerd en opgetekend worden.  Van 

deze foto’s worden er zoveel genomen als de architecten nodig achten, ze zijn van het formaat 

18/24 cm, in kleur en minstens in drievoud, waarvan één exemplaar voor Onroerend Erfgoed, één 

voor de opdrachtgever en één voor de architect.  Al de vondsten blijven eigendom van de 

opdrachtgever die in samenspraak met de Inspecteur van Onroerend Erfgoed en de architecten 

beslist welke bestemming ze krijgen. 

 

• De demontage moet met de grootste omzichtigheid worden uitgevoerd in kleine delen of 

oppervlakken en door gespecialiseerde vaklui.  De aannemer blijft volledig verantwoordelijk voor 

het breken of afsplinteren van nog ganse stenen en zal de restauratie ervan voor eigen rekening 

nemen.  Van gebroken stenen zal een exacte kopie gekapt worden uit dezelfde steensoort, met 

dezelfde kleur, frijnslag en afmetingen als het origineel.  In geen enkel geval mogen bijkomende 

tussenvoegen worden aangebracht.  De aannemer moet er zich van vergewissen dat de zichtbare 

voegbreedtes bij de latere hermontage in geen enkel geval breder mogen uitvallen dan bij de thans 

bestaande toestand. 

 

• Indien er twijfel bestaat omtrent de originele steensoort dan zullen steenmonsters getest worden 

door een erkend labo.  Dit onderzoek is inbegrepen in de aannemingssom.  

 

• Al de nodige stutwerken van te behouden bouwdelen, al de voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren 

van de demontagewerken en al de andere noodzakelijke maatregelen zijn ten laste van de 

aannemer. 

 

• Al het puin moet ten laste van de aannemer verwijderd worden en afgevoerd naar een erkende 

stortplaats. 

• Al de gedemonteerde elementen die voor herplaatsing in aanmerking komen, moeten door de 

aannemer worden ontdaan van alle mortelresten en vervuiling. 
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- UIT TE VOEREN STEENDEMONTAGES - 

 

Opmerking: 

Al de nodige stutwerken gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de aannemer ! 

 

 

6.3.1 Baksteen 

Al de sterk verweerde, onherstelbaar beschadigde of gebarsten bakstenen dienen te worden 

gedemonteerd en afgevoerd.  Indien na demontage van buitenparement achterliggende bakstenen aan 

het licht komen die eveneens gebarsten of aangetast zijn zodanig dat zij aanleiding kunnen geven tot 

instabiliteit van de muren, dan worden deze stenen eveneens gedemonteerd.  Er dient rekening te 

worden gehouden dat het herstelparement steeds zal worden uitgevoerd met ganse bakstenen die 

d.m.v. een kruissteenverband het parement stevig verankeren aan het achterliggend metselwerk. 

Geenszins mag het herstelparement dus bestaan uit een halfsteensmuurtje, “geplakt” tegen het 

achterliggend metselwerk! 

 

Al de bakstenen die loszitten doch nog van goede kwaliteit zijn dienen te worden gedemonteerd en 

grondig gereinigd voor herbruik.  Het is vanzelfsprekend dat steeds zoveel mogelijk gave stenen 

dienen te worden gerecupereerd.  Bij recuperatie worden de bakstenen opnieuw met hun “zichtvlak” 

aan de zichtbare zijde gemetseld. 

 

Het betreft vooral zwakke verpoederde of uitgevallen bakstenen in zoldermuren en ter plaatse van 

aansluitingen met de gewelfroosteringen, alsook ter plaatse van muurscheuren.   

 

 

6.3.2 Maaskalksteen 

Al de sterk verweerde, stukgevroren, onherstelbaar beschadigde of gebarsten stenen dienen te 

worden gedemonteerd en afgevoerd.  Het betreft vooral traptredes en herstellingen aan omlijstingen. 

 

Al de stenen die inscripties dragen, worden in principe behouden als historische getuigen. 

 

 

6.3.3 Mergelsteen 

Sterk verweerde, stukgevroren, onherstelbaar beschadigde of gebarsten stenen worden 

gedemonteerd en afgevoerd.  Het betreft vooral lijstwerk en parement.   

 

Al de stenen die inscripties dragen, worden in principe behouden als historische getuigen. 

 

 

6.3.4 Breuksteen 

Al de loszittende stenen dienen te worden gedemonteerd en grondig gereinigd voor herbruik.  Het 

betreft parementsteen. 

Het torenparement omvat een amalgaam van verschillende natuursteensoorten die als breuksteen 

verwerkt zijn.  Het betreft ondeeermer Verkiezeld Krijt, Carboonzandsteen en Bolderiaan zandsteen. 
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6.3   DEMONTAGE   

(Al de eventuele steendemontages worden voorafgaandelijk ter plaatse met Onroerend Erfgoed overlopen en aangeduid met krijt) 

6.3.1 BAKSTEEN 

1) afgebrokkelde en verpoederde bakstenen binnenparementen+ muurscheuren ± (16 + 27 + 34 + 52 + 20) stuks 

417 stuks zolderparementen + aansluiting gewelfstructuren ± 268 stuks 

2) baksteenopp. > 0,25 m² muurscheuren ± 21,3 m x 0,6 m = 12,78 m² 

30,28 m² zolderparementen ± 17,5 m² 

3)   borstweringen zolders ± 2,3 m³ 2,30 m³ 

4)   onstabiele muurdelen  ± 3,7 m³ 3,70 m³ 

5)   aansluiting gewelven op muren  ± 2,8 m³ 2,80 m³ 

6)   muurdoorvoeren in kerkmuren  ± 1,206 m³ 1,206 m³ 

6.3.2 MAASKALK 

A. TE RECUPEREREN 

1) categorie 1a dorpels ± (0,52 m x 0,18 m x 2,15 m) 0,201 m³ 

2)   categorie 1b tredes ± (0,18 m x 0,36 m x 7,32 m) 0,474 m³ 

3)   categorie 2 geprofileerd steenwerk ± 0,250 m³ 0,250 m³ 

B. TE VERNIEUWEN 

1) categorie 1a dorpels ± (0,45 m x 0,08 m x 1,1 m) 0,039 m³ 

2)   categorie 1b tredes (0,18 m x 0,45 m x 15,44 m) x 0,7 0,875 m³ 

3)   categorie 2 geprofileerd steenwerk 0,450 m³ 0,450 m³ 

6.3.3 MERGELSTEEN 

A. TE RECUPEREREN 

1) categorie 1 parement  ± (4,62 m² x 0,20 m) 0,924 m³ 

2) categorie 2 geprofileerd lijstwerk & kapitelen ± 0,266 m³ 0,266 m³ 

B. TE VERNIEUWEN 

1) categorie 1 parement  ± (5,28 m² x 0,20 m) x 0,65 0,686 m³ 

2) categorie 2 geprofileerd lijstwerk & kapitelen ± 0,534 m³ 0,534 m³  

6.3.4 BREUKSTEEN 

A. TE RECUPEREREN 

1) categorie 1 parement  ± 0,24 m x 12,55 m² 3,012 m³ 

B. TE VERNIEUWEN 

1) categorie 1 parement  ± 0,24 m x 4,88 m²  1,171 m³ 
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 METING: 6.3 Demontage: 

      6.3.1 Baksteen: 

 1) afgebrokkelde en verpoederde bakstenen: VH/ 417 stuks 

 2) baksteenoppervlakken > 0,25 m²: VH/ 30,28 m² 

 3) borstweringen: VH/ 2,30 m³ 

 4) onstabiele muurdelen: VH/ 3,70 m³ 

 5) aansluiting gewelven op muren: VH/ 2,80 m³ 

 6) muurdoorvoeren: VH/ 1,206 m³ 

 

 6.3.2 Maaskalk: 

 A.  Te recupereren: 

  1) categorie 1a: VH/ 0,201 m³ 

  2) categorie 1b: VH/ 0,474 m³ 

  3) categorie 2: VH/ 0,250 m³ 

 B.  Te vernieuwen: 

  1) categorie 1a: VH/ 0,039 m³ 

  2) categorie 1b: VH/ 0,875 m³ 

  3) categorie 2: VH/ 0,450 m³ 

 6.3.3 Mergelsteen: 

 A.  Te recupereren: 

  1) categorie 1: VH/ 0,924 m³ 

  2) categorie 2: VH/ 0,266 m³ 

 B.  Te vernieuwen: 

  1) categorie 1: VH/ 1,056 m³ 

  2) categorie 2: VH/ 0,534 m³ 

 

 6.3.4 Breuksteen: 

 A.  Te recupereren: 

  1) categorie 1: VH/ 3,012 m³ 

 B.  Te vernieuwen: 

  1) categorie 1: VH/ 1,171 m³ 
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6.4 PLAATSING NIEUWE STEEN & RECUPERATIESTEEN 

 

- NIEUWE STEEN - 

 

• De onder deze post beschreven nieuwe steen wordt aangewend voor de vervaardiging van replica’s 

die verweerde, afgebrokkelde of gedemonteerde elementen dienen te vervangen. 

 

• De replica’s worden gehouwen uit dezelfde steensoort als het origineel, met dezelfde kleur, 

steensnede en eventuele frijnslag (altijd artisanaal aangebracht !), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 

in het bestek of de latere werfverslagen.  

 

• Vooraleer over te gaan tot plaatsing van de nieuwe steen moet de aannemer aan de architecten drie 

monsters voorleggen (contractuele monsters), van elke toe te passen steensoort.  Om later geldig 

te zijn moeten de monsters op hun achterzijde door de architect gesigneerd worden.  Deze 

monsters moeten het gemiddelde uitzicht en de twee grensuitzichten van de levering vertonen.  Zij 

moeten bovendien alle bijzonderheden (aders, gaten, draden, enz.) bevatten die niet als gebreken 

worden beschouwd en waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden.  Voor de 

goedkeuring van het uitzicht, de kleur en de oppervlaktestaat van de geplaatste stenen zal later 

worden verwezen naar de grenswaarden van de voormelde monsters.  Indien deze monsters 

verloren gaan, zal elk gebrek of afwijking, hoe klein ook, aanleiding geven tot afkeuring vanwege het 

Bestuur!  Ook een staal van de toe te passen tegelvoegen dient voorafgaandelijk aan de architect ter 

goedkeuring voorgelegd. 

 

• Al de geprofileerde natuursteen moet ter plaatse op de werf zelf gekapt, gezaagd, geschaafd 

(mergel) en bewerkt worden.  Geen enkele levering met zelfs gedeeltelijke afwerking buiten de 

werf wordt aanvaard.  De originele profielstenen dienen bewaard te worden tot na de plaatsing en 

definitieve afwerking van de nieuwe profielstenen, zodat een controle mogelijk blijft.  Stenen met 

steenhouwersmerken worden niet vervangen. 

 

• Voor iedere steenlevering zal een certificaat van herkomst (groeve) door de aannemer moeten 

voorgelegd worden. 

 

• Tijdens het bewerken en bewaren van de natuursteen worden op de bouwplaats de nodige 

voorzorgen getroffen tot bescherming tegen atmosferische invloeden, beschadiging en vervuiling. 

 

• De te verwerken stenen zijn gelaagde gesteenten, derhalve moeten de stenen zodanig gehouwen 

worden, dat éénmaal geplaatst de groeflaag horizontaal voorkomt, gelijk welke de afmetingen zijn. 

 

• Eens de natuurstenen geplaatst, voorziet de aannemer alle nodige beschermingen tot de voorlopige 

eindoplevering.  Bij eventuele beschadiging is de steen volledig te vervangen. 

 

• Al de natuursteen wordt vastgezet d.m.v. een voldoende hoeveelheid ankers in inox, zoals verder 

beschreven. 

 

•  De vormgeving van de replica’s moet onder alle oogpunten dezelfde zijn als van de originelen, 

behalve eventueel voor afdekstenen en kordons waarvan het profiel dient aangepast te worden om 

een betere afwatering te bekomen, indien de regels der kunst dit vereisen.  Dergelijke afwijkingen 

moeten wel in ieder geval vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architecten en de 

Inspecteur van Onroerend Erfgoed. 
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• De frijnslag-afwerking dient artisanaal te worden aangebracht.  Stalen dienen voorafgaandelijk ter 

goedkeuring voorgelegd aan Onroerend Erfgoed en de architect. 

 

• Steenkarakteristieken: 

 

 1.  Baksteenparement: 

  - Afmetingen, kleur en textuur van de vervangende restauratiestenen moeten volledig 

identiek zijn aan de bestaande bakstenen.  De stenen dienen hard doorbakken te zijn, 

helder klinkend, niet brokkelig en ze moeten een minimum draagvermogen hebben van 

300 kg/cm². 

  - Recuperatiestenen dienen vooraf zeer grondig gereinigd te worden, er mogen zich geen 

kalk, cement, verf of andere verontreinigingen op de bakstenen bevinden, deze leiden 

immers onafwendelijk tot afkeuring.  Al de recuperatiestenen dienen vooraf op de werf 

aan het Bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

 

 

 2.  Maaskalksteen (Steen van Vinalmont): 

  - Het betreft een lichtkleurige Oölitische Maaskalksteen, onderetage “Viseaan”, niveau V2a, 

klasse A, afkomstig uit de streek van Moha-Vinalmont. 

  - Kenmerken:  

    - schijnbare volumemassa: ca. 2725 kg/m² 

    - druksterkte: 130 N/mm² 

    - buigsterkte: 11 N/mm² 

    - slijtsterkte (1000 m): 2,66 mm 

    - elasticiteitsmodulus: 70 000 N/mm² 

    - waterabsorptie P = 0.30 à 0.60 % en Pv= 0.80 à 1.60 % 

    - absolute porositeit: Pa = 1 à 2 % 

    - De steen wordt gerangschikt bij de vorstbestendige steen na afgifte van het  

     groefwater. 

    - De steen heeft een uitgesproken, zeer lichte grijze kleur met een warme tonaliteit en 

bezit een fijnkorrelige gesloten structuur met een homogene en compacte textuur. 

     - De steen moet gezond en van goede kwaliteit zijn en helder klinken onder de metalen  

  hamer.  Hij mag geen slecht gecementeerde - doorgaans zeer fijne - aders, noch 

watervasthoudende zwarte strepen vertonen. 

 

 

3. Mergelsteen (=Maastrichterkrijtsteen): 

 

 - Het betreft een lichtkleurige zachte kalksteen, gewonnen uit de beste banken van een formatie  

van het Boven-Krijt (groeve van Sibbe te Valkenburg, Nederland), bovendien moeten de banken 

door het Bestuur zijn goedgekeurd en moeten de kenmerken ervan, van die aard zijn dat 

materialen kunnen worden geleverd die aan de hierna gestelde eisen voldoen. 

 

 - Kenmerken: - schijnbare volumemasse: minimum 1500 kg/m³ 

 - het gehalte aan koolzure kalk bedraagt minstens 95% 

 - de drukvastheid is minstens 35 kg/cm² en de stenen van 1ste kwaliteit.  

-   de kleur is wit tot geelachtig, soms met bruine ijzeroxydevlekken.  

Dergelijke vlekken worden op het dagvlak van een blok geduld voor 

zover de totale oppervlakte ervan niet groter is dan 15% der 

oppervlakte van dat vlak. 
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 - Gebreken die afkeuring ten gevolge hebben: 

Worden afgekeurd, de gekloofde of schilferige stenen, die met heterogene structuur en in het 

bijzonder die welke vuursteen-, grind- of schelpenlagen bevatten.  Verspreid liggende vuurstenen 

en schelpen worden geduld, behalve in het dagvlak. 

 

 - Afmetingen: 

De Maastrichterkrijtsteen wordt verzaagd tot blokken van de vereiste afmetingen, rekening 

houdend met de laagdikten van het materiaal.  De steendikte zal steeds minimum 19 cm zijn, 

gemeten loodrecht op het groefleger.  Op de lengte van de kanten en op de grootte van de 

hoeken wordt een afwijking van 0,5%, naar boven of beneden afgerond, toegelaten.  De vlakken 

zijn effen, zonder scheuren of schrammen, de kanten zijn zuiver en recht, zonder afsplinteringen. 

Op de dagvlakken wordt evenwel een schram gedoogd met een lengte van hoogstens 2 mm en 

een diepte van hoogstens 2 mm, alsmede een afsplintering waarvan de langs de kant gemeten 

lengte 2 mm niet overschrijdt.  Voor de aan het gezicht onttrokken vlakken worden die 

toleranties op 10 mm gebracht.  Iedere afmeting van het achtervlak van een in metselwerk te 

verwerken steen bedraagt minstens 2/3 van de corresponderende afmeting van het dagvlak. 

 

 - Opslag: 

De blokken worden op hun groefleger opgeslagen, iedere blok is daartoe voorzien van een kerf 

in boven- en ondervlak. Op het einde van de opslag is het vochtgehalte niet groter dan 8%. 

 

 - Verdeling in blokken en bewaring op de bouwplaats: 

De verdeling van de tufkrijtsteen in blokken geschiedt met de zaag, op de bouwplaats, ten 

vroegste na drie weken opslag in volle lucht maar beschut tegen regen en vorst.  Verwerking is 

slechts toegelaten voor zover het vochtgehalte van de blokken niet groter is dan 8%. 

De gewelfstenen worden derwijze gezaagd dat de grootste drukkrachten loodrecht op het 

groefleger worden uitgeoefend. 

 

 - Verwerking: 

Nadat de blokken “staande op hun groefleger” (dus met horizontale gelaagdheid) geplaatst zijn, 

mag op het dagvlak geen spoor van mortel achterblijven.  Na de plaatsing waarbij de 

mortelspecie wordt naar buiten gedrukt en afgestreken, dienen de dagvlakken afgevlakt te 

worden met een steenschaaf zodat een zuiver gelijnd oppervlak met zuivere voegen bekomen 

wordt.  De maximale voegbreedte voor mergelparement bedraagt 3 mm !!! 

 

 - Beschermingslaag: 

Om de mergelsteen een grotere weerstand te geven tegen de atmosferische omstandigheden 

zonder zijn fysische karakteristieken te veranderen (o.a. zijn porositeit), zullen de nieuwe 

mergelblokken na hun verzaging en vóór hun verwerking, minstens 12 uren gedrenkt worden in 

kalkwater (zgn. pekelwater: dit is het water van gebluste kalk). Deze behandeling omvat een 

volledige onderdompeling van de steen in een bad ten einde de samenhechting (cohesie) van de 

kristallen te verhogen en de vorming van een beschermende calciethuid te bespoedigen. Deze 

onderdompeling zal gebeuren op de werf, nadat de steen tot zijn juiste plaatsingsafmetingen 

verwerkt is.  Na de behandeling mogen op de mergelsteen geen vlekken ontstaan. 

 

4.  Breuksteen:   

 

Het betreft hoofdzakelijk Carboonzandsteen, Verkiezeld Krijt en Bolderiaan Zandsteen. 

De bestaande stenen worden gerecupereerd.  Eventuele lacunes kunnen ingevuld worden met 

Famenniaanzandsteen die erg gelijkt op Carboonzandsteen. 
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- PLAATSING VAN DE STEEN - 

 

• De natuursteen wordt geplaatst op kielen of leisteen, houten kielen worden evenwel in geen enkel 

geval toegelaten.  Het vastzetten van de parementstenen gebeurt alle 4 lagen, door de muren 

onderling te verankeren met inox krammen of doken van gepaste afmetingen.  Deze 

bevestigingshaken zijn te plaatsen op afstanden van maximum 0,8 m en om de vier lagen afwisselend 

in vertikale lijn.  De gesculpteerde en bewerkte stenen elementen worden vastgezet met voldoende 

en gepaste inox bevestigingshaken die worden opgegoten met lood volgens de regels der kunst.  Al 

het ijzer dat tijdens de demontagewerken aangetroffen wordt in het parement dient van de werf te 

worden verwijderd. 

 

• De stenen moeten steeds volgens groefleger geplaatst worden. Alle steenbekappingen zullen ter 

plaatse met de hand gebeuren en volgens de bestaande techniek. Na de plaatsing dient men 

evenwel overal voegen te bekomen van uniforme breedte (± 4 mm bij Maaskalk en 10 mm bij 

baksteen) en dienen de vlakken van oude en nieuwe steen nauwgezet op elkaar te passen.  Het 

afvoegen gebeurt na het verstenen van de mortelspecie en zal gedaan worden tot op een diepte van 

3 cm. 

 

• Mortelspecie: 

 1. Baksteenmetsel werk: 1 volumedeel schelpkalk, 1/4 deel cement, 4 delen bruin zand van As. 

 2. Maaskalksteen + silex:½ deel vette gebluste kalk, 1 deel cement, 3 delen grof rivierzand. 

 3. Mergelsteen:   1 volumedeel natuurlijk kalkhydraat (Ca(OH)2), 3 delen Hollands zand, 

1/10
de

 van het geheel witte cement. 

 

 N.B. De mortelspecie zal wat betreft densiteit en waterabsorptie steeds de steen zo dicht mogelijk  

 benaderen. Het gebruik van opnieuw beslagen mortel, die reeds een begin van droging of van 

binding heeft ondergaan, is verboden. 

 

• Modellen:  

Het aftekenen, schetsen en het uitsnijden van profielen in zink, het afvormen, enz. is uiteraard ten 

laste van de aannemer en inbegrepen in de aannemingssom. Bij de replica’s zal de vormgeving 

identiek zijn aan deze van de originelen, de oorspronkelijke afwerking, behouwing of frijnslag wordt 

toegepast.  Detailtekeningen en modellen zullen steeds vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan de architecten, de Inspecteur van Onroerend Erfgoed en het Bestuur.  In geen enkel geval zal 

mogen overgaan worden tot de productie van series identieke replica’s ter vervanging van 

gesculpteerde stenen die oorspronkelijk een verscheiden en unieke vormgeving hadden. 
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- UIT TE VOEREN STEENPLAATSINGEN - 

Opmerking: 

Het herstelmetselwerk dient steeds te worden uitgevoerd met ganse bakstenen die door middel van 

een kruissteenverband het parement stevig verankeren aan het achterliggend metselwerk. Geenszins 

mag het herstelparement dus bestaan uit halfsteense muurtjes, als het ware “geplakt” tegen het 

achterliggend metselwerk!  Al de voegen van het herstelmetselwerk dienen perfect te 

corresponderen met de aansluitende bestaande voegen. 

 

6.4.1 Baksteen 

Het betreft vooral zwakke verpoederde of uitgevallen bakstenen in zoldermuren en ter plaatse van 

aansluitingen met de gewelfroosteringen, alsook ter plaatse van muurscheuren. 

 

 

6.4.2 Maaskalksteen 

Het betreft vooral traptredes en herstellingen aan omlijstingen. 

Al de stenen die inscripties dragen, worden in principe behouden als historische getuigen. 

De zichtoppervlakken worden handmatig gefrijnd (50 à 70 slagen/dm) of gezoet afgewerkt naargelang 

de originele toestand.  Bij de afdekstenen worden de vereiste druiplijsten voorzien. 

 

 

6.4.3 Mergelsteen 

Het betreft vooral lijstwerk en parement.  Al de stenen die inscripties dragen, worden in principe 

behouden als historische getuigen.  Bij de afdekstenen worden de vereiste druiplijsten voorzien. 

 

 

6.4.4 Breuksteen 

Het betreft vooral afgebrokkelde en losgevrozen parementstenen, alsook ter plaatse van ernstige 

uitbuikingen in de torenmuren. 

 

• Afmetingen: 

 Categorieën: 

De natuursteen wordt volgens bewerking onderverdeeld in 3 categorieën, deze zijn van toepassing 

bij de plaatsing van nieuwe steen en gereinigde of herstelde recuperatiesteen.  De categorieën 

omvatten volgende elementen:  

- categorie 1: vlak parement en kettingstenen 

- categorie 2: geprofileerd steenwerk. 

 

De uitgevoerde hoeveelheden baksteen en natuursteen worden bij de uitvoering exact verrekend. 

 

Al de natuursteenelementen van categorie 2 dienen op de werf zelf bekapt, afgewerkt en vóór 

plaatsing ter goedkeuring voorgelegd te worden door de aannemer.  De aannemer voorziet hiertoe 

op de werf een werfatelier dat voldoet aan de wettelijke normen en hij laat bewerken van de 

natuursteen enkel uitvoeren door ervaren steenkappers en beeldhouwers.  Deze ervaren 

steenkappers en beeldhouwers dienen individueel op de werf eerst representatieve proefstukken te 

maken en ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.  Pas na aanvaarding van deze proefstukken 

zal de betrokken steenkapper of beeldhouwer door het bestuur worden aanvaard en met naam 

vermeld worden in het werfverslag.  Pas daarna mag de betrokken persoon voor deze werf 

geprofileerde natuursteen vervaardigen.  Een lijst met de namen van al het op werf aanwezige 

personeel van hoofd- en onderaannemers dient door de hoofdaannemer wekelijks doorgefaxt te 

worden aan de architect. 
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6.4   PLAATSING NIEUWE STEEN EN RECUPERATIESTEEN (Al de eventuele steendemontages worden voorafgaandelijk ter plaatse met  Onroerend Erfgoed 

overlopen en aangeduid met krijt) 

6.4.1 BAKSTEEN 

1) afgebrokkelde en verpoederde bakstenen binnenparementen+ muurscheuren ± (16 + 27 + 34 + 52 + 20) stuks 

417 stuks zolderparementen + aansluiting gewelfstructuren ± 268 stuks 

2) baksteenopp. > 0,25 m² muurscheuren ± 21,3 m x 0,6 m = 12,78 m² 

30,28 m² zolderparementen ± 17,5 m² 

3)   borstweringen zolders ± 2,3 m³ 2,30 m³ 

4)   onstabiele muurdelen  ± 3,7 m³ 3,70 m³ 

5)   aansluiting gewelven op muren  ± 2,8 m³ 2,80 m³ 

6)   muurdoorvoeren in kerkmuren  ± 1,206 m³ 1,206 m³ 

6.4.2 MAASKALK 

A. TE RECUPEREREN 

1) categorie 1a dorpels ± (0,52 m x 0,18 m x 2,15 m) 0,201 m³ 

2)   categorie 1b tredes ± (0,18 m x 0,36 m x 7,32 m) 0,474 m³ 

3)   categorie 2 geprofileerd steenwerk ± 0,250 m³ 0,250 m³ 

B. TE VERNIEUWEN 

1) categorie 1a dorpels ± (0,45 m x 0,08 m x 1,1 m) 0,039 m³ 

2)   categorie 1b tredes (0,18 m x 0,45 m x 15,44 m) x 0,7 0,875 m³ 

3)   categorie 2 geprofileerd steenwerk 0,450 m³ 0,450 m³ 

6.4.3 MERGELSTEEN 

A. TE RECUPEREREN 

1) categorie 1 parement  ± (4,62 m² x 0,20 m) 0,924 m³ 

2) categorie 2 geprofileerd lijstwerk & kapitelen ± 0,266 m³ 0,266 m³ 

B. TE VERNIEUWEN 

1) categorie 1 parement  ± (5,28 m² x 0,20 m) x 0,65 0,686 m³ 

2) categorie 2 geprofileerd lijstwerk & kapitelen ± 0,534 m³ 0,534 m³  

6.4.4 BREUKSTEEN 

A. TE RECUPEREREN 

1) categorie 1 parement  ± 0,24 m x 12,55 m² 3,012 m³ 

B. TE VERNIEUWEN 

1) categorie 1 parement  ± 0,24 m x 4,88 m² 1,171 m³ 
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 METING: 6.4 Plaatsing nieuwe steen en recuperatiesteen: 

      6.4.1 Baksteen: 

 1) afgebrokkelde en verpoederde bakstenen: VH/ 417 stuks 

 2) baksteenoppervlakken > 0,25 m²: VH/ 30,28 m² 

 3) borstweringen: VH/ 2,30 m³ 

 4) onstabiele muurdelen: VH/ 3,70 m³ 

 5) aansluiting gewelven op muren: VH/ 2,80 m³ 

 6) muurdoorvoeren: VH/ 1,206 m³ 

 

 6.4.2 Maaskalk: 

 A.  Te recupereren: 

  1) categorie 1a: VH/ 0,201 m³ 

  2) categorie 1b: VH/ 0,474 m³ 

  3) categorie 2: VH/ 0,250 m³ 

 B.  Te vernieuwen: 

  1) categorie 1a: VH/ 0,039 m³ 

  2) categorie 1b: VH/ 0,875 m³ 

  3) categorie 2: VH/ 0,450 m³ 

 6.4.3 Mergelsteen: 

 A.  Te recupereren: 

  1) categorie 1: VH/ 0,924 m³ 

  2) categorie 2: VH/ 0,266 m³ 

 B.  Te vernieuwen: 

  1) categorie 1: VH/ 1,056 m³ 

  2) categorie 2: VH/ 0,534 m³ 

 

 6.4.4 Breuksteen: 

 A.  Te recupereren: 

  1) categorie 1: VH/ 3,012 m³ 

 B.  Te vernieuwen: 

  1) categorie 1: VH/ 1,171 m³ 

 

 

 

 

6.5 INOX 

 

• Al de te vernieuwen natuursteen zal met inox ankers vastgehecht worden in de kern van het oude 

metselwerk.  Deze ankers zullen de volgende secties hebben: 

 - 40 mm x 20 cm en 30 mm x 10 cm voor de krammen, 

 - 15 mm x 15 cm en 30 mm x 30 cm voor de doken. 

De inox stukken zullen omgeplooid worden of van een zwaluwstaart voorzien al naar gelang de 

noodwendigheid. 

 Van elk type zal een model ter plaatse gedeponeerd worden met aanduiding van het gewicht. 

In algemene zin zal voor inox krammen en doken een hoeveelheid van 23 kg inox per m³ 

natuursteen voorzien worden. 

     

 METING: 6.5 Inox:  pro memorie 
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6.6  BESCHERMING MERGEL 

 

Om de mergelsteen een grotere weerstand te geven tegen de atmosferische omstandigheden zonder 

zijn fysische karakteristieken te veranderen (o.a. zijn porositeit), zullen de nieuwe mergelblokken na 

hun verzaging en vóór hun verwerking, minstens 12 uren gedrenkt worden in kalkwater (zgn. 

pekelwater: dit is het water van gebluste kalk). Deze behandeling omvat een volledige 

onderdompeling van de steen in een bad ten einde de samenhechting (cohesie) van de kristallen te 

verhogen en de vorming van een beschermende calciethuid te bespoedigen. Deze onderdompeling zal 

gebeuren op de werf, nadat de steen tot zijn juiste plaatsingsafmetingen verwerkt is. 

 

 METING: 6.6   Bescherming mergel:  pro memorie 
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6.7 WANDREINIGING 

 

6.7.1   Stoomtechniek (met mini-stoomreiniger uit te voeren door specialisten) 

• Het verwijderen van de vervuiling dient met zachte technieken te gebeuren zonder het 

achterliggende parement te beschadigen.  

• Het verwijderen van de vervuiling gebeurt met een mini-stoomreiniger.  De techniek omvat een 

projectie van natte oververzadigde stoom.  Het te reinigen geveloppervlak dient voorafgaandelijk 

te worden bevochtigd met water.  Dit natspuiten gebeurt van onder naar boven om te vermijden 

dat het afvloeiende vuil diep in de droge ondergrond zou kunnen dringen en alzo het risico op 

lekstrepen zou doen ontstaan.  Het afstomen gebeurt van boven naar beneden en men 

onderscheidt 3 fasen in de reiniging: 

1. verweking van bevuiling door afvloeiend condenswater; 

2. loskomen van bevuiling door mechanische actie van stoom op hoge temperatuur (120 à 160°C) 

in combinatie met afschuren met ruwe borstels van hondsgras of paardenhaar; 

3. verwijdering van bevuiling door afvloeiend water van gecondenseerde stoom. 

 

• Het gebruik van metalen borstels of de toepassing van droge stoom zijn ten strengste verboden. 

 

• De bevochtiging van de te reinigen oppervlakken gebeurt vakkundig en is steeds van korte duur 

om elke waterschade in het interieur te vermijden. 

 Al de waterschade die aan het gebouw zou kunnen ontstaan omwille van een te langdurige 

besproeiing met water, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer die zich 

hiervoor voldoende dient te verzekeren. 

 

• Het verwijderen van het vuil gebeurt zeer voorzichtig en minutieus zodanig dat de patina die zich 

aan de oppervlakte van de steen gevormd heeft, niet beschadigd of verwijderd wordt.  Alle 

voorzorgsmaatregelen dienen genomen om uitbloeiingen tegen te gaan en patina en textuur te 

behouden, alsook om resten van polychromie op muren en gewelven te vrijwaren van elke 

vochtschade. 

 

• Vooraleer de reinigingswerken aan te vatten dient de aannemer op weinig in het oog springende 

geveldelen een proefreiniging van 2 m²/steensoort uit te voeren, en deze op een werfvergadering 

ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.  Het Bestuur kan zoveel bijkomende 

proefuitvoeringen eisen als het nodig acht.  Dit proefoppervlak is goed te keuren door Onroerend 

Erfgoed. 

 

• Toepassing: 

 De "stoomtechniek" zal toegepast worden om vervuiling op de parementen in breuksteen, 

maaskalksteen, baksteen en mergel te verwijderen. 

 

•  Afmetingen: 

  ± 273,32 m² 

  Al de proefuitvoeringen zijn inbegrepen in de aannemingssom, alsook steigerkosten … 

 

 METING: 6.7.1 Stoomtechniek: VH/ 273,32 m² 
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6.7.2 Reinigingspasta 

• De reiniging dient te worden toegepast op vervuilde kapitelen, tredes, lijsten, tredes en 

breuksteenparementen. 

 

• De reiniging van de vuilafzetting dient te gebeuren door middel van een onschadelijke 

reinigingspasta.   

 

• Technische kenmerken van het toe te passen product: 

 Het “dry clean system” product is een witte zachte pasta op basis van gemodificeerde natuurlijke 

harsen en additieven.  De pasta wordt in gebruiksklare verpakking op de werf geleverd.  Deze 

formule dient speciaal ontwikkeld te zijn voor het droog reinigen.  Verder heeft de pasta een zacht 

verwerkbare consistentie om zonder technische hulpmiddelen aangebracht te kunnen worden.  

De droging geschiedt bij omgevingstemperatuur en zal niet langer dan 36 uur duren. 

 

• Eigenschappen van de pasta: 

 - drogingstijd bij 20°c:   ± 20 uur; 

 - treksterkte:      > 20 Mpa; 

 - rekbaarheid (verlenging bij breuk): 800 %; 

 - E-modulus:      ± 3,5 * 10 N/mm²; 

 - kleur :       wit - beige ; 

 - vrij van zuren en sterke alkaliën. 

 

• Omschrijving: 

 De pasta is een filmvormend product, vrij van agressieve chemicaliën, zuren en hoog moleculaire 

complexatoren.   Het product is speciaal ontwikkeld om wanden, vloeren en plafonds te ontdoen 

van stof, roet en nicotineaanslag en andere vervuiling.   Het product wordt in pastavormige 

toestand aangebracht waarna het tijdens de droging een gemakkelijk afpelbare film vormt waarin 

roet en andere vervuiling blijft kleven.  Het reinigingsmiddel wordt als kant en klare pasta geleverd 

en kan manueel of met spuitapparatuur geapplikeerd worden.  Na droging van de neutrale pasta 

kan door het langzaam afpellen van de film de vervuiling mechanisch weggenomen worden. 

 

• Toepassingsgebied: 

 Wegnemen van stof, roet, nicotine-aanslag en andere stofferige vervuiling op lijstwerk, moulures, 

raammonelen, kapitelen, natuursteen …  Voor de aanvang van de werken worden door de 

fabrikant op elk te reinigen oppervlak steeds een aantal proeven geplaatst en ter goedkeuring 

voorgelegd aan Onroerend Erfgoed, de architect en het Bestuur.  Deze proeven zijn belangrijk om 

het te gebruiken type product te bepalen (type I, II, III, IV of V).  Het Onroerend Erfgoed, de 

architect en het Bestuur zullen het toe te passen type van pasta per oppervlak bepalen afhankelijk 

van de uitgevoerde proeven en de gewenste reinigingsgraad. 

 De aannemer dient de nodige hoogtewerkers in te zetten om de reiniging uit te voeren. 

 

• Gebruiksaanwijzing: 

 Plaats steeds een staal op een proefvlak, vooraleer over te gaan tot de volledige reiniging. 

 De dik vloeibare pasta wordt met een borstel, spatel, spons of roller aangebracht of machinaal 

verspoten.  Het eindresultaat moet een homogene gladde laag zijn, waarin het vuil geamalgameerd 

is.  Door de ronddraaiende beweging wordt het vuil in de pasta gemengd en  het vuil in de 

ondergrond wordt opgenomen door een wisselwerking van de vloeibare bestanddelen in het 

product.  De crèmekleurige pasta wordt tijdens het drogen doorschijnend.  (Dit is tevens een 

indicatie dat de film droog is).  De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de 
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vochtigheid.  De totale laagdikte moet 0,1 cm zijn voor het beste resultaat.  Dunnere lagen neigen 

al vlug tot scheuren bij verwijderen, en dikkere lagen worden te stug. 

 

• Verwerking: 

 De ondergrond moet droog zijn, maximum licht vochtig (geen waterdruppels noch 

oppervlaktecondensatie).  De minimale verwerkingstemperatuur is 8°C.  Een droogtijd van 24 uur 

wordt geadviseerd.  Bij te lage temperatuur moet men verwarmen met droge hete lucht, maar 

deze niet op de pasta richten.  Het gereedschap kan direct na gebruik gereinigd worden met koud 

water en wat vloeibare zeep.  Na het drogen kan de gedroogde film van het gereedschap 

losgetrokken worden.  In sommige kwasten kan de reinigingspasta vrij snel verdikken, daarom bij 

voorkeur kunststof borstels gebruiken.  Er dient steeds rekening gehouden te worden met de 

hardheid van de ondergrond.  Gebruik geen gereedschap met ferro-metalen, deze zullen roesten 

en kunnen zo de pasta verontreinigen.  Door roeren kan de pasta terug zachter verwerkbaar 

gemaakt worden.  Gebruik nooit water of andere verdunners om de pasta te verdunnen.  Na het 

droogproces kan de film verwijderd worden.  Om dit proces te vergemakkelijken is het 

aangewezen om tijdens het aanbrengen van de pasta de boorden wat dikker te maken zodat men 

deze gemakkelijk kan verwijderen.  Nadat de film zijn egale transparante kleur heeft gekregen, 

begint men aan de randen de gedroogde pasta met de vingers los te rollen.  Zodra men een 

redelijk oppervlak heeft, kan men rustig trekkend de gedroogde laag verwijderen van de 

ondergrond.  Het afgepelde vel kan makkelijk tot een bol vervormd worden en vormt alzo het 

enige afval. 

 

• Houdbaarheid: 

 De pasta in zijn originele verpakking bewaren bij temperaturen tussen 10 en 35°C onder dak en uit 

de directe zonnestraling.  Houdbaarheid minimaal 6 maand. 

 

• Samenstelling: 

 De reinigingspasta is samengesteld op basis van gemodificeerde natuurlijke harsen, 

tixotroperingsmiddelen en vuilabsorberende additieven in een licht alkalisch milieu.  Het product is 

bekend bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.  Tijdens de werken 

worden regelmatig stalen genomen door de bevoegde instanties en op samenstelling 

gecontroleerd. De reinigingspasta dient volledig amoniakvrij te zijn. 

 

• Veiligheid: 

 Steeds werken in voldoende geventileerde ruimtes.  In de natte fase dient huidcontact vermeden 

te worden.  Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.  Bij oogcontact onmiddellijk 

overvloedig spoelen met water gedurende minstens 10 minuten en steeds een arts raadplegen. 

 

• Testverslag: 

 Een gunstig testverslag, afgeleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is 

vereist en dient voorafgaandelijk overgemaakt aan de architect. 

 

• Eenheidsprijs: 

 Inbegrepen zijn: 

 - alle voorafgaandelijke stalen en proefoppervlakken; 

 - plaatsing en verwijdering van alle nodige afschermingen (o.a. van glas-in-loodramen); 

 - reiniging door middel van voorgeschreven reinigingspasta; 

 - gebruik van de nodige hoogtewerkers; 

 - afvoer van alle afval. 
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• Hoeveelheid: 

 De meest vervuilde natuursteenoppervlakken zullen met de reinigingspasta gezuiverd worden.  Na 

de reinigingsproeven bepaalt het Bestuur uitdrukkelijk welke oppervlakken door middel van de 

pasta gereinigd worden.  De uit te voeren hoeveelheden zijn vermoedelijk.  De aannemer heeft 

geen recht op schadevergoeding als de reële hoeveelheid geringer zou zijn.  Het verbruik wordt 

geraamd op 1 liter pasta/m².  De geschatte ontwikkelde reinigingsoppervlakte bedraagt ± 226 m². 

 Alzo zal er dus ± 226 liter pasta nodig zijn.  Het gemiddelde verbruik bedraagt ± 1 liter/m² of een 

laagdikte van ± 1 mm.  Ter controle van de verbruikte hoeveelheid pasta dient de voorraad te 

verwerken pasta, alsook het geheel van de verbruikte verpakkingen tot het einde van de werken 

ter plaatse te blijven in een later te bepalen ruimte onder toezicht van het Bestuur. 

 

 METING:  6.7.2 Reinigingspasta: VH/ 226 liter 
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6.8 ZOUTEXTRACTIE MET KOMPRESMETHODE 

 

Gezien de muren momenteel te lijden hebben onder een ernstige zoutaantasting dienen deze zouten 

maximaal verwijderd te worden d.m.v. zoutextracties met ontzoutingskompressen. 

 

Materiaal: 

Kompresmateriaal met een combinatie van actieve minerale bestanddelen en cellulose.  Specifiek 

ontwikkeld voor het ontzouten van natuursteen.  Het betreft een grijsbeige reukloos poeder, ± 1,4 

kg/cm³.  Het product en de uitvoeringsmethode dient door de uitvoerder vooraf ter goedkeuring 

voorgelegd aan de architect. 

 

Uitvoering: 

Vooraf dient de ondergrond gereinigd te worden en daarna bevochtigd.  De ontzoutingspasta wordt 

op de met zout belaste oppervlakken aangebracht in een verplichte minimale laagdikte van 30 mm.  

Ter controle van de laagdikte worden meetstaafjes ingewerkt!  Na een inwerktijd van circa 3 weken 

dienen de gedroogde ontzoutingskompressen verwijderd te worden.   

Deze ontzoutingsprocedure dient een eerste maal uitgevoerd tijdens de eerste kalendermaand van de 

werftermijn om zo snel mogelijk de zouten uit de buitenste muurzone te onttrekken.  Tijdens de 

tweede kalendermaand wordt de ontzoutingsprocedure opnieuw uitgevoerd.  Op 1 maand vóór het 

afwerken van de muren wordt nog een derde ontzoutingsprocedure toegepast om ook ondertussen 

gemigreerde zouten te onttrekken.  Het ontzoutingskompres dient telkens met folie afgedekt te 

worden tegen te snelle droging.  Uitvoeringsproeven dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan 

de architect.  Uitvoering conform produktvoorschriften fabrikant. 

 

Afmetingen: 

± 317,12 m² binnenwanden en penanten dienen in drie ontzoutingsprocedures te worden behandeld. 

 

De uit te voeren oppervlakte wordt gepreciseerd en afgelijnd i.f.v. de zoutmetingen en bij de 

uitvoering gedetailleerd opgemeten. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen in de prijs per m² zijn 3 ontzoutingsprocedures met telkens minimum 30 mm 

ontzoutingspasta.  Elke procedure duurt 3 weken.  Inbegrepen zijn de materialen, proefuitvoeringen 

en alle behandelingen. 

 

 METING: 6.8 Zoutextractie met kompresmethode: VH/ 317,12 m² 
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6.9 VOEGWERKEN 

 

• De bestaande kalkvoegen in de torenruimtes zijn plaatselijk volledig uitgesleten en uitgevallen zodat 

het voegwerk van sommige parementen in breuksteen vernieuwd dient te worden. 

 In bestaande maaskalkelementen en baksteenparement zijn er heel wat verpoederde voegen 

uitgevallen. 

 Deze voegen worden plaatselijk hersteld.   

 

• Al de losse voegen van de te hervoegen oppervlakken dienen tot op een diepte van 3 cm uitgekrabt 

te worden.  Het uitkrabben van de voegen gebeurt volledig handmatig en volgens de regels der 

kunst. Slijpschijven en andere machines zijn ten strengste verboden indien zij de parementsteen 

doen afsplinteren of zelfs in geringe mate beschadigen.  Het gebruik van smalle, getande 

pneumatische beitels is toegelaten voor het uithalen van de voegen tussen de hardere steensoorten; 

dit geldt niet voor mergel en andere zachte steensoorten.  Het gebruik van een smalle, 

enkelvoudige slijpschijf kan worden toegestaan om cementvoegen lichtjes in te slijpen zodat de 

spanning op de voeg verdwenen is en ze handmatig kan verwijderd worden.  Elke 

steenbeschadiging is ten laste van de aannemer. 

 

• Goed voegwerk dient behouden te blijven en in afwachting totdat het parement in detail kan 

bekeken worden, dienen de voegen in de maaskalksteen en het mergelwerk niet vernieuwd. 

 

• De te hervoegen oppervlakken moeten volledig zuiver zijn. 

 

• De nieuwe voegen moeten wat betreft vorm en kleur volledig overeenstemmen met de 

oorspronkelijke voeg.  Te brede voegen geven onverbiddellijk aanleiding tot afwijzing vanwege het 

Bestuur!  De uitvoering van het voegwerk gebeurt een weinig terugliggend op het geveloppervlak 

en ruw geborsteld. 

 

• Het product dient perfect homogeen te zijn, zodat opeenvolgende leveringen in dezelfde kwaliteit 

en kleurschakering kunnen worden uitgevoerd. 

 

• Vooraleer de voegwerken aan te vatten dient de aannemer van elk soort voegwerk voegstalen te 

zetten met een proefuitvoering van 1 m² per in te voegen steensoort en deze op een 

werfvergadering ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.  Het Bestuur kan zoveel 

bijkomende proefuitvoeringen eisen als het nodig acht.  De aannemer dient in totaal te rekenen op 

± 6 m² proefoppervlak. 

 

• Samenstelling van de voegmortel:  

 1. Voor het metselwerk in baksteen: 

  - 1 deel schelpkalk (de schelpjes moeten nog duidelijk zichtbaar zijn !), ½ deel grijze cement, 4 

delen roestbruin zand van As. 

  

 2. Voor het metselwerk in maaskalksteen en breuksteen: 

  - 1 deel hydraulische kalk, 0,15 delen witte cement, 2 delen wit zand. 
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Opmerking: 

De opgegeven voegspecie is een typesamenstelling die zal gecorrigeerd en gewijzigd worden 

naargelang de geplaatste stalen en de samenstelling van de aanwezige voegspecie. 

De aannemer dient van elk soort voeg op voorhand (dus vóór het uitkappen van de bestaande 

voegen), uitgeharde stalen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.  Deze stalen kunnen dan 

ter plaatse worden vergeleken met de nog aanwezige bestaande voegen.  Het nieuwe voegwerk dient 

voor wat betreft de kleur identiek te zijn aan het bestaande aansluitende voegwerk, zodat de 

ontwerpers eventueel kunnen toestaan om van voormelde mortelsamenstellingen af te wijken om de 

beoogde voegkleur te bekomen. 

 

• Afmetingen: 

  De uitgevoerde hoeveelheden worden tijdens de werken exact verrekend. 

a) baksteen:    ± 45 m² 

  b) maaskalk:  ± 8,2 m² 

  c) breuksteen: ± 33,5 m² 

 

 METING: 6.9 Voegwerken:  

        a) Baksteen:     VH/ 45,00 m² 

        b)  Maaskalksteen (= plaatselijke herstellingen): VH/ 8,2 m² 

        c)  Breuksteen (= plaatselijke herstellingen): VH/ 33,5 m² 

 

 

Al de proefuitvoeringen zijn inbegrepen in de aannemingssom. 

Uitgevoerde oppervlakte te verrekenen bij uitvoering.  
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DEEL 7:  TECHNISCHE INSTALLATIES 

 

 

7.1 DEMONTAGE INSTALLATIES 

 

Alvorens deze demontages uit te voeren, dient de uitvoerder ter plaatse met de architect de uit te 

voeren werken te overlopen en af te bakenen. 

 

Deze post omvat de voorzichtige en vakkundige demontage en het afvoeren en storten van volgende 

elementen: 

- al de onderdelen, kabels en armaturen van de oude elektrische installaties (klokkeninstallatie = te 

behouden); 

- de convectoren in de kerk en sacristie met alle toebehoren; 

- al de ondergrondse waterafvoeren, rioleringen en toezichtsputten die niet meer dienstig zullen 

zijn. 

 

 METING: 7.1  Demontage installaties:  GP/ sog 
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7.2 CENTRALE VERWARMING 

 

Om de kerk op een lage maar constante temperatuur te kunnen verwarmen en dit met een beperkt 

energieverbruik, zal de huidige oude verwarming met verouderde energieverspillende gasconvectoren 

worden vervangen door een nieuw verwarmingssysteem met een zuinige condenserende 

aardgasketel en een beperkt aantal vloerconvectoren.  In de nevenlokalen worden  wandconvectoren 

voorzien. 

 

Uitvoerder: 

De hoofdaannemer dient als uitvoerder-onderaannemer “centrale verwarming” zeer bekwame 

firma’s ter goedkeuring voor te stellen aan de architect.  Deze firma’s dienen te worden voorgesteld 

met een uitgewerkte referentielijst van gelijkaardige uitgevoerde werken in als monument 

beschermde gebouwen.  Deze firma’s dienen bij voorkeur lokaal gevestigd te zijn om latere 

onderhoudskosten te beperken.  Enkel schriftelijk door de architect en bouwheer aanvaarde firma’s 

komen als onderaannemer in aanmerking. 

 

Te leveren documenten: 

De uitvoerder levert voorafgaandelijk alle genummerde technische fiches en hij legt proefmodellen ter 

goedkeuring voor van alle toestellen.  De installatie dient te worden gekeurd door een erkend 

keuringsorganisme en een kopie van de keuringsdocumenten wordt in 4-voud overgemaakt aan het 

Bestuur.  Vóór de voorlopige oplevering maakt de uitvoerder gedetailleerde asbuiltplannen met al de 

geplaatste leidingen en toestellen en hij levert deze in 4-voud geprint, alsook op cd-rom aan het 

Bestuur. 

 

Specificaties: 

De uitvoerder coördineert al de aanvragen betreffende de aansluitingen van de nutsvoorzieningen 

(wateraansluiting) en hij betaalt ook al de kosten betreffende deze aansluitingen.   

Betreffende de in de vloer ingewerkte verwarmingselementen voorziet de uitvoerder volgende starre 

roestvrij stalen vloerroosters met extra verstevigingen (proefmodel vooraf ter goedkeuring voor te 

leggen). 

 

 

ALGEMEEN 

 

VOORWERP VAN DE AANNEMING 

De werken omvatten de centrale verwarming met demontage van de bestaande stookplaats, de 

brandbestrijding zoals hierna beschreven en op de plannen aangeduid, niets vergeten, noch 

uitgesloten. 

De levering en montage van alle onderdelen nodig voor de goede werking van de installatie.  

Speciale aandacht dient gegeven te worden aan het feit dat de werken dienen te gebeuren in een 

beschermd monumentaal gebouw. 

 

 

OMVANG DER WERKEN 

- Alle werken en prestaties, aangeduid op de plannen en de hierna volgende artikelen, maken deel 

uit van onderhavige aanneming. 

- Alle andere werken, niet speciaal gedetailleerd op de plannen of in het bestek of opmeting, maar 

die door hun aard afhangen of solidair zijn met deze voorkomend op de plannen of vermeld in het 

bestek of de opmeting. 
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- Verder wordt de inschrijver geacht zich ter plaatse vergewist te hebben van de bestaande toestand 

van het gebouw en/of van de werfomgeving. Hij voorziet in zijn inschrijving alle werken welke hij 

nodig en wenselijk acht en welke niet vermeld zouden zijn in de aanbestedingsdocumenten, ten 

einde een perfecte uitvoering van het werk te bekomen. 

 

Aard van het water 

De aannemer moet bij de watervoorzieningsmaatschappij inlichtingen inwinnen nopens de fysisch-

chemische samenstelling van het water, alsmede nopens de materialen waarvan het gebruik wordt 

verboden of afgeraden om reden van de samenstelling. Tevens zal de aannemer inlichtingen inwinnen 

nopens de statische druk op de laagste plaats van de werf, en die welke later zal bestaan in functie van 

eventuele ontwerpen der maatschappij of regie. Geen enkele buis mag worden onderworpen aan een 

hogere statische druk dan die welke wordt bepaald in het artikel waarin het materiaal wordt 

beschreven. 

Indien, om welke reden dan ook, bepaalde beschreven materialen, niet van toepassing kunnen zijn, 

dient de inschrijver dit te melden bij zijn inschrijving. 

De aannemer houdt hierbij ook rekening met de gevraagde debieten voor de voeding van de 

brandhaspels. 

Verder dient de aannemer zich te houden aan de voorschriften van de watervoorzieningsdienst. Alle 

nodige voorzieningen om aan deze voorschriften te voldoen, zullen, voor zover ze in dit bestek niet 

zijn opgenomen, ook mede inbegrepen zijn in de eenheidsprijzen van de op onderscheiden artikels. 

De kosten voor wateraansluiting zijn ten laste van de opdrachtgever. 

 

Energieverbruik op de werf 

De inschrijver voorziet tevens alle kosten voor elektriciteit en waterverbruik voor de uitvoering der 

werken, dit tot de voorlopige oplevering. 

 

Voorstelling van materialen 

Maximum 5 weken na de toewijzing van de werken, en in ieder geval vóór de aanvang ervan, stelt de 

installateur zijn materialen voor in een stevige presentatiemap. Hierin stelt hij het volgende ter 

beschikking: 

• Een korte omschrijving van het voorgestelde materiaal en dit artikel per artikel. Zoals opgesomd

 in de samenvattende opmetingstaat. 

• Een technische fiche met bijhorende attesten per artikel. 

• Een verklaring van de werking. 

• Een gedetailleerde stuklijst. 

• Keuringsverslagen. 

 

De installateur maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen zoals de installatie is uitgevoerd. 

Keuringen en attesten dienen inbegrepen te zijn in het geheel. 

 

Materiaalkeuzen 

De aannemer zal met zorg zijn materialen dienen te kiezen. 

De gebruikte en geplaatste materialen zullen nieuw en van eerste kwaliteit zijn. De inschrijver zal de 

goede werking van de inrichting waarborgen. 

De kleefetiketten en dergelijke zullen op de apparaten blijven tot bij de voorlopige oplevering. 

De eventueel in het lastenboek opgenomen voorstellingen van de toestellen zijn ter informatie 

weergegeven. In ieder geval dient de installateur bij de indiening van zijn materialendossier gelijk -en 

evenwaardige toestellen voor te stellen. 

De beslissing van gelijkwaardigheid of evenwaardigheid ligt enkel bij de architect en het studiebureel.  
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Toegankelijkheid van het gebouw 

De aannemer dient zich te richten naar de bouwkundige gegevens van de architectuurplannen, wat 

betreft de toegankelijkheid van het gebouw en de ruimte voor het plaatsen van zijn apparaten. In 

overleg met de architect wordt voorzien dat sommige toegangen kunnen opengelaten worden tot de 

apparaten ter plaatse zijn opgesteld, indien daartoe door de aannemer tijdig de nodige gegevens 

worden verstrekt. 

 

Aanvoer van materialen 

De aanvoer van materialen op de werf mag alleen gebeuren tijdens de werkuren. 

De aannemer draagt alle lasten, welke deze ook zouden kunnen zijn, om het binnenbrengen van het 

materiaal mogelijk te maken; constructie van zekere hinderende onderdelen in verschillende delen, 

ter plaatse in elkaar te zetten, het maken van openingen en gaten om door te kunnen, welke niet op 

de plannen voorzien zijn, en het achter afdichten van deze openingen, gaten enz... Geen enkel 

supplement zal uit dien hoofde toegestaan worden. 

Het wegvoeren van eventueel afgekeurde materialen van de werf dient binnen de twee dagen na 

betekenis van het afkeuringbesluit uitgevoerd te zijn. 

 

Opslag en verwerking van materialen - werfkeet 

De aannemer is ten allen tijde geheel en alleen verantwoordelijk voor alle door hem geleverd en 

geplaatst materiaal. Hij zal geen verhaal hebben op de opdrachtgever of ontwerper voor gebeurlijke 

schadevergoedingen, etc... 

De opslag en de verwerking van de materialen tot aan de voorlopige oplevering gebeurt uitsluitend op 

risico van de aannemer. Hij zal aldus instaan voor eventueel verlies, beschadiging, diefstal enz... van 

materialen.  

Het opslaan van de materialen en gereedschappen zal in geen enkel geval in de gebouwen mogen 

gebeuren. De aannemer zal hiervoor volledig op zijn kosten en risico’s een afgesloten ruimte 

(werfkeet) op de werf (buiten de gebouwen) plaatsen. Dit voor de opslag van materialen, maar ook 

voor het ter beschikking stellen van een ruimte om de wekelijkse werfvergaderingen te kunnen 

organiseren. 

 

Detailtekeningen - uitvoeringsplannen 

De aannemer is eraan gehouden alle nodige montagetekeningen en uitvoeringsbijzonderheden op te 

maken en voor te leggen aan de architect alvorens de werken aan te vatten. 

 

Kapwerk, breekwerk en uitsparingen 

In principe dient de aannemer van deze aanneming zelf in te staan voor het maken van alle openingen 

welke voor zijn aanneming nodig zijn.  

Alle kap -, metsel - en herstellingswerken nodig voor het uitvoeren van de inrichting, zijn ten laste van 

de aannemer. Alvorens gaten te boren dient telkens toelating en akkoord gevraagd aan de ingenieur 

stabiliteit.  

Het bijwerken en terug afdichten van alle openingen in dezelfde staat als het omliggende 

bouwwerkgedeelte blijft steeds ten laste van onderhavige aanneming. 

De doorheen muren of vloeren door te voeren leidingen worden met doorgangshulzen beschermd. 

De doorgangshulzen moeten minstens 20 mm uitsteken t.o.v. de afgewerkte oppervlakten. 

De doorboringen door betonwanden en vloeren voor het plaatsen van de doorgangsbuizen moeten 

verplichtend gebeuren met diamantboren (kapwerk is verboden). Het feit dat op sommige plaatsen 

openingen in de betonstructuur zouden voorzien zijn voor de doorgangen is te beschouwen als een 

voordeel voor de aannemer en kan niet ingeroepen worden om bijkomende betaling te vragen voor 

de gevallen waar geen openingen aanwezig zijn. Leidingdoorgangen doorheen 

brandweerstandbiedende muren moeten volgens specificaties van de norm NBN 713.020 uitgevoerd 

worden. 
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Tracé van de leidingen 

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het studiebureel zich het recht voorbehoud, ter 

plaatse tijdens de uitvoering der werken, de juiste plaats en ligging der leidingen (koud water,  warm 

water en eventueel afvoeren) te bepalen, evenals dan te beslissen of bepaalde leidingen door de 

inschrijver dienen ingewerkt in muren of boven op muren dienen gemonteerd. Het boor -, metsel- en 

herstellingswerk voor het in muren e.d. leggen van leidingen is steeds ten laste van de aannemer. Alle 

leidingen zullen steeds beschermd worden door te omwinden met een corrosiewerende band. 

Alvorens leidingen, kranen enz... te plaatsen zal de installateur overleg dienen te plegen met het 

studiebureel. Materialen (leidingen, kranen, toestellen, enz...) geplaatst zonder advies van architect of 

studiebureel, zullen op kosten van de installateur eventueel verlegd of verplaatst dienen te worden. 

Waar leidingen door muren of vloeren gaan zullen doorgangshulzen voorzien worden. Deze laatste 

worden voorzien in polyethyleenbuis. 

 

Puin, verpakkingsmaterialen en andere afvalmaterialen 

De aannemer zal het puin samen met de afvalmaterialen, afkomstig van deze aanneming, op zijn 

kosten wegvoeren naar een erkende stortplaats. Iedere werkdag worden de ruimten volledig 

opgekuist waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. 

 

Onderhoud en waarborg 

Het onderhoud van de installaties is zodanig dat zij bij het verstrijken van de één jaar waarborgperiode 

volgend op de datum van de goedgekeurde voorlopige oplevering, door de bouwheer in een goed 

bewaarde en feilloos werkende staat kunnen overgenomen worden. 

 

 

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

Aanvullend bij de bijzondere bestekken en normen welke reeds vermeld worden in de administratieve 

voorwaarden, zijn op dit bijzonder bestek van toepassing: 

• NBN 69    Conventionele kleuren voor leidingen – kentekening. 

• NBN 345   Warm waterbereiding installaties. 

• NBN 363   Manometers. 

• NBN S 21-011 t/m 018 Draagbare snelblussers. 

• Het typebestek nummer 400 van 1954 (Algemene technische voorwaarden betreffende de

 aannemingen van mechanische en elektrische installaties en constructies.  

• Het meest recente “Algemeen reglement voor de elektrische installaties” (A.R.E.I.) voor zover dit 

reglement van kracht op het betreffende gebouw. Is dit niet zo dan geldt het meest recente 

“Technische Reglement” van het Comité voor technische studie der productie en distributie der 

elektriciteit in België (C.E.T.), reglement uitgegeven door de vereniging der elektriciteitsbedrijven 

in België. 

• De gehomologeerde en geregistreerde normen, uitgegeven door het Belgisch Instituut voor

 Normalisatie. 

• Het typebestek nummer 104 van 1963 van het Ministerie van Openbare werken en alle

 addendum. 

• Het typebestek 105 voor installaties centrale verwarming 

• Het algemeen reglement op de arbeidsbescherming, (A.R.A.B.). 

• Het plaatselijk politiereglement. 

• Het KB van 19/12/1997 Basisnormen brandpreventie, aangevuld met de voorschriften van de

 plaatselijke brandweer. 

• De voorschriften van de lokale watermaatschappij. 

• Het sanitair reglement van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 

• De VLAREM II voorschriften. 

• De geldende Europese normen. 
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Voor alle normen en typebestekken geldt dat de voorwaarden van de laatst verschenen uitgave van 

toepassing zijn, te rekenen tot 1 maand voor de aanbestedingsdatum, voor zover ze door de 

voorwaarden van dit bijzonder bestek niet gewijzigd worden. 

 

 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE 

In overeenstemming met het KB van 25 januari 2001, met betrekking tot de tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen, wordt door de opdrachtgever een veiligheidscoördinator aangesteld. 

De kosten voor de coördinator zijn door de aannemer niet te voorzien in zijn offerte. 

De aannemer dient echter wel de kosten te voorzien met betrekking tot het treffen van alle vereiste 

veiligheidsmaatregelen. 

Hiertoe wordt verwezen naar: 

• de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid volgens bijlage III van het KB, 

• de preventiemaatregelen beschreven in het bijgevoegde V&G –plan –ontwerp, 

• de hierna volgende bepalingen: 

Gezien enerzijds de uitvoeringsmethode door de aannemer gekozen kan worden en deel 

uitmaakt van het concurrentiebeding, en anderzijds in huidig stadium de aannemer niet gekend is 

zijn de preventiemaatregelen vrij ruim, algemeen, en niet-limitatief beschreven.  In functie van de 

uitvoeringsmethode zullen tijdens de uitvoering, in overleg met de aannemer de geschikte en 

meest gepaste maatregelen overeengekomen worden, afhankelijk van de gekozen 

uitvoeringsmethode. 

• Elke onderneming en/of zelfstandige die op de bouwplaats werken uitvoert en/of laat uitvoeren en

 ieder persoon die op de bouwplaats aanwezig is, moet het bouwplaatsreglement naleven.   Het

 bouwplaatsreglement, waarvan kopie gevoegd is in het V&G-plan, is een addendum bij de

 bestelling. Dit bouwplaatsreglement evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen beogen de

 coördinatie van Veiligheid, Gezondheid en Milieu op de bouwplaats. Elke onderneming moet zelf

 instaan om dit reglement ter kennis van zijn personeel, leveranciers, onderaannemers,

 taakwerkers en eventueel bezoekers te brengen en de toepassing ervan op te leggen. 

• Het reglement doet geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het 

Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB), de mijncode, het Algemeen Reglement 

op de Elektrische Installaties (AREI), de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten, 

de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s), de geldende reglementeringen met betrekking 

tot het milieu (Vlarem) en de eventueel andere door de bouwheer en/of de ontwerper opgelegde 

bepalingen. 

• Elke onderneming is verplicht een Veiligheid -, Gezondheid - en Milieuplan op stellen.  Dit plan

 moet, minstens veertien dagen voor de geplande aanvangsdatum, aan de aangestelde V&G

 coördinator uitvoering voorgelegd worden. Pas na onderling overleg mogen de werken aangevat

 worden. 

• Toezicht en sancties. De bouwheer, de bouwdirectie, de coördinator of de aangestelde(n) heeft

 steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen

 en/of werkmethoden te verbieden en de werken te stoppen, indien naar zijn mening het werk zelf

 of de manier van uitvoering gevaarlijk is. Ingeval correcties en/of aanvullende maatregelen op

 gebied van veiligheid, gezondheid en milieu uitgevoerd moeten worden, kan de bouwheer, de

 bouwdirectie, de coördinator of de aangestelde(n) beslissen deze uit te laten voeren door derden

 op kosten van de onderneming(en) die in gebreke blijft. In geval van onvoldoende of ontbrekende

 maatregelen kunnen tevens de bedragen, zoals voorzien in de door de aannemer bij te voegen

 detailofferte voor preventiemaatregelen, geheel of gedeeltelijk ingehouden worden. Personen die

 de veiligheid -, gezondheid en milieurichtlijnen niet naleven en/of zich niet kunnen identificeren

 zullen onverwijld van de bouwplaats gezonden worden. 

• Intentieverklaring.  Elke onderneming moet, vooraleer de werken aangevat worden, de

 intentieverklaring (waarvan een model gevoegd is bij het bouwplaatsreglement, opgenomen is in

 het V&G-plan) voor akkoord ondertekend terugbezorgen aan de V&G coördinator. 
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Documenten door de aannemer te voegen bij zijn inschrijving : 

• een door hemzelf en door zijn preventie -adviseur ondertekende “intentieverklaring aannemer”. 

• de ingevulde en ondertekende fiche “inlichten aannemer” volgens model gevoegd in het V&G -plan 

ontwerp; 

• een gedetailleerde offerte voor de kosten verbonden aan de veiligheidsmaatregelen, met een korte 

en bondige beschrijving van de uitvoeringsmethode en/of werkwijze, samen met de vereiste 

veiligheidsmaatregelen. 

 Het ontbreken van deze documenten kan aanleiding geven tot uitsluiting en tot niet conform 

verklaring van de offerte. Prijs te begrijpen over alle overige artikels in de samenvattende 

opmetingsstaat. 

 

 

7.2.1 Algemene bepalingen en voorafgaandelijke toelichtingen 

Omschrijving van de installatie: 

De aannemer voorziet in zijn prijsofferte een prijs voor de uitvoering van een verwarmingsinstallatie 

van het type verwarmingsketel voor aardgas. 

Het geheel van de installatie dient uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf met ervaren 

vakmensen.   

De installateur dient voorafgaandelijk een uitvoeringsstudie en gedetailleerde 

warmteverliesberekening op te stellen overeenkomstig de Belgische Normen en rekening houdend 

met de oriëntatie, de isolatievoorzieningen en dergelijke en deze voor te leggen aan de architect. 

 

Tot de installatie behoren: 

• De volledige stookplaats met condenserende aardgasketel op een betonnen sokkel, collector voor 

vertrek van alle kringen, circulator, kraanwerk, evenwichtsfles, drukvat, boven- en 

onderverluchting ... 

• Het volledige leidingennet. 

• De regeling van de kringen convectoren door middel van een tweeweg zoneventiel, gestuurd door 

een klokthermostaat. 

• Aansluiting van alle toestellen. 

• De levering en montage van alle onderdelen nodig voor de goede werking van de installatie, dit 

eventueel in verschillende fases. 

 

Algemene bijzonderheden van de installatie: 

 

1. Ketel en warmwaterbereider: 

Type voor aardgas met een nominaal vermogen van minimum 140 kiloWatt met aansluiting op een 

nieuwe inox boiler van 20 liter (sacristie).  De ketel dient uitgerust met alle nodige veiligheids- en 

regelingsapparatuur.  Ketel te installeren in sacristie.  

 

2. Verwarmingselementen: 

- Type plaatstalen in de fabriek gelakte convectoren (in sacristie) van het merk Jaga, type Strada 

wandmodel (of gelijkwaardig).  De opstelling en het type van de convector dient bepaald in 

overleg met de eigenaar en de architect.  De voedingen zullen via de muren op de convectoren 

aangesloten worden, niet via de vloer. 
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- Type vloerconvectoren (in kerk) met DBE-systeem van het merk Jaga (of gelijkwaardig). 

  DBE (dynamic boost effect) Een automatisch, vraaggestuurd verwarmingssysteem dat d.m.v. 

geruisloze ventilatoren inspeelt op de situatie / voordelen : 

• Snelle reactie 

• Betere spreiding over de volledige kerk 

• Zuinigere werking 

• Hoger vermogen realiseerbaar 

• Automatisch d.m.v. ingebouwde sensoren 

 

3. Leidingennet: (principe) 

Delen in zichtbare stalen leidingen vanaf de vertrek-collector van de ketel naar de convectoren. 

  De verticale leidingen zullen in de muren worden ingewerkt, voorzien van isolatie en schuifmoffen. 

 

4. Regelapparatuur: (algemeen principe) 

  a) Ketel van het condenserende type dient voorzien van een algemene weersafhankelijke bij de 

ketel horende regeling – regeling zoals verder vermeld – werkend in functie van de 

buitentemperatuur. 

  b) Temperatuurregeling en sturing van de diverse lokalen, kringen en verwarmingssysteem door 

middel van aangepaste thermostaat.  De thermostaat dient van het type digitale thermostaat te 

zijn voorzien van weekregime en dag/nacht regime. 

  c) Fijnregeling op de verwarmingslichamen per lokaal door middel van thermostatische kranen 

Danfoss RA 2000 (of gelijkwaardig) met ingebouwde voeler – type voor plaatsing van voedingen 

via het tweepijpsysteem. 

 

 5. Circulatiepompen: 

  Alle pompen dienen van het type Grundfoss DIVICON of soortgelijke te zijn. 

  Te voorziene pompen: 

- verwarmingsgedeelte: traditionele verwarming; 

Sturing via de voormelde regeling van de ketel en de temperatuurregeling van de vertrekken via 

de thermostaat. 

 

 6. Berekening: 

Volgens de in de navermelde contractuele documenten opgesomde normen.  Berekening houdt 

rekening met: 

1. Warmteverliesberekening volgens NBN B 62-003, eerste uitgave van december 1986, voor: 

 a) Buitentemperatuur: -15°C 

 b) Lokaaltemperatuur: +13°C in kerk en sacristie 

   - Verwarmingsregime: continu verwarming met nachtverlaging; 

   - De warmteoverdrachtcoëfficiënten van de wanden, vensters etc. volgens de opgegeven  

karakteristieken van de op de bouwplannen en lastenboeken aangeduide en vermelde 

materialen. 

   Basisisolatie van het gebouw: geen. 

 

  2. Buizenberekening voor gedwongen circulatie bij 15°C temperatuurverschil, systeem 90/75°C, 

volgens "Rietschel", laatste uitgave.  Toepassing volgens type van de installatie in functie van een 

tweepijpsysteem van de installatie. 
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7. Prijsofferte: 

  - De offerte voorziet de volledige afwerking van de installatie met inbegrip van het opstarten van 

de installatie en de uitvoering van de nodige temperatuurcontroles. 

  - De installatieprijs omvat eveneens: de keuring met bijhorende keuringskosten door een erkend 

organisme, alle elektrische leidingen en apparatuur, de aansluiting en verbinding op de schouw, 

het proefstoken en het afregelen van de installatie en alle andere werken dewelke nodig zijn 

voor een bedrijfsklare verwarmingsinstallatie en waarbij de gevraagde temperaturen worden 

bekomen bij een buitentemperatuur van -15°C. 

  - Het geheel van de installatie wordt berekend op de voormelde ketels en boilers zodat het één 

door de fabrikant geleverd geheel is.  De gasbrander is eveneens van hetzelfde type en voorzien 

van voorverwarming. 

 

8. Contractuele documenten: 

  Op deze aanneming zijn volgende documenten van toepassing: 

  1. Het type-bestek nr. 105 "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling", uitgave 1990. 

  2. Het type-bestek nr. 400 van 1954 "Algemene technische voorwaarden betreffende de 

aannemingen van mechanische en elektrische installaties en constructies" en de delen 400.0.01 

van 1986, 400.B.01 van 1972, 400.E.01 van 1975, 400.B.02 van 1978 en 400.A.01 van 1980. 

  3. Het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) volgens het koninklijk besluit van 

10/03/1981 met alle bijvoegsels en wijzigingen. 

  4. De gehomologeerde en geregistreerde normen, uitgegeven door het Belgisch Instituut voor 

Normalisatie, in het bijzonder deze waarnaar verwezen wordt in de lijst van het typebestek nr. 

105 art. 1 van de administratieve voorwaarden. 

  5. Het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. 

  6. De voorschriften van de plaatselijke energieverdelingsmaatschappijen. 

De installateur is geacht kennis te hebben van al deze documenten of zich desgevallend in 

kennis te stellen van deze documenten. 

 

9. Plannen: 

  De werken worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op de bijgevoegde plannen: 

  - Bouwplannen van het pand met informatieve opgave van de opstelling van de 

verwarmingslichamen.  De aannemer maakt zelf een uitvoeringsschema van zijn installatie met 

daarop de juiste aanduiding en vermelding van de warmtelichamen.  Deze verplichting is niet 

nodig bij de offerte doch wel bij de uitvoering van de werken. 

  - De bijgevoegde principeschema's voor diverse delen van de installatie. 

 

10. Diversen: 

  - De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat hij al de schade, zowel 

rechtstreekse als onrechtstreekse aan de gebouwen en leidingen etc. aangebracht door zijn 

aanneming, zal moeten herstellen en op een vakkundige manier, in de oorspronkelijke toestand. 

   Zo zullen gaten die door wanden moeten geboord worden op maat van de doorvoering en 

rondom vlak en glad gedicht met bepleistering in dezelfde materialen en kleur afgewerkt 

worden. 

   Bij vloeren uit tegels zal de afwerking niet door cementafwerking gebeuren maar door dezelfde 

tegel. 

   Leidingen mogen in geen geval door plintbekledingen gelegd worden. 

   Het boren van gaten dient overal verplichtend uitgevoerd met diamantboor. 

   Het gebruik van klopboren is niet toegelaten. 
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  - De aannemer zal het puin samen met de afvalmaterialen, afkomstig van deze aanneming, op zijn 

kosten wegvoeren naar een openbare stortplaats. 

 

  - Het opslaan van de materialen en gereedschappen mag na afspraak in een opslagruimte van het 

gebouw gebeuren.  Indien dit onmogelijk blijkt, dient de aannemer op zijn kosten en risico's een 

afgesloten ruimte (container) op de werf (buiten de gebouwen) te plaatsen.  Het opslaan van 

materialen in het gebouw gebeurt eveneens op risico van de installateur. 

 

  - Het onderhoud van de installaties is zodanig dat zij bij het verstrijken van de één jaar 

waarborgperiode volgend op de datum van de goedgekeurde voorlopige oplevering, door de 

bouwheer in een goed bewaarde en feilloos werkende staat kunnen overgenomen worden. 

     

  - De inschrijver wordt verondersteld zelf de opmeting van de werken verricht te hebben 

inachtnemend dat de samenvattende meetstaat en het plan elkaar aanvullen. 

   Indien er vergissingen of leemten in deze bundel zijn, moeten de inschrijvers de ontwerper 

ervan schriftelijk op de hoogte brengen, zoniet zal het eventueel ontbrekende verondersteld 

zijn te behoren tot de normale onderdelen voor een vakkundige en complete montage. 

 

  - De inschrijver zal bij zijn prijsbepaling terdege rekening houden met het feit dat op bevel van de 

ontwerper de aanneming in verschillende fasen zal of kan uitgevoerd worden.  Hij zal bijgevolg 

geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding inzake verplichte werkonderbreking. 

 

  - De aannemer draagt alle lasten, welke deze ook zouden kunnen zijn, om het binnenbrengen 

van het materiaal mogelijk te maken. 

  

  - De voorschriften van dit huidig bijzonder lastenboek en de plannen vervolledigen zich in die zin, 

dat wanneer een zaak vermeld is in minstens één van de voornoemde documenten, ze van 

toepassing is.  De aannemer wordt verondersteld zelf de opmeting van de werken verricht te 

hebben, in acht nemend dat de beschrijvende opmeting en de plannen elkaar aanvullen. 

 

  - De inschrijver wordt verondersteld de plannen van de architect te hebben onderzocht, 

teneinde zich te vergewissen van alle mogelijke moeilijkheden bij het uitvoeren van de hier 

beschreven werken.  Geen enkel supplement voor onvoorziene omstandigheden zal uit dien 

hoofde mogen aangerekend worden. 

 

  - De aannemer is verplicht de werkzaamheden te coördineren met die van alle andere 

aannemers, die samen met hem op de werf verblijven, teneinde in de beste orde de algemene 

verwezenlijking van het project te bekomen. 

 

11. Limieten van de aanneming: 

  a. Koud water: 

   - De aannemer sanitair zorgt voor een wateraanvoer, DN 15, dicht bij de ketel. 

b. Sanitair warm water: 

- De productie van sanitair warm water maakt deel uit van de huidige aanneming.  In overleg 

met de installateur wordt afgesproken waar de vertrekleidingen van de sanitaire installatie 

zullen aangebracht worden. 
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  c. Elektriciteit: 

   - De aannemer elektriciteit zorgt voor de plaatsing van een aansluitdoos (éénfazig 220 V met  

 aarding voor 16A) in het stooklokaal (= sacristie), alsook de nodige 

equipotentiaalverbindingen. 

   - Vanaf voornoemde stroomaankomst maken alle elektriciteitswerken deel uit van de huidige  

    aanneming. 

  d. Aardgas: 

   - De gasaansluiting, inclusief gasteller en alle bijhorende kosten en taksen zijn voor rekening  

    van de installateur CV en dienen op naam van de opdrachtgever aangevraagd. 

 

 

7.2.2 Technische verplichtingen 

Dit hoofdstuk omvat de toevoegingen, wijzigingen en verduidelijkingen, van het typebestek nr. 105.    

De bijkomende voorschriften zijn volgens logische volgorde genummerd. 

Deze verplichtingen zijn eveneens een aanvulling van het deel "Omschrijving van de installatie". 

 

1. Warmtegeneratoren en branders: 

Te voorzien: aardgasketel met een nominaal vermogen van minimum 140 kiloWatt  

 

- De ketel is geschikt voor een regime 90/70 alsook voor glijdende temperaturen. 

 

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen: 

  a) Mantel en frame: 

   - gemakkelijk demonteerbare mantel en openklapbaar bedieningspaneel. 

   - metalen frame met ingebouwde trekonderbreker, welke gedemonteerd wordt op een  

      afzonderlijke montageplaat. 

 

  b) Montageplaat: 

   - montageplaat met BELGAQUA gekeurde vulset welke los van de ketel kan geïnstalleerd  

worden en welke een gasveiligheidsklep, een veiligheidsklep C.V., een bolkraan op de 

vertrek-  en terugloopleiding, alsook een aftapping bevat.  De plaat is voorzien voor 

aansluiting koud water, met kraan en uitgang warm water. 

   - de ketel steunt op de montageplaat, welke tevens bovenaan voorzien is van een  

bevestigingshaak, welke door een kunststofstrip op de juiste afstand kan geïnstalleerd worden. 

 

  c) Gascircuit: 

   - dubbel uitgevoerde elektromagnetische gasklep met rechtstreekse doorgang voor de 

waakvlam; 

   - universele atmosferische brander met waakvlam. 

 

  d) Hydraulische onderdelen: 

   - koperen warmtewisselaar met lamellen welke uitwendig met een loodlaag is beschermd; 

   - deze warmtewisselaar is een gecombineerde warmtewisselaar met sanitaire  

    opwarmingsspiraal binnen in het verwarmingsgedeelte; 

   - een omkeerklep met winter- en zomerhendel geeft voorrang aan de sanitaire  

    warmwaterproductie zodra er een aftapping is of wanneer de hendel in zomerstand staat; 

   - een waterhuis met sanitair membraan beveelt de omkeerklep alsook de elektrische  

    contacten bij aftapping sanitair warm water; 
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   - achter ingebouwd expansievat van 6,5 liter (14 en 23,3 kW) of 14 liter (29 en 35 kW) of 

groter in verhouding tot ketelvermogen; 

   - ingebouwde pomp met gecombineerde vlotterontluchter en automatische regelbare by- 

    pass; 

   - de beschikbare manometrische opvoerhoogte bij een debiet van 1.000 liter/uur bedraagt:  

3,8 meter w.k. voor de 14 en 23,3 kW en 4 meter w.k. voor de 29 en 35 kW of aangepast 

voor grotere vermogens. 

 

e) Regeling en beveiliging: 

   - prioriteit voor sanitair; 

   - modulerende regeling sanitair door middel van thermistor; 

   - thermokoppelbeveiliging gecombineerd met een oververhittingsbeveiliging, welke de gehele  

    gastoevoer afsluit en de ketel elektrisch ontkoppelt; 

   - piëzo-aansteker voor de waakvlam; 

   - instelbare regelaquastaat met twee contacten in serie (behalve voor de 14kW) met een  

  thermistor in het verwarmingslichaam welke de elektromagnetische gasklep bedient in stand 

verwarming.  Bij aftapping sanitair water wordt de elektromagnetische gasklep bediend via 

een thermistor zonder tussenkomst noch van de vermogenpotentiometer noch van de 

regelaquastaat; 

- elektrische printplaat welke voorzien is van een kring verwarming en een kring sanitair 

warmwater; 

   - mogelijkheid de pomp te bevelen door de kamerthermostaat; 

   - T.T.B. beveiliging tegen terugslag van de schouw; 

   - watertekort beveiliging; 

   - sanitaire beveiliging thermistor P.T.C. 

 

  f) Instrumentenbord – achter een openklapbaar beschermingsluik (behalve rb 229, rb 235) 

   - de instelknop van de aquastaat; 

   - regelknop voor de sanitaire temperatuur (behalve rb 229, rb 235); 

   - thermo-manometer; 

   - gecombineerde aan/uit drukknop; 

   - drukknop voor de piëzo-aansteker; 

   - zomer/winter hendel. 

 

  g) Elektrische aansluiting: 

De ketel is voorzien van een voedingskabel 220 V (behalve voor de rb 229 en de rb 235) en een 

aansluitstrip voor de kamerthermostaat. 

 

h) Rendement: 

   Het geheel ketel-brander moet beschikken over het Optimaz-label en aldus erkend zijn als lage 

   temperatuur- en hoog rendementketel. 
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2. Leidingen: 

a. Zichtbare stalen leidingen: 

Toepassing voor de desbetreffende delen van het leidingennet. 

 

- De leidingen zijn bevestigd d.m.v. metalen steunen, die derwijze zijn voorzien en geplaatst dat 

de leidingen vrij kunnen uitzetten en in de juiste richting worden gehouden. 

 

- De steunen en ophangingen zijn derwijze ingericht dat de leidingen kunnen worden 

afgenomen door afschroeven van de bouten, en dat de isolatie niet wordt onderbroken. De 

maximumafstanden tussen steunen of ophangingen bedragen 2 meter. 

 

- De in het gezicht komende niet geïsoleerde leidingen worden op een voldoende afstand van 

de wanden van het gebouw gehouden om zonder beschadiging van de plafonnering, de losse 

delen van de bevestigingsbeugels te kunnen afnemen, rekening houdend met een bepleistering 

of bekleding van 20 mm dikte. 

 

- Bij doorvoeringen door wanden moeten de leidingen in beschermingshulzen uit kunststof 

geplaatst worden, opdat de leidingen vrij zouden passeren en uitzetten. Bij rechte leidingen 

bestaat de huls uit één stuk. 

Bij gebogen leidingen bestaat de huls uit twee stukken, die respektievelijk aan elk van de 

uiteinden van het ingelegd gedeelte worden geplaatst. Het gebogen gedeelte is omringd met 

een dunwandige soepele isolatieleiding waarbij de pijp na bijmetseling vrij kan uitzetten. De 

invoeringen van de leidingen worden steeds haaks op de wanden uitgevoerd. 

Bij doorvoeringen door vloeren moeten de hulzen 1 cm boven het afgewerkt niveau van deze 

vloeren uitsteken en waterdicht worden opgespoten met kleurloze silikonen. 

Uitvoering van alle doorgangen ten laste van de installateur. 

 

- Alle leidingen worden zo gelegd dat er zo weinig mogelijk plaatselijke weerstanden geschapen 

worden en dat de meegevoerde lucht doorlopend en gemakkelijk kan ontwijken via de 

oordeelkundig geplaatste hoge punten. 

 

- Al de leidingen worden met afschot naar de ketel of aftapkraan toe gemonteerd, zodat het 

geheel buizennet volledig kan geledigd worden. 

 

- Alvorens gelast of gekoppeld te worden zullen de binnenzijden van de buiseinden zorgvuldig 

uitgefreesd en de lassen zullen zonder inwendige oneffenheden uitgevoerd worden. 

 

- Geen enkele verbinding mag geplaatst worden in de door-gangen van wanden evenals op 

achteraf onbereikbare plaatsen. 

 

- Alle gelaste aftakkingen moeten gecentreerd in de stromingsrichting uitgevoerd worden. 

 

- De koppelingen van de buizen aan afsluiters, circulatoren, kleppen, automatische  

luchtafscheider, ketel, enz. zullen gebeuren met koppelingen, zodat ten alle tijde een 

gemakkelijke demontage van deze apparatuur kan plaatsvinden. 
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3. Kraanwerk: 

- De nominale druk bedraagt voor alle kraanwerk PN 6 bar minimum. 

 

- De afsluitkranen zijn van het type bolkranen. 

 

- Voor alle afsluitkranen wordt een attest van conformiteit aan de voorschriften van het type-bestek 

nr 105 geëist, behalve betreffende de nominale druk. 

 

- De kranen voor verbinding van de verwarmingslichamen worden aangesloten in funktie van het 

tweepijpsysteem. Daartoe dient men bv. gebruik te maken van multifunctionele verdeelkranen in 

vernikkelde uitvoering en met volgende mogelijkheden: 

 - inbouwmogelijkheid in tweepijpsysteem 

 - afsluitbaar bij demontage van de verwarmingslichamen 

 - micrometrische debietsregeling voor de hydraulische uitlijning. 

 

- Convectorkranen: type thermostatische kranen Danfoss RA 2000 met ingebouwde voeler, volgens 

het geval geschikt voor twee- of eenpijpsysteem. 

 

- Voor de aansluiting op stalen, koperen of kunststofleidingen maakt men gebruik van diverse 

klemringen. 

 

 

4. Pompen en circulatoren: 

Art. C8 van het type-bestek nr 105 wordt aangepast als volgt: 

 

De circulatoren zijn van het type met rechtstreekse doorlaat. Ze zijn van het type met 3 elektrische 

snelheden, met eenvoudige instelling van de gewenste snelheden. Zij worden gekozen op de hoogste 

snelheid. 

 

De manometrische opvoerhoogten worden bepaald door de uitvoerder in funktie van de definitieve 

tracés en in funktie van de gekozen materialen. Alle berekeningen dienen ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de ontwerper. De pompen worden gekozen uit de Grundfoss reeks circulatiepompen 

(of gelijkwaardig). 

 

 

5. Convectoren: 

a) Gewone verwarmingslichamen: (convectoren Jaga Linea Plus of gelijkwaardig) 

 - Toepassing: er dient telkens 1 convector te worden voorzien in volgende lokalen: sacristie. 

 

 - De convectoren worden zodanig opgesteld dat hun achtervlak minstens 4 cm van de 

afgewerkte wand blijft. 

 

 - De leidingaansluiting op de convectoren gebeurt vanuit de wand en niet vanuit de vloer. 

 

 - De houders en de beugels van de convectoren zijn voorzien van een akoestische isolatie. 

 

 - De convectoren zijn voorzien van convectielamellen, overeenkomstig art. C10 §2.2 van het 

type-bestek nr 105. 
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 - De 'aanbeveling voor het goede gebruik van stalen convectoren', gemeenschappelijk uitgegeven 

door ACRA, CEBELCOR, WTCB en MOW gelden als regel voor de goede praktijk en dienen 

nageleefd te worden, inzonderheid deze in verband met de opslag op de bouwplaats. 

 

 - De convectoren worden, tot en met de eindlaag, geschilderd in de fabriek, in een door de 

architect en opdrachtgever gewenste kleur. Ze worden afgeleverd in een sluitvaste en 

afzonderlijke verpakking die aangebracht blijft tijdens de aansluitingswerken. Deze verpakking 

beschermt de convector tot bij de voorlopige oplevering. Het nazien van de toestand der 

convectoren hebben plaats bij de voorlopige oplevering. De convectoren dienen alsdan 

onbeschadigd te zijn. Vervangen en herschilderen behoren tot de algemene onkosten van de 

aanneming en worden op kosten van de aannemer uitgevoerd. 

 

 - Teneinde de afmetingen van de convectoren te kunnen bepalen bij de inschrijving zijn er op de 

plannen de hoogten van de vensterbladen vermeld. 

 

 - De hoogte van de desbetreffende convectoren bedraagt maximaal de hoogte van het 

vensterblad verminderd met volgende waarden: 

  • 20 cm, indien het vensterblad niet meer dan 2 cm oversteekt 

  • 25 cm indien het vensterblad meer dan 2 cm oversteekt. 

 

 - De convectoren waarbij er geen hoogte is aangeduid mogen 1 m hoog zijn. 

 

 - In ieder geval zijn de op de plannen aangeduide vensterbladhoogten benaderend. De juiste 

maten dienen ter plaatse opgemeten te worden door de uitvoerder. De door hem bepaalde 

maten van de convectoren dienen ter goedkeuring van hun vermogens voorgelegd te worden 

aan de ontwerper. 

 

 - Alvorens de convectoren te bestellen, dient de uitvoerder de juiste maten van alle convectoren 

aan te duiden op de respektievelijke wanden. Slechts na goedkeuring van deze maten door de 

architekt mag de bestelling gebeuren. 

 

 - Op de werf moet er een monster van de voorgestelde convectoren beschikbaar zijn voor de 

bouwheer, waarop hij de voor hem nodig geachte proeven kan doen uitvoeren. 

 

b) Convectoren met DBE: 

De installateur stelt de verwarmingselementen voor, rekening houdend met volgende eisen:  

- Een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm. 

- Warmteafgifte- en maattabellen volgens de door de constructeur op te geven tabellen en 

plaatsingsvoorschriften van de vloerput. (De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 

442) Rekening gehouden met verhoogde afgifte door DBE-systeem. 

- De verwarmingselementen worden aangesloten op een tweepijpinstallatie. De aanvoer 

moet altijd aan de bovenzijde zijn.  

De hier toe te passen speciaal ontworpen aansluitset met thermostaatkop op afstand zijn 

geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen, VPE-aluminium leidingen, koperen leidingen 

of stalen leidingen. 
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*  wandconvector met omkasting  

 opgesteld in sacristie: 

 uitgerust met low-H2O , DBE & ventilatie-systeem :  

 

 verwarmingselementen  type Jaga strada uitgerust met oxygen-systeem of gelijkwaardig 

Het toestel dient uitgerust te zijn met :  

- Warmtewisselaar : een low-H2O verwarmingselement samengesteld uit ronde naadloze 

circulatiebuizen uit zuiver rood koper, lamellen uit zuiver aluminium en twee messing 

collectoren voor linkse of rechtse enkelzijdige aansluiting ½” 

Rechte ontsluiter 1/8” en aftapstop ½” inbegrepen. 

Druktest element : 20 bar / Werkdruk : 10 bar 

- Voorzien van consolen uit sendzimir verzinkte staalplaat van 1mm dikte, donkergrijs 

gelakt,met een maximale tussenafstand van 1,05m. 

Voorpaneel uit electrolytisch verzinkte en extra gerichte staalplaat met een dikte van 1,25mm 

Zijkanten uit electrolytisch verzinkte staalplaat met een dikte van 1,25mm, beneden voorzien 

van een opening voor toepassing met een geïntegreerd ventiel, inclusief gemetaliseerd 

afdekplaatje voor de niet gebruikte opening.  

Afdeklat uit electrolytisch verzinkte staalplaat met een dikte van 1,25mm. 

Omkeerbaar aluminium bovenrooster,gelakt in dezelfde kleur als de bekleding. 

- Kleur : De warmtewisselaar  is elektrostatisch gelakt met antracietgrijze epoxy 

polyesterpoeder RAL 7024, glansgraad 70%. 

- Tijdelijke verpakking als bescherming tijdens de bouwwerken  

- Achter de radiator wordt in de gevel een doorvoer voorzien voor de aanvoer van verse lucht. 

In de convector is een module voorzien met gestuurde ventilator. Onder de sacristiedeur is 

een opening voorzien voor de doorvoer van verse lucht. De lucht wordt natuurlijk afgezogen 

via roosters in de vloeren van de romaanse toren. (de doorvoeren in de romaanse toren zijn  

reeds geplaatst) 

- Inbegrepen is een zwart, gietijzeren gevelrooster met achterliggende gaas tegen insecten. Een 

staal dient voorgelegd te worden voor plaatsing.  

 

  Toepassing: 1 verwarmingselementen 

   * 1 x maximum 95 cm lengte  vermogen volgens warmteverliesberekening 

 

*  wandconvector zonder omkasting / in te bouwen in altaarvolume (zie deel schrijnwerk)  

Convectoren opgesteld in koor ingebouwd in het nieuwe ‘altaar’volume : 

 uitgerust met low-H2O & DBE :  

 

 verwarmingselementen  type Jaga Brise 06 BRBW of gelijkwaardig 

Het toestel dient uitgerust te zijn met :  

- Warmtewisselaar : een low-H2O verwarmingselement samengesteld uit ronde naadloze 

circulatiebuizen uit zuiver rood koper, lamellen uit zuiver aluminium en twee messing 

collectoren voor linkse of rechtse enkelzijdige aansluiting ½” 

Rechte ontsluiter 1/8” en aftapstop ½” inbegrepen. 

Druktest element : 20 bar / Werkdruk : 10 bar 

- De omkasting wordt op maat gemaakt en bestaat uit een doorlopend, eenvoudig balkvormig 

volume met strakke, rechte hoeken.  

o Materiaal : sendzimir verzinkte staalplaat van minimum 1,25 mm dikte, elektrostatisch 

gelakt met epoxy polyesterpoeder in een RAL-kleur (niet standaard) volgens keuze 

architect. De omkasting is zo opgebouwd dat ze vormvast is en niet doorbuigt.  

o De omkasting is opgebouwd conform de voorschriften van de fabrikant i.f.v. de 

rendabiliteit van de warmteafgifte. 

o Aan de boven- en onderzijde is een terugliggend aluminium rooster voorzien, gelakt 

in dezelfde kleur als de bekleding.  
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o Inbegrepen is een tijdelijke verpakking als bescherming tijdens de bouwwerken  

o Gedetaileerde werkhuistekeningen en een proefuitvoering is verplicht voor te leggen 

 

  Toepassing:  

      1 verwarmingselementen 

    * 1 x ca. 2m lengte  vermogen volgens warmteverliesberekening 

 

*  vloerconvectoren ingebouwd in tegelvloer  

 uitgerust met low-H2O & DBE :  

 verwarmingselementen in waterdichte vloerputten, type Jaga Brise 06 BRBW of gelijkwaardig 

Voorgemonteerd klimatisatietoestel geschikt voor inbouw in de vloer. Het toestel is standaard 

uitgerust voor verwarming en aansluiting op klassieke verwarmingssystemen op water. De 

nominale werking bij het opgegeven nominaal vermogen mag nagenoeg niet hoorbaar zijn.  

 

Het toestel dient uitgerust te zijn met :  

- Polyester vloerput: Uit 4 mm dik glasvezel versterkt polyester, waterdicht en tot 6 m uit één 

stuk; aan de bovenzijde verstevigd door een ingewerkt staalprofiel. 

Geïsoleerd R 2.5 / K 0.4 w/(m2.K): Aan de binnenzijde met 40 mm dik polyurethaanschuim 

bekleed (32 kg/m3); zelfdovend volgens ASTM 1692, en afgewerkt met 5 mm donker grijs 

polyethyleenschuim, zelfdovend volgens DIN 4102-1, klasse B2.  

Een uitschuifbaar inzetstuk uit elektrolytisch verzinkte staalplaat. Voor inbouwdieptes van 85 

tot 130 mm. 

- Warmtewisselaar : een low-H2O verwarmingselement samengesteld uit ronde naadloze 

circulatiebuizen uit zuiver rood koper, lamellen uit zuiver aluminium en een gegoten 

aansluitblok met 2 aansluitingen. Inclusief onluchtingsschroefje. Verlengde ontluchter voor 

warmtewisselaar type 10 / 15 / 20.  (Verwarmingskit CP H50   L280   T21)  

Druktest element : 20 bar / Werkdruk : 10 bar 

De warmtewisselaar  is elektrostatisch gelakt met antracietgrijze epoxy polyesterpoeder RAL 

7024, glansgraad 15%. 

- één of meer tangentiële nagenoeg geluidloze activatoren, 24 VDC, toerenregelaar 

(electronisch met PMW-signaal van 10 tot 100%), met uitneembaar afdekkapje ; inclusief 

beschermkap in 1 geheel gegoten en met geïntegreerd roestvrij stalen luchtfilter.  

- Geïntegreerde inwendige kabelgootjes / flexibele aansluitingen in RVS: regelafsluiter + Jaga 

regelbaar kraanlichaam + klemkoppelingen + flexibels 

- Rooster : Star roestvrij stalen rooster met extra verstevigingen 

o In de lengte geplaatste lamellen (5 x 16 mm) met een tussenafstand van 15 mm, 

mechanisch verbonden met dwars geplaatste steunlamellen (5 x 32 mm) extra 

verstevigd / Doorlaat 75%/ zeer verzorgd te lassen met vlakgeschuurde lasnaden 

(proefuitvoering voor te leggen). 

o Uitvoering: roestvrij staal, zwart gelakt in een gestructureerde extra krasvaste 

polyester of elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. 

(stalen en proefuitvoeringen ter goedkeuring voor te leggen) UV-bestendig volgens 

ASTM G53. 

o  Inclusief afdekstrip: maakt de onderzijde van het inlegraam onzichtbaar en verhindert 

contactgeluiden met het rooster. 

- Montage-beschermblok voor montage  

Tijdelijke afdekplaat tijdens de bouwwerken : 22 mm dikke vezelplaat. Beschermt de put 

tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken. 

 

  Toepassing: 12 verwarmingselementen (breedte maximum 50cm)   

  * 6 x 2m40 lengte schip 
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*  DBE systeem (extra uitbreiding van convectoren) (type 15 DBEU 06 EU Power) 

  inclusief bediening, signaalsturing, bedrading en voeding 

 (afgifte per put van 3 meter met DBE = 9724 Watt in positie comfort) 

 

Het DBE systeem is een boostsysteem, geschikt voor deze convector. Het betreft een 

systeem dat gebruik maakt van micro-electronica. Deze micro-electronica stuurt de 

activators aan. Toestellen die uitgerust zijn met DBE zijn super performant voor geringe 

afmetingen. Men klikt via spanveren de onderdelen van het DBE-systeem eenvoudig op de 

warmtewisselaar. Installatietechnisch is het systeem zeer eenvoudig. Hydraulisch verandert 

er niets aan de verwarmingsinstallatie. Men dient wel rekening te houden met de 

verhoogde afgifte in de berekeningen. Voorts dient er een 220 VAC voeding lokaal 

voorzien te worden. Dit voedingspunt dient intern in de bekleding te zitten, zodat dit na 

montage onzichtbaar weggewerkt is.   

 

  Toepassing: 8 convectoren volgens voorschriften fabrikant  

         vermogen volgens warmteverliesberekening 

 

 

6. Automatische regeling: 

1. Algemeenheden: 

- De automatische regeling moet worden afgesteld door de leverancier van de regelapparatuur.  

De regelapparatuur omvat eveneens de elektronische regeling van de boilertemperatuur en 

boilervoorrangsschakeling enz.  De aannemer levert voor de voorlopige oplevering het attest 

en verslag af van deze indienststelling. 

- De juiste plaats van de voelers wordt bepaald door de konstrukteur van deze materialen. 

- Het uurwerk bezit volgende eigenschappen: 

  - type kwartz met batterij voor gangreserve van 72 uur; 

  - digitale aflezing; 

  - dag- en nachtprogramma; 

  - schakelmogelijkheid alle 10 minuten. 

 

2. Regeling van de warmteproductie: 

Dit werk omvat: 

- een buitenvoeler in het noorden geplaatst 

- een temperatuurvoeler in de vertrekleiding 

- een regelaar met de nodige potentiometers voor dag- en nachtregime 

- een regelaquastaat op de ketel 

- een veiligheidsaquastaat op de ketel 

- een digitaal uurwerk met dag- en nachtprogramma en gang-reserve. 

 

Werking: 

- De vertrektemperatuur wordt geregeld door de voelers via de regelaar in funktie van de 

buitenomstandigheden. 

 

- Het uurwerk zorgt voor de nachtverlaging van de keteltemperatuur. 

 

- Wanneer regelapparatuur met micro-processoren wordt toegepast moeten de verbindingen 

tussen deze apparatuur en de opnemers verplichtend geschieden d.m.v. speciale afgeschermde 

kabels. Deze kabels worden gekozen, geplaatst en aangesloten overeenkomstig de 
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voorschriften van de konstrukteur der regelapparatuur. De kabels zijn uit één stuk zonder 

verbindingen tussen de opnemers en de regelapparatuur. In het elektrisch bord worden hiertoe 

speciale, afzonderlijke, kabelgoten voorzien. 

 

- Het maken en het dichten van plaatselijke sleuven in bepleisterde wanden met herstellen van 

afwerkingsmaterialen, maken eveneens deel uit van de aanneming. 

 

3. Regelapparatuur:  

 Voor het geheel van het instrumentenbord en regelaars wordt de volgende regelapparatuur als 

basisprincipe weerhouden. Eventuele andere keuze beantwoordt eveneens aan deze 

combinatieregeling voor verwarmingsinstallatie met convectoren plus boiler.  

Basistype: Viessman of soortgelijke instrumentenborden en regelaars met micro-processor-

regelaar: 

 - Installatie met convectoren en boiler. 

Instrumentenbord VS104 let weersafhankelijke microprocessor EB-WDP 23 B met lithium-

batterij voor 10 jaar gangreserve, standaard met ruimtevoeler voor het optimaliseren, type 

RFF233S.  Microprocessorgestuurde regelaar, met weersafhankelijke sturing van de ketel-

watertemperatuur (brander) via een eerste stooklijn (2-punts-funktie), de stooklijn wordt 

automatisch aangepast. Bovendien een bijkomende sturing van de vertrekwatertemperatuur 

(mengkraan) via een 2de zelfaanpassende stooklijn.  Met logische pompsturing.  Met vorstbe-

veiliging, instelbare minimum- en maximumtemperaturen.  Bevat een elektronische regeling van 

de boilertemperatuur en boilervoorrangschakeling.  Met automatisch nadraaien van de 

laadpomp.  Aanduiding aangaande bedrijfstoestand schakeltijden, insteltemperaturen en 

werkelijke temperaturen via het display.  Geïntegreerd digitaal schakeluurwerk met 3 kanalen 

en telkens 3 stookcyclussen per dag. Standaardprogramma's met 10 jaar gangreserve.  Voelers 

en ruimtevoeler inbegrepen. 

 

7. Elektrische uitrusting: 

De elektrische stroomaanvoer voor de ketel gebeurt in 220 V voor 16 A, éénfazig met aarding en 

bestaat uit een aansluitdoos in afwachting voorzien door de aanneming elektriciteit. 

 

 Elektrische leidingen: 

 Dit artikel van het type-bestek nr 105 wordt als volgt aangepast: 

 - In alle gevallen is de kablering conform aan de voorschriften van het type-bestek nr 105. 

 

Aarding: 

 - In geval van tegenspraak tussen de verschillende van toepassing zijnde dokumenten (ARAB, TB 

4400, Technisch Reglement, AREI) heeft het algemeen reglement op de elektrische installatie 

(AREI) voorrang. 

 - De hoofd-equipotentiale verbindingen voor waterleidingen zijn voorzien in onderhavige 

aanneming. 

 

 

8. Thermische isolatie: 

 - Alle stalen verwarmingsleidingen in de stookplaats  zijn thermisch te isoleren. 

 - Al deze leidingen (collectoren inbegrepen) worden geïsoleerd met schalen van minerale wol, 

dikte 30 mm, afgewerkt op traditionele wijze met ribkarton en gepleisterde binnenbanden. 

  - Belangrijke opmerking: 
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Iedere leiding moet apart geïsoleerd worden.  Bij de montage dient de aannemer met deze 

voorschriften rekening te houden en zijn leidingen met een voldoende afstand tussen elkaar en 

ten opzichte van de wanden op te stellen om een vlotte en degelijke plaatsing van de isolatie 

toe te laten. 

   Al de verkeerd geplaatste leidingen zullen zonder vergoeding verplaatst worden. 

De dikte van de isolatie wordt na plaatsing gemeten en er mag nadien met de hand geen 

warmteverlies meer aangevoeld worden. 

 

 

9. Verluchting stookplaats: 

Alvorens de ventilaties uit te voeren worden de uitvoeringswijzen en afwerkingen door de 

aannemer ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.  Al de afwerkingen zijn in de algemene 

eenheidsprijs inbegrepen. 

 

Hoge ventilatie            

Als hoge ventilatie voorziet deze aanneming een ventilatie uit inox, AISI 316, met een dikte van 1,5 

mm en een binnendiameter van 250 mm. Tevens voorziet deze aanneming: 

De nodige bevestigingen, etc... 

Aan de wand van de stookplaats wordt een rooster voorzien vervaardigd uit staal en behandeld 

tegen corrosie, daarna gemoffeld. Het rooster is voorzien van een stevig muggengaas. 

De nodige muurdoorvoeren en dakdoorvoeren en vakkundige dichting is steeds bij deze 

aanneming inbegrepen, en men voldoet aan de norm NBN 61-001. Indien er een bestaand, vrij 

kanaal aanwezig is naast de afvoer van de rookgassen mag deze herbruikt worden. Afwerking door 

middel van een rooster dient steeds voorzien te worden. 

 

Lage ventilatie                      

Als lage ventilatie voorziet deze aanneming een ventilatie uit aluminium met een dikte van minimaal 

1,5 mm en een binnendiameter van 250 mm. Dit ventilatiekanaal wordt geplaatst op 500 mm van 

de vloer in de stookplaats. Tevens voorziet deze aanneming: 

De nodige ondersteuningen, bevestigingen, etc... 

Op het onderste gedeelte wordt een rooster voorzien vervaardigd uit staal en behandeld tegen 

corrosie, daarna gemoffeld. Het rooster is voorzien van een stevig muggengaas. 

De nodige wanddoorvoeren en vakkundige dichting is steeds bij deze aanneming inbegrepen, en 

men voldoet aan de norm NBN 61-001. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen is de verwarmingsinstallatie met ketel op aardgas en verwarmingselementen in 

waterdichte vloerputten met afdekroosters + vrijstaande convector, alsook de gehele installatie met 

alle toebehoren zoals hiervoor beschreven, de warmteverliesberekening, as-builtplannen en al de 

aansluitingskosten van het aardgas.  De installateur is verplicht om ook eventuele ontbrekende 

elementen in zijn offerte mee op te nemen zodat deze een afgewerkt geheel vormt (de “installatie” 

omvat alles van de verwarmingsinstallatie behalve de convectoren die afzonderlijk zijn opgegeven). 

 

 METING:  7.2: Nieuwe verwarmingsinstallatie: 

       -  nieuwe installatie : GP/ sog 

 - convectoren: GP/ sog 
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7.3   SANITAIRE INSTALLATIE 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Deze post omvat de uitvoering door een gespecialiseerde installateur van het geheel van de sanitaire 

installatie met inbegrip van alle toebehorende leveringen en afwerkingen en dit op basis van de 

planaanduidingen en de onderhavige beschrijving. 

De aanneming omvat al wat nodig is voor de volledige en vakkundige afwerking van de installatie. 

Van de installateur wordt verwacht dat hij zelf de opmeting van de werken verricht, in acht nemend 

dat de beschrijving en de plannen elkaar aanvullen. Indien er leemten of vergissingen zijn in dit bundel, 

moeten de inschrijvers de ontwerpers hiervan op de hoogte stellen (schriftelijk). Zoniet, zal het 

eventueel ontbrekende verondersteld zijn te behoren tot de normale en nodige onderdelen voor een 

vakkundige en complete montage. 

De installateur dient bij de uitvoering zijn werkzaamheden te coördineren met die van de algemene 

aannemer en de overige aannemers ten einde de voorgenomen planning te kunnen naleven. 

 

De voornaamste elementen van de sanitaire installatie zijn: 

- volledige installatie voor niveau gelijkvloers; 

- het bedelingssysteem voor het koud water;  

- aansluiting van de warmwaterbereiders met de respectievelijke warm waterverbruikspunten; 

- het volledige afvoersysteem met primaire verluchtingen voor de sanitaire toestellen en voor de  

 andere afvoerpunten, dit alles door middel van harde polyethyleen buizen; 

- de hieronder vermelde principiële omschrijving van de sanitaire toestellen en toebehoren 

(principiële omschrijving); 

- de hieronder vermelde blustoestellen, droge stijgleiding en toebehoren; 

- het hieronder vermelde kraanwerk. 

 

Inzake aankoop van de toestellen en kraanwerk geeft de installateur een volledige offerte op basis van 

de principiële beschrijving zodanig dat de eigenlijke aankoopwaarde van de voorziene toestellen 

duidelijk gekend is.  Definitieve keuze in toestellen en kraanwerk gebeurt in overleg tussen 

installateur, eigenaar en ontwerper en de verrekening gebeurt alsdan op basis van het prijsverschil in 

de aankoopwaarden. 

Indien de keuze van toestellen en/of kraanwerk wijzigingen zou meebrengen inzake leidingen en 

verbindingen op de leidingen dient de installateur dit te melden op het ogenblik van de keuze door de 

eigenaar aangezien de plaatsingsprijs voor toestellen en kraanwerk dient te voorzien in de nodige 

verbindingsstukken en toebehoren. 

 

Inzake verbinding van het afvoersysteem op de rioleringen dient de installateur steeds te werken met 

passende hulpstukken.  Hij zal desgevallend op de werf de nodige richtlijnen geven.  Door de 

algemene aannemer zijn de rioleringsleidingen buiten het gebouw uitgevoerd tot en met de doorvoer 

door buitenmuren kelders.  Alle leidingen tegen plafonds en wanden in de kelder zijn ten laste van de 

installateur. 

 

Technische vereisten van de installatie: de installatie dient uitgevoerd overeenkomstig de algemene 

technische bepalingen van de volgende documenten (al deze documenten zijn geacht gekend door de 

ondernemer van de sanitaire installatie): 

- het algemeen reglement op de arbeidsbescherming geldend op het ogenblik van de uitvoering; 

- de code der Meester-Loodgieters van België; 

- het BENOR-keuringsmerk; 

- de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb); 
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- de STS 61 van 1964 + addendum 1 van 1967 (sanitaire toestellen); 

- de STS 62 van 1966 (sanitaire leidingen); 

- de STS 63 van 1967 (waterkranen); 

- het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties "AREI" geldend op het ogenblik van de 

uitvoering; 

- type-bestek nr 400 van 1954; 

- type-bestel nr 105 van 1980; 

- de normbladen NBN en DIN, waarnaar verwezen wordt; 

- de bijzondere bepalingen inzake aansluitingsverplichtingen opgelegd door de 

waterdistributiemaatschappij. De installateur dient namens de eigenaar de nodige stappen te 

ondernemen om de aansluiting op het waterleidingsnet te bekomen; 

- de bijzondere technische voorschriften en bepalingen van de fabrikant Geberit, zodat het volledige 

afvoersysteemconform met deze bepalingen is afgewerkt; 

- de bijzondere technische voorschriften en bepalingen opgesteld door de fabrikant van de 

kunststofleidingen warm en koud water; 

- al de gebruikte kranen, afsluiters, terugslagkleppen enz. zijn behoudens andere specifieke 

vermeldingen bestemd voor: PN 10 bar bij 20°C voor koud waterleidingen en PN 10 bar bij 100°C 

voor warm waterleidingen. 

 

 

UITVOERINGSBIJZONDERHEDEN 

Uit te voeren als 1 geheel. 

 

Hoofdstuk 1: Koud en  warm waterleidingen en toebehoren 

1. Tellers en vertrekleiding: 

 - Principieel (en in akkoord met de waterleidingsmaatschappij) dient de individuele teller 

opgesteld te worden in de bergplaats noord (zie plan). In overleg met de maatschappij en 

volgens hun vereisten dewelke de installateur voorafgaandelijk opvraagt, voorziet hij op de 

inkomende hoofdleiding een wachtbuiselement waarop de teller geplaatst wordt.  Voor het 

geheel van de telleraansluiting voldoet de installatie aan de opgelegde normen inzake afsluit-

kranen, terugslagkleppen, drukregelaars, enz. De installateur dient te zorgen voor een teller 

met diameter van minimaal 1" (bij een gewone installatie) of minimaal 50 mm (indien er een 

brandhaspel voorzien is), zodat er voldoende diameter aanwezig is om het geheel uit te 

bouwen. 

 - De vertrekleidingen volgens het geval naar de installatie centrale verwarming en/of naar de 

vulleidingen van de warmwaterbereiders dienen uitgerust met een afsluitkraan zodat alles 

steeds afzonderlijk kan afgesloten worden. 

 - De afsluitkranen zijn steeds van het type met aftapkraan en leegloop. 

 

2. Uitvoering leidingen: 

a. Drinkwaterleiding (inclusief hulpstukken): 

 Type hogedrukvernette polyethyleenbuis geschikt voor drinkwater: van toepassing. 

• Principe:  

 Compleet sanitair installatiesysteem voor drinkwaterleidingen op basis van kunststofbuizen, zowel 

voor de stijg- en kelderleidingen als voor de verdiep-verdeelleidingen.  Bij het verleggen van de 

buizen is het basisprincipe dat er op de hoofd- en/of stijgleidingen een voeding gebeurt naar een 

collector.  Vanaf de collectoren gaat er steeds een directe leiding naar elk aftappunt voor koud en 

warm water.  Het volledige systeem omvat steeds het volledige materialengamma van op elkaar 

afgestemde materialen voor o.a. collectoren, aangepaste aansluitgarnituren aan de tappunten enz.  

 De aansluitpunten worden met de watervoedende buizen verbonden met behulp van aangepaste 

klemkoppelingen. 
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• Materiaal:  

 Type corrosievrije kunststofleidingen uit hogedrukvernette polyethyleen gefabriceerd 

 volgens de Engel methode.  De waterdragende buis in de verdeelleidingen dient uitwisselbaar te 

 zijn bij eventuele beschadigingen in de verdeelleidingen en dit d.m.v. een systeem waarbij aan het 

 verdeelpunt van de desbetreffende leiding de buis wordt gelast en via een speciale trekkoppeling 

 verbonden met de nieuw te voorziene buis. De waterdragende buis voor de 

 binnenverdeelleidingen is  bij de productie reeds ingetrokken in een beschermings- en 

 isolatiebuis. 

 

• Diameter:  

 Principieel dienen alle tappunten gevoed te worden met watervoerende buizen in Ø 16 x 2,2 mm.  

Bij eventuele grotere debiet en/of druk-behoeften zoals bv. speciale mengkranen of bijzondere 

tappunten dient de installateur desgevallend gebruik te maken van Ø 20 x 2,8 mm buizen. De 

voedingen naar de diverse collectoren met inbegrip van stijgleidingen naar collectoren op andere 

niveaus gebeurt steeds in Ø 20 x 2,8 mm. Voeding naar CV ketel en warm waterbereider is 

eveneens in Ø 20 x 2,8 mm. 

 

b. Brandblusleiding als droge stijgleiding (inclusief hulpstukken): 

Omvat de levering en plaatsing van een droge stijgleiding in stalen blauwbuis diameter 70 mm.  

Deze leiding vertrekt vanuit de toren waar ze wordt voorzien van een aansluitkoppeling DSP 7 

mm in de gevel en dient doorgetrokken in een ± 10,5 m lange verticale muurgleuf tot op de 

kerkzolder, vervolgens ± 5 m leiding te bevestigen tot op de schipzolder; omvattend in totaal ± 

21,2 m stalen blauwbuis diameter 70 mm + 2 aftakpunten DSP 70 mm, afsluitkranen, 

muurgleuven, doorvoeren, koppelingen, hulpstukken, afwerkingen en een waterdichtheidstest 

onder luchtdruk. 

 

Inbegrepen alle boor- en kapwerken, doorsteekmoffen, herstel pleisterwerk, enz. 

 

De buis zal in rood-witte ringen geschilderd worden na een grondig ontroesten en het aanbrengen 

van een menielaag.  

 

3. Plaatsingsbijzonderheden: 

• Vóór uitvoering dient de installateur in overleg met de ontwerper een basisschema op te maken 

van het leidingennet, van de stijgleidingen, van de collectoren en van de verbindingsleidingen vanaf 

de watertoevoer naar de collectoren.  Alle leidingen in volle grond zullen in een of meerdere PVC 

buizen tot het verste aftakpunt geplaatst worden. 

 

• Vanaf het opstellen van het schema dient de installateur rekening te houden met alle door de 

fabrikant van de leidingen opgegeven technische uitvoeringsbepalingen zoals o.a. type van de 

collectoren, minimale bochten van de leidingen zodat vervanging mogelijk blijft, 

bevestigingsmiddelen en dergelijke. 

 

• Vanaf de koud en warm waterverdelers wordt elk tappunt rechtstreeks aangesloten. De 

verdeelelementen worden samengesteld uit geprefabriceerde elementen van 1, 2 of 3 aansluitingen 

zodat ieder aantal leidingen naar de tappunten uitvoerbaar is. De warmwaterbereider zelf wordt 

via een hoofdleiding en/of stijgleiding verbonden met deze verdeelelementen of collectoren.  Op 

iedere collector dient er een afsluitende schuifkraan gemonteerd te worden.  Alle koppelingen op 

de verdeelelementen gebeuren met klemkoppelingen. 
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• Aansluitingsstukken, verbindingen e.d.: 

 a. Al deze elementen en toebehoren dienen gekozen te worden uit het desbetreffend 

productiegamma van de fabrikant en zijn allen van het type met klemkoppelingen. Al de 

messing fittingen dienen beproefd te zijn volgens de desbetreffende normen. 

 

 b. Aansluitgarnituren aan toestellen: 

  - type universele aansluitgarnituren geschikt voor inbouw en opbouw. De door een 

kunststofhuls en afdekkap geluidswerende afgeschermde elleboog - uitloop normaal 1/2" - 

wordt met behulp van een klemkoppeling verbonden op de waterdragende buis. Voor 

mengkranen bestaan er speciale aansluitingselementen. Al de aansluitstukken dienen tijdens 

de montage beschermd tegen indringend vuil met een passend polystyrol afdekelement; 

- montage en bevestiging van de diverse elementen volgens technische voorschriften fabrikant 

geplaatst en afgewerkt en op gepaste hoogte volgens de voorziene sanitaire apparaten; 

  - voor ingebouwde muurmontage freest de installateur de nodige groeven in de muren waarin 

hij de leidingen plaatst. Het geheel werkt hij vervolgens vakkundig af (met glad afgewerkte 

pleisterafwerking bij toepassing in reeds bepleisterde muren - met cementmortel voor 

afwerking in nog niet bepleisterde muren). 

  - zichtbaar blijvende montage van de leidingen gebeurt met aangepaste bevestigingsmiddelen 

zodanig dat alle leidingen perfekt gelijnd worden afgewerkt. Er dienen voldoende 

bevestigingen geplaatst om doorbuiging of kromstaan van leidingen te vermijden. 

 

• Het passeren van leidingen doorheen muren of vloerdekken dient steeds uitgevoerd te worden 

met passende kunststoffen doorvoerhulzen (1 cm uitsteek aan weerszijden).  Gaten doorheen 

vloerdekken of wanden dewelke achteraf zichtbaar blijven, dienen verplichtend geboord te 

worden met een diamantboor en met juiste diameter. 

 STS 62 - ABS 7101 naadloze pijpen klasse A. 

 

• Meting: 

 Per lopende meter inclusief versnit en nodige hulpstukken zoals bochten, T-stukken, hechters, 

enz…, als nodig voor een vakkundige montage. 

 

• Materiaal: 

 De buizen welke gebruikt worden zijn naadloze stalen leidingen, gegalvaniseerd te gebruiken tot 

een PN-10, dit voor de brandleidingen.  De buizen worden aan elkaar bevestigd door middel van 

moffen, T-stukken, bochten van materiaal in dezelfde hoedanigheid als deze van de buizen en van 

eerste keus materiaal.  De galvanisering is van de klasse C en vormt een ononderbroken en 

volledige zinkbedekking zonder vlekken, noch barsten.  Keuze: 1
ste

 keus materiaal. 

 

• Karakteristieken voor montage: 

 De buizen zullen geplaatst worden, in kelders, kokers, verlaagde plafonds op vakkundige wijze.  Zij 

zullen ofwel opgehangen, ofwel horizontaal bevestigd worden door middel van gegalvaniseerde 

beugels of hechters, welke min. om de 2,00 m aangebracht worden.  De plaatsing gebeurt op 

enige afstand van de muur, zodat het wegnemen van het beweegbare deel van de beugel 

gemakkelijk kan gebeuren zonder de muren te beschadigen.  De horizontale leidingen moeten een 

afschot hebben van 2 mm/m, tenzij de leidende ambtenaar er anders over oordeelt, naar het 

laagste punt toe.  Bij het aan elkaar zetten van de buizen wordt hennep gebruikt en ingesmeerd 

met vetachtige stof.  Buizen van doormeter groter als 3” worden door middel van flenzen en 

dichtingsringen aan elkaar gezet.  Overtollige hennep wegsnijden en vakkundige afwerking. 
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• Specifieke toepassingen: 

 De bovengenoemde buizen en bijbehorende hulpstukken en ophangingen en/of 

bevestigingsbeugels zijn geschikt voor drinkbaar water. 

 

 Alle brandleidingen binnen het gebouw worden uitgevoerd in galvanisé inclusief hulpstukken. 

 

 Plaatsing: 

 Tot bij haspels zoals verder vermeld. 

 

 Keuring: 

 Dichtheidsproef op 10 kg/cm² gedurende 24 uur.  Hiervoor wordt de leidende ingenieur 14 dagen 

op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 De hechtingsproef van de leidingen van grootste tot kleinste diam. zullen moeten weerstaan aan 

belastingen van 50 kg/m’. 

 

• Afmetingen: 

 De leidingen kunnen variëren van diam. ND 50 tot ND 80. 

 De uit te voeren lengte bedraagt ± 25 meter voor de brandleidingen. 

 

• Vóór het definitief afdichten van de uitgevoerde verdeelleidingen t.t.z. vóór plaatsing vloeren en 

vóór afwerking pleisterwerk en/of muurbezetting in muurtegels dient de installateur al zijn 

leidingen te testen door ze onder een druk te brengen van 10 bar.   

Eventuele lekken dienen hersteld en de leidingen mogen afgedicht als er geen drukverlies is na 12 

uren. 

 

• Bij de plaatsing van de leidingen dient de stelregel dat er geen kruisingen mogen zijn gerespecteerd 

te blijven. Bij extreme gevallen dient voorafgaandelijk de ontwerper gecontacteerd te worden. 

 

4. Meting en prijs: 

 - De meting is globaal een SOG voor het geheel van het leidingennet. De installateur berekent 

zelf de meters leidingen alsmede alle toebehoren noodzakelijk voor alle watervoerende buizen 

koud en warm water; 

 - Prijs: de prijs is een globale prijs voor het geheel van het verdeelnet van de waterdragende 

buizen voor koud en warm water en dit vanaf de watertellers naar ieder aansluitpunt koud 

water en vanaf de warm waterbereider naar ieder tappunt warm water; 

  De prijs omvat o.a.: 

- alle verdeelelementen of collectoren met afsluitkranen; 

- alle stijg- en hoofdleidingen; 

- alle bijhorende aansluitingspunten voor de verbindingsaansluitingen aan kranen op de  

 diverse toestellen; 

- alle werken en materialen nodig voor het frezen en afwerken bij de leidinggedeelten 

in muren; 

- alle opruimingswerken van puin, verpakkingsmateriaal e.d.; 

- alle op te stellen en voorafgaandelijk goed te laten keuren schema's en technische 

specificaties van de installaties en dit op basis van de toepassingseisen van de fabrikant 

zodanig dat de volledige garantie zowel van de installateur als van de fabrikant van het 

systeem bekomen wordt; 

- alle niet vermelde posten noodzakelijk om een gebruiksklare installatie te bekomen. 
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5. Beknopte omschrijving van het leidingennet van de watervoerende buizen: 

 • Vooraf dient de uitvoering van het net besproken met de ontwerper en de opdrachtgever. 

 • Koud waterleidingen: 

  - Voorzieningen voor plaatsing van de teller en aansluiting teller op het distributienet. 

  - Voedings- en verdeelleiding naar de respectievelijke verdeelstukken en collectoren voor 

gelijkvloers. 

  - De nodige voorgemonteerde verdeelstukken en collectoren gemonteerd met de nodige 

aansluitpunten. 

  - Aansluitpunten koud water - per aansluiting 1 leiding naar het tappunt. 

   a. Gelijkvloers: - 1 aansluiting voor voeding CV installatie; 

  - 1 leiding met afsluit- leegloopkraan binnen voor voeding 1 x dubbele 

dienstkraan op buitenmuur aan gevel: diam. 20 x 2,8 mm; 

     - 1 aansluiting uitgietbak: diam. 16 x 2,2 mm (sacristie); 

     - 1 aansluiting wastafel: diam. 16 x 2,2 mm (sacristie); 

     - 1 aansluiting toilet: diam. 16 x 2,2 mm (sacristie); 

  - Aansluiting warmwatertappunten met vertrek vanaf de boiler: 

   a. Gelijkvloers: - 1 aansluiting uitgietbak: diam. 16 x 2,2 mm (sacristie). 

 

 

Hoofdstuk 2: Afvoerbuizen - Verluchtingsbuizen en toebehoren 

1. Algemene technische omschrijving van de leidingen: 

Deze post omvat het gehele afvoersysteem vanaf de diverse sanitaire toestellen, de 

afvoertrechters van de warmwaterbereiders, de mogelijke afwas- en wasautomaten en alle andere 

afvoerpunten.  

Het geheel van deze leidingen dient verbonden te worden met de rioleringsleidingen (eigenlijke 

riolering maakt deel uit van de algemene aanneming). 

Het leidingennet omvat eveneens de nodige primaire verluchtingsbuizen die doorgetrokken 

worden op de verschillende afvoerkolommen en die doorlopen ofwel tot op de zolders om daar 

afgewerkt te worden met een onderdrukventiel ofwel doorheen de dakbedekking om daar 

afgewerkt te worden met een aangepast afwerkingsverluchtingskapje. 

 - De koppelingen van de afvoerleidingen met de rioleringsleidingen zal gebeuren door middel van 

passende moffen of hulpstukken. Het geheel van deze verbindingen dient vanaf de ruwbouw of 

opbouw van de rioleringen juist gecoördineerd te worden. 

 - De onderdrukventielen zullen met de primaire verluchtingsleidingen gekoppeld worden met bv. 

passende insteekmoffen. Alle hoofdafvoerleidingen dienen primair verlucht te worden. 

 - De afvoer- en verluchtingsbuizen worden op dezelfde wijze gemonteerd voor wat betreft in 

muren en vloeren verwerken, op muren en aan plafonds monteren, plaatsen van beugels, 

kunststoffen doorvoerhulzen, enz. als eerder vermeld voor de koud water en warm 

waterleidingen. 

Al de afvoer- en verluchtingsleidingen dienen zeer deskundig en waterdicht uitgevoerd en dit 

vooral betreffende verbindingen, bochten, hellingen, uitzettingsmogelijkheden enz. 

Al de horizontale afvoerbuizen worden gemonteerd met een helling van minimum 2% in de 

afvloeizin. 

 - De diameterbepalingen van de afvoeren, het schema van de afvoeren en de volledige uitvoering 

dient te gebeuren volgens de fabrikant van het type afvoer dat van toepassing is.  

Vóór uitvoering van de werken dient de fabrikant en/of de installateur een volledig schema van 

de leidingen op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper. Indien de 

installateur nalaat dit te doen, gebeurt de uitvoering van het geheel van de afvoeren met 

inbegrip van de diameterbepaling volledig op verantwoordelijkheid van de installateur. 

 



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba        p. 155 

Bij eventuele afwijkingen ten opzichte van de technische voorschriften van de algemene 

bestekken of ten opzichte van de technische voorschriften van de fabrikant, is de aannemer 

verplicht onmiddellijk de nodige wijzigingen tot correctie-uitvoering toe te passen. Indien dit 

niet gebeurt heeft de ontwerper samen met de bouwheer en in overleg met de fabrikant van 

de buizen het recht de verbeteringen te laten uitvoeren door een derde en dit op kosten van de 

installateur. 

 

2. Uitvoering van de leidingen: 

 1. Type leidingen: buizen in PEh. 

  a. Productomschrijving: 

Al de gebruikte afvoerleidingen, verluchtingsleidingen en hulpstukken zijn uit harde 

polyethyleen (hoge dichtheid, lage druk). 

   - volgens NBN T 42-003, reeks 12, 5 voor PN 4; 

   - op geen enkel punt van het buizennet mag de wanddikte minder zijn dan deze opgegeven 

in de norm. Er mag bijgevolg geen inkeping in de wand gemaakt worden aangezien men 

op dit punt de wanddikte zou verminderen. 

   - volgens NBN T 42-007; 

   - aangenomen en goedgekeurd door de Butgb; 

   - uitzettingscoëfficiënt 0,2 mm/m.°C; 

   - constante thermische weerstand bieden aan 100°C; 

   - weerstaan aan zuren, oplosmiddelen en wasmiddelen; 

   - warmteregeling ca. 0,4 Watt/m.°C; 

   - weerstaan aan invloeden van ultravioletstralen; 

   - de op de werf aangevoerde buizen hebben een ononderbroken lengte van 5,00 m; 

   - alle afloopstukken zoals bochten,vertakkingen,verloopstukken enz. zullen niet 

vervaardigd worden vanaf een buis maar zullen door injectie uit 1 stuk gefabriceerd zijn. 

   - Technische goedkeuring: het product beantwoordt aan de norm NBN 620 voor PN4 en 

dient aangenomen door een technische goedkeuring BUtgb. 

  

  b. Materiaal voor uitvoering van het net en uitvoeringsbepalingen: 

   1. Buizen: 

    - De buizen zijn gestabiliseerd door een tempering op 80°C gedurende 1 uur. De 

eerste krimping mag de 0,1 cm/m niet overschrijden. 

    - Zij worden geleverd in lengten van 5 m. 

    - De op de plannen aangegeven doormeters zijn de buitendoormeters, zijn informatief  

     en dienen door de fabrikant of de installateur gecontroleerd te worden in hun studie. 

    - De buizen moeten een minimum wanddikte hebben van: 

Doormeter in mm      Wanddikte in mm 

40    3 

50    3 

56    3 

63    3 

75    3 

90    3,5 

110   5,3 

125   4,8 

140   5,4 

160   6,2 

200   6,2 

250   7,8 

315   9,8 
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   2. Toebehoren: 

    - De T-stukken, bochten enz. zullen van dezelfde herkomst zijn en zullen dezelfde 

wanddikte als de buis hebben. 

    - Tot en met diameter 160 mm zijn het gespoten stukken. 

    - De toebehoren van doormeter 200, 250 en 315 mogen bestaan uit samengebrachte  

     delen. 

 

   3. Samenvoeging en verbinding: 

Het samenbrengen van de buizen en hulpstukken zal verplichtend zoveel mogelijk 

gebeuren door een stompe lasnaad, zonder materiaaltoevoer. Deze las vergt een 

aangepaste druk om de vorming van een ronde wrong toe te laten. Waar de stompe 

lasnaad absoluut niet kan toegepast worden bv. bij geprefabriceerde gehelen of 

dergelijke, neemt men zijn toevlucht tot het gebruik van: 

    - koppelingen: deze bestaan uit een draadstuk, moer, dichting en drukring; type  

     schroefkoppeling voor doormeters 4O t.e.m. 110 mm. 

    - kraagstuk voor rechte lengten die de 2,00 m overschrijden. 

    - steekmoffen voor rechte lengten die de 2,00 m niet overschrijden. 

    - elektrische moffen voor doormeters van 40 t.e.m. 315 mm. 

De verbinding van de PEh buizen met waterafvoer-buizen en rioleringen in ander 

materiaal zal gebeuren door middel van passende insteekmoffen op de juiste vorm (zie 

technische voorschriften fabrikant).  De koppelingen van de PEh buizen met de door de 

algemene aannemer te plaatsen PEh vloerkloksifons zullen geschieden met bijv. 

aangepaste PEh krimpmoffen met dichtingsring.  De koppelingen van de PEh buizen met 

de sifons van de sanitaire toestellen of met deze laatste zelf, zullen gebeuren met bv. 

passende gummi lippendichtingen. 

Al de verbindingen door middel van bochten, enkele en dubbele T-stukken moeten 

onder een hoek van maximim 45° gebeuren, dit om een "vloeiend" leidingennet te 

bekomen en "opstroming" te vermijden. De koppelingen echter van de horizontale 

leidingen met de vertikale hoofdafvoer- en primaire verluchtingsleidingen zullen gebeuren 

onder een hoek van 90°.  De inschrijver-installateur moet in zijn eenheidsprijzenlijst van 

de buizen al de nodige koppelstukken, aftakkingen, beugels enz. voorzien. 

 

   4. Plaatsingsaanwijzingen: 

    - De plaatsingstechnieken die aangewend worden dienen deze te zijn voorgeschreven 

door de fabrikant van de PEh waarbij volgens de specifieke plaatsing van de buizen van 

de volgende door de fabrikant beschreven technieken: 

     4.1 Vrije opstelling. 

     4.2 Vaste opstelling. 

     4.3 Vasthechting. 

    - De hierna volgende plaatsingsvoorschriften inzake plaatsing van de leidingen en  

     toebehoren dienen desgevallend aangevuld of verbeterd volgens de schema’s van de 

fabrikant: 

     a. De plaatsing en montage van de afvoeren in het gebouw zal hoofdzakelijk dienen  

      te gebeuren zoals vermeld bij de koud en warm waterleidingen. De installateur zal  

de nodige verticale muurgleuven tot op voldoende diepte uitkappen, zodat de 

afvoer- en verluchtingsbuizen volledig onzichtbaar kunnen ingewerkt worden op 

de plaatsen waar dit vereist is zoals bv. achter lavabo's en dergelijke. 

De verbinding van de primaire verluchtingsleidingen met de horizontale 

afvoerleiding zal steeds haaks op het hoogste punt van laatstgenoemde gebeuren, 

zodat er in geen enkel geval water in de verluchtingsleiding kan komen. 
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De te gebruiken bevestigingsbeugels zijn volledig in gegalvaniseerd staal van het 

type "glijbeugel"; de beugels voor de vaste punten zijn identiek maar uitgerust met 

een gegalvaniseerde metalen inlegschaal. 

Alle aan te wenden bevestigingsbeugels zijn van een zulkdanig merk en type 

behorend bij de toegepaste PEh buizen. 

Het dient echter opgemerkt dat de maximum onderlinge afstand van de 

bevestigingsbeugels de volgende zal zijn: 

     - voor horizontaal gemonteerde buizen 10 D 

     - voor vertikaal gemonteerde buizen 15 D of volgens fabrikant 

     Bij het passeren van muren en vloeren buiten de muren voorziet men de PEh  

     afvoer- en verluchtingsleidingen van passende polyethyleen doorvoerhulzen die  

     aan weerszijden 1 cm buiten de wand steken. 

 

     b. Afvloeiing van de leidingen: 

      - de afvloeizin gebeurt volgens de planaanduidingen of onderrichtingen op de 

       werf; 

      - de afvloeihellingen van de horizontale leidingen nl. minimum 2%, behalve de 

afvoerleidingen in de volle grond met minimum 1%. 

 

     c. De lengteveranderingen van alle binnen + buiten afvoer- en verluchtingsbuizen 

t.g.v. temperatuurveranderingen van het water in en van de lucht buiten de 

leidingen moet de installateur op de volgende wijze opvangen: 

 

      - de verticale afvoer- en verluchtingsleidingen moeten om de 3,00 m voorzien 

worden van een expansiemof van dezelfde diameter als de leidingdoormeter 

ter plaatse. Bij de montage van elke expansiemof moet de installateur zo kort 

mogelijk bij de eerste een voldoend stevig vastpunt construeren, zodat dit in 

geen geval kan bewegen of loskomen. 

      - de horizontale afvoer- en verluchtingsleidingen zullen worden voorzien van een 

doelmatig gekozen systeem van flexibele benen en stevige bijbehorende vaste 

punten; eerstgenoemde door middel van buizen met dezelfde doormeter en 

materiaal als de andere leiding ter plaatse. 

Op de plaatsen echter waar de installateur onmogelijk gebruik kan maken van 

het hoger-vermelde systeem, dient hij zijn toevlucht te nemen tot de 

deskundige montage van expansie-moffen zoals hoger vermeld. 

 

Het nodige materiaal en de hiervoor vereiste prestaties zal de inschrijver 

(installateur) voorzien in zijn eenheidsprijs voor het afvoerbuizennet. 

 

Er moet in elk geval voorkomen worden dat het gewicht van de PEh buizen 

opgenomen wordt door de uitzettingsmof. 

 

De vaste punten worden zo kort mogelijk bij elke uitzettingsmof of in elk 

systeem met flexibele benen geconstrueerd door middel van speciaal hiervoor 

bestemde beugels, zodat deze in geen geval kan bewegen of loskomen.  Ook 

moet men erop letten dat een voldoende lengte gelaten of gecreëerd wordt 

voor elk gedeelte vertakking dat vrij moet liggen in verband met de 

lengteverandering van de doorgaande afvoer- en verluchtingsleiding.  Zodoende 

dienen de totale krachten t.g.v. de lengteveranderingen op al deze buizen zelf 

en op het metselwerk te verwaarlozen zijn. 
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     d. Toebehoren: 

      - Toezicht T- of eindstukken in PEh: 

Op de vakkundige nodige plaatsen in de afvoer- en verluchtingsleidingen zal 

men toezicht T- of eindstukken met schroefdeksel monteren. Al de te plaatsen 

toezichtstukken zijn van dezelfde doormeter als de leidingendiameter ter 

plaatse. Deze toezichtstukken of eindstukken dienen een normale kontrole en 

eventueel onderhoud van het leidingennet mogelijk te maken. 

 

      - Reukafsluiters in PEh: 

Bij de in het ontwerp voorziene douchebakken, boilers of andere toestellen 

zonder ingebouwde reukafsluiter voorziet men de afvoerleiding steeds van een 

volledig demonteerbare buis-sifon. Bovendien zal de installateur boven de sifon 

onder de boiler een passende trechter monteren met een inlaat 63.  De 

hierboven vermelde buissifons moeten een waterslot bezitten van minimum 70 

mm hoogte.  De trechter en sifons zijn van hetzelfde materiaal als de afvoer-

buizen: de te plaatsen doormeter stemt overeen met de afvoerbuisdoormeter 

ter plaatse.  Het geheel van deze voorzieningen dient samen met de boilers zelf 

op esthetische en vakkundige wijze afgewerkt te worden en dit volgens de 

onderrichtingen van de architekten op de werf.  

 

     e. Geluidsisolatie: 

Rondom de verticale afvoerbuizen ingewerkt in muren of in kokers binnen 

woonvertrekken voorziet de installateur het aanbrengen van een geluidsisolerende 

bekleding door middel van passende rotswolmatten of schalen. Uitvoering volgens 

de regels van de kunst en de werfaanduidingen. 

 

 

Hoofdstuk 3: Sanitaire toestellen - Kraanwerk - Toebehoren 

Van toepassing is STS 61 + 62. 

 

1. Algemeenheden: 

 a. Algemene plaatsingsvoorschriften: 

  - Omvat het leveren, plaatsen en aankoppelen van alle toestellen met kraanwerk en 

toebehoren in allereerste keuze. 

De installateur zal de vignetten zorgvuldig van de toestellen verwijderen zodat er geen 

sporen van kleefresten op achterblijven. 

Onder ieder open sanitair toestel zal een verchroomde hoekstopkraan geplaatst worden op 

elk van de aankomende leidingen, hetzij op het koud water, hetzij op het warm water of op 

beiden, zodat bij eventueel defekt slechts het noodzakelijk toestel dient afgesloten te 

worden om de herstelling te kunnen uitvoeren. 

Alle vijzen, vastzetstukken, zeven, kranen enz. dus alle materiaal, metaalwerk, nodig voor 

het plaatsen van de toestellen en hun onderdelen, zullen in brons zijn voor een werkdruk 

van min. 10 bar en zuiver vercroomd op de plaatsen waar ze te zien zijn. 

Alle kranen, verbindingen en hulpstukken moeten derwijze geplaatst worden dat ze 

gemakkelijk bereikbaar zijn en dat ze een ongehinderde uitzetting van de leidingen toelaten. 

De plaats van de diverse toestellen en toebehoren is op het plan aangegeven en zal voor de 

aanvang van de werken op de werf gekontroleerd worden. 

Al de nodige bijhorigheden moeten bij de toestellen voorzien zijn. 
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Houten blokken of andere vastzettingsbenodigheden moeten degelijk in de muren of 

vloeren bevestigd worden en mogen niet loskomen, wat ook de temperatuur of de 

vochtigheidsgraad zou zijn. 

Alle porseleinen toestellen worden voorzien in witte kleur, stevig bevestigd, zodat een 

mannelijk persoon er op kan gaan zitten zonder dat er enig teken van beweging in de 

konzolen merkbaar is. 

 

 b. Prijsopgave:  

  - De aannemer geeft vóór de aanvang van de werken afzonderlijke prijzen op voor: 

1. De aankoop van al de voorziene toestellen en hun bijhorigheden en toebehoren zoals 

hierna vermeld of zoals nodig voor de volledige gebruiksklare afwerking. Volgens de 

definitieve keuze van de eigenaar (in overleg met de aannemer en/of installateur bij een 

leverancier in sanitaire toestellen) wordt dan achteraf de precieze verrekening van de 

aankoopprijs van de toestellen opgesteld. 

(De bouwheer behoudt het recht zelf de toestellen aan te kopen na samenspraak met de 

aannemer). 

 

2. De plaatsing van al de voorziene toestellen met hun bijhorigheden en toebehoren. 

 

 c. Keuze toestellen: 

Binnen de 2 maanden na de aanvang van de werken en ten minste 3 maanden vóór de geplande 

plaatsing van de sanitaire toestellen overhandigt de aannemer aan het Bestuur in 4-voud een 

uitgebreide fotodocumentatie met al de voorgeschreven toestellen of gelijkwaardige apparaten 

en een bijbehorende prijslijst.  Het Bestuur heeft het recht om vervolgens documentatie en 

prijzen van eventuele variante toestellen op te vragen, alsook een rondgang met bezichtiging 

van al de gekozen modellen in de toonzaal van een groothandel die door de installateur wordt 

voorgesteld.  Nadat het Bestuur een definitieve keuze gemaakt heeft plaatst de aannemer zijn 

bestelling.   

 

2. Opsomming van de uit te voeren sanitaire apparaten: 

1) Handwasbak met koud waterkraan en met toebehoren: 1 STUK (toilet). 

a) Samenstelling toestel: kristalporselein, smal ovaal model met afgeschuinde rand en 

boogvormige rand. Brede zijranden en ovale kom met kraanopening in de rechterhoek. 

Buitenafmetingen ca. 500 x 220 mm. Stevige bevestiging door middel van 2 muurhaken. Met 

verchroomde afloop, passende gummi sluitstop en verchroomde parelketting. 

 

b) Kraanbatterij: onder de handwasbak komt de koud waterleiding uit de muur. Afwerking op 

deze voeding met een verchroomde hoekstopkraan 1/2", afgedicht met een verchroomde 

muurrozet. Vanaf de aansluiting is er een verchroomd koperen buisje   10 x 1 naar de 

mengkraan 1/2". De kraan is een eengrepige koud waterkraan voor handwasbakje (type 

Vola).    

 

c) Reukafsluiter: onder de handwasbak is een wit polypropylenen reukafsluiter, uitlaat 40, te 

voorzien.  Deze zal van het "fles" type zijn met excentrische en telescopische inlaat en een 

waterslot van minstens 70 mm.  De muuringang wordt voorzien van een wit propylenen af-

dekrozet.  Hij moet gemakkelijk kunnen verwijderd en uit elkaar genomen worden voor het 

reinigen en het onderhoud. 
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d) Handdoekdrager: langs de handwasbak monteert de installateur een stevige inox 

handdoekdrager aan de muur.  Hij bestaat uit een stevige staaf van ca. 20 cm lengte aan de 

muur gemonteerd door middel van stevige op de beide uiteinden voorziene inox 

muurklemmen en rozetten, zodat er tussen de staaf en afgewerkte muur een afstand van 4 

cm ontstaat. 

 

e) Zeephouder: zijdelings boven de handwasbak plaatst men een stevige inox zeephouder 

eveneens bijzonder stevig aan de muur vastgemaakt. 

 

f) Spiegel: boven de handwasbak plaats men op de gepaste hoogte een rechthoekige spiegel 

met als afmetingen ca. 500 x 600 mm .  Hij zal vervaardigd zijn uit spiegelglas van 6 mm 

dikte, met glad geslepen randen, op de rugkant voorzien van een 2 tot 3 mm brede 

beschermrand die zijdelingse oxydatie van de zilverlaag voorkomt. Dan heeft men op de 

achterkant de verzilvering, de koperlaag, drie lagen beschermlak, een hechtingslaag en een 

tweede glasplaat die allen aantasting op de rug voorkomen. Er moet vanwege de fabrikant 

10 jaar waarborg gegeven worden op de verzilvering. De bevestiging van de spiegel aan de 

muur gebeurt met speciaal verchroomde klemmen van de spiegelfabrikant. 

 

 

 2) Ophang wc met achterwand, uitgerust met inbouwreservoir: 1 STUK. 

  a) Meting: Per stuk met inbegrip van alle toebehoren (zoals sanbloc + ophang WC + bril + 

deksel + WC-rolhouder…) voor een vakkundige montage plus de bijbehoren.  

Bedrijfsklaar aangesloten en volledig gereinigd voor de oplevering. 

    

 b) Materiaal: 

    - WC-pot in kristalporselein witte kleur type hang WC, zithoogte ± 45 cm. 

     Jachtbak in polypropyleen uitvoering, inhoud 10 liter, voorzien van drukschakelaar 

ingebouwd in de SANBLOC kleur wit, frontbediening. 

     

    - De toiletten welke geplaatst dienen te worden zijn vervaardigd uit sanitair porselein 

dat aan de volgende voorwaarden qua samenstelling moet voldoen.  Het porselein 

dient volgens de fabrieksvoorschriften de volgende samenstelling te hebben nl. een 

mineraalmengeling dewelke silicaat bevat.  De bijgevoegde veldspaat dient als 

vloeimiddel hetgeen de dichtheid van de massa bevordert.  De vuurvastheid en de 

helle kleur moet gewaarborgd zijn door toevoeging van siliciumdioxide.  Verder dient 

in de samenstelling ook glazuur en kaolien (porcelunanide) aanwezig te zijn en dit om 

op eigen fabriekssysteem een volwaardig porseleinstuk te maken. 

    

    - Vulling van de jachtbak door onderdompeling (nr.25 max.) condenswerende 

bescherming in de bak.  Vlotterkraan vervaardigd uit een thermoplastisch materiaal, 

bezit een gekalibreerde opening, een geluiddemper en een vuilafscheider, verbinding 

in 3/8” verchroomde koperen buis links of rechts met het waternet.  Het reservoir zal 

een geluidloze en niet storende functie hebben. 

 

    - Volle ronde synthetische zitting zonder gleuven of randjes aan de onderzijde en is in 

de massa gekleurd.  Deze zitting is in slagvast materiaal, model behoort bij het WC-

gedeelte. 
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    - Deksel eveneens in synthetische uitvoering zonder gleuven of randjes zelfde merk als 

zitting, witte kleur, bijzonder stevig model.  De zitting en deksel zijn met inox 

scharnieren uitgerust. 

     

    - De papierhouder is uitgevoerd in stevige gepolijste inoxplaat, voorzien van een  

robuuste opspanveer voor de papierrolbevestiging en van een metalen afscheurmes 

van het zelfklemmende type. 

     

    - De verbinding tussen afvoerbuis en WC-pot gebeurt met een rubberen 

verbindingsstuk dat lucht- en reukdicht moet zijn, door inspuiting van een voegspecie. 

 

    - Verbinding met het waternet in verchroomd koperen buisje met afsluiter (shell type) 

buis diam. 3/8. 

    

  c) Montage: 

    - Verbinding tussen WC-pot en afvoerbuis moet gebeuren met een gespoten 

verbinding welke lucht- en reukdicht is. 

 

    - Het toestel moet met minstens 4 verchroomde vijzen vastgezet worden en met 

splijtdoken in de tussenvloer op pluggen in hard PVC zo deze niet gemonteerd wordt 

op een prefab bloc.  Het prefab-bloc (Sanbloc) dient eveneens met de nodige doken 

vastgezet te worden, hetzij in de vloer, hetzij in de muur, hetzij beiden. 

     

    - Aasluiting toevoer vanaf de toevoerleiding naar WC door verchroomd koperen buis 

diam. 3/8 welke begint met afsluiter op de voedingsbuis, dit om elk toestel individueel 

afsluitbaar op te stellen. 

 

    - De WC’s zijn meestal in dit werk met zij-uitlaat links of rechts of rechte afvoer.  

Daartoe dient de aannemer zich ter plaatse te gaan vergewissen van de toestand en 

het aantal stuks.  Enkel hij is hiervoor verantwoordelijk.  Latere moeilijkheden door 

onnauwkeurig nazicht ter plaatse hebben geen meerprijs noch termijnverlenging voor 

gevolg. 

 

    - De WC’s worden gemonteerd op prefab bloc bv. type SANBLOC, welke verankerd 

werden in vloeren en muren. 

    

  d) Specifiek: 

    - Er worden waterclosets geplaatst van het type hang WC met een prefab SANBLOC 

systeem.  Bij deze toiletten dienen de nodige verstevigingen aangebracht teneinde de 

WC pot op de juist hoogte te monteren, minimaal 2 steunen per WC.  De hoogte 

vanaf de afvoer dient aangepast op eenvoudige wijze.  Daartoe neemt de installateur 

het initiatief.  De hoogte van in de hoogte verstelbare WC dient door de architect 

bevestigd alvorens te monteren. 

 

    - Alle toiletten zijn uitgerust met een dubbel spoelsysteem, hetzij kleine spoeling 3 liter 

en grote spoeling 6/9 liter. 

 

    - De hangmodellen welke gebruikt worden, zijn allen afgeknotte kegels van vorm, 

welke geen uitstekende delen meer hebben, zodat onderhoud op eenvoudige wijze 

kan gebeuren.  De deksel en zitting dient bij elk toestel gemonteerd te worden en is 
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eigen aan dat toestel.  Dus geen universele bril en deksel.  De hang-WC’s worden op 

± 10 cm van de afgewerkte vloer gemonteerd. 

     

    - Bij de Sanbloc wordt het front en de bovenzijde volledig afgekast met een stevige 

gipskarton beplating van 12,5 mm dikte. 

 

  e) Afmetingen: 

    - Ophang WC: 

     Breedte ± 355 mm; 

     Diepte tot muur ± 560 mm; 

     Opstelhoogte vanaf de vloer ± 450 mm/ ± 550 mm (minder-validen) 

     De meeste toiletten zijn 100 mm vanaf de vloer tot onderzijde toilet gemonteerd. 

     (Type: Villeroy & Boch, model Magnum of gelijkwaardig) 

 

    - De armsteun Ø 33 mm, lengte begrepen tussen ± 45 cm en 50 cm vast type.  

Opklapbaar type met voetsteun idem Ø 33 mm, lengte begrepen tussen ± 80 en 100 

cm incl. verankeringssysteem.  Beide grepen zijn in nylon met stalen kern uitvoering, 

met de nodige antislip situatie en/of bekleed met kunststoffolies, welke niet schuifbaar 

is.  Typen handgrepen, Hewi of gelijkwaardig. 

    

  f) Kraanbatterij:  

Zo kort mogelijk langs het spoelreservoir komt de aanvoerleiding op de gepaste hoogte uit 

de muur door middel van een verchroomde hoekstopkraan 1/2" afgedicht met een 

verchroomde rozet. Van daaruit gaat een vercroomd koperen buisje   12 x 1 mooi gebogen 

naar de vlotterkraan van het spoelreservoir. 

   

 

3) Uitgietbak met 1x koud- + warmwaterkraan met toebehoren: 1 STUK (sacristie). 

 a) Van toepassing: STS 61 - 64 - NBN 827/828 betreffende stankafsluiters  

 

  b) Meting: Per stuk met inbegrip van alle toebehoren nodig voor een vakkundige montage plus 

de bijbehoren. 

 

  c) Materiaal: 

    - De uitgietbak is vervaardigd uit witte vuurklei.  De achterzijde is verhoogd, over de 

gehele breedte van de bak.  De voorzijde is bekleed met een plasic boord over een 

lengte van ± 20 cm.   

     Eveneens te voorzien is een spatscherm en overloopmogelijkheid. 

 

    - Een verchroomde koperen stankafsluiter, niet ledigbaar en met een waterslot van 

min. 75 mm, en een crepine diam. 5/4. 

     

    - De nodige ophanghaken dienen eveneens bijgeleverd te worden. 

     

    - Een afsluitdop in gummi diam. 5/4 bevestigd aan parelketting, welke op haar beurt 

bevestigd is aan het toestel door middel van een verchroomde schroef en moer. 

 

    - Een sterk verchroomde emmerrooster vervaardigd uit gechromeerde baren van min. 

Diam. 3/8 en wegneembaar gemonteerd op het toestel. 
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    - Keuze: 

     1
ste

 keus materiaal - witte kleur zonder fouten, noch gebreken. 

     Label moet op het toestel blijven tot bij eerste voorlopige keuring. 

 

  d) Montage: 

    - De uitgietbak wordt door middel van 2 haken in gietijzeren uitvoering, aan de muur 

bevestigd.  De haken worden door verchroomde vijzen en met pluggen vastgezet, 3 

stuks per haak. 

     

    - Afvoer te maken op reuk- en luchtdichte wijze vanaf toestel tot afvoerbuis. 

    

  e) Afmetingen: 

   Toestel met emmerrooster ± 0,460 x 0,360. 

   Type Ideal Standard, model Douro of gelijkwaardig. 

 

 

4) Gevelkolom: 1 STUK. 

  a) Aansluiting en plaatsing op de desbetreffende voorziene koud waterleiding van een 

gevelkolom met bijhorende tapkranen. Het geheel uitgevoerd in verchroomde afwerking. 

De kraan zelf dient van een degelijk model te zijn (Ideal Standard of Grohé) en is te voorzien 

van een aansluitstuk voor tuinslangaansluiting. 

 

  b) Afwerking van in het metselwerk verzonken kom zodanig dat enkel de kraan buiten het 

muurvlak komt. 

 

 

5) Brandhaspels + poederblussers: 

 brandhaspels EN 671-1 en poederblussers. 

  a) Van toepassing: 

  NBN 69 - S21-011 - S21-014 - NBN 571. 

  KB 30/01/75 betreffende type koppelingen. 

  ARAB 349 betreffende poederblussers. 

  Brandhaspels en kasten volgens NBN EN 671-1. 

 

 b) Meting: 

    Per stuk met alle nodige toebehoren, klaar voor een vakkundige montage met inbegrip van 

alle bijbehoren beschreven in c. hieronder. 

 

  c) Materiaalomschrijving: 

    In het gebouw is voorzien voor levering en plaatsing en op plan aangeduid, brandhaspels met 

axiale voeding, pivoterend op een droog scharnier in de kast. 

    De haspel van de muurhaspel met axiale voeding is zodanig bevestigd dat zijn as horizontaal 

is.   

    Hij draagt volledig spiraalvormig opgerold de slang.  Deze slang heeft een lengte van 30 m 

(30/25) en laat toe de slang gemakkelijk te ontrollen. 

    Door de ontrolling van de slang draait de haspel in de richting van de wijzers van een 

uurwerk. 

    De straalpijp moet een volkomen gerichte en homogene kegelvormige waterstraal vormen. 

    Type 19/6 bij voorkeur. 
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   De afsluiters zijn van het kogeltype diameter 4/4” verchroomde messing kwartdraai afsluiter.  

Verplicht te openen als men de spuit wegneemt, of een automatisch genormeerd systeem 

met certificatie. 

   De slang moet ontrold kunnen worden door de trekkracht van één man en stopt dadelijk bij 

het ophouden van die kracht. 

   Gans opgerold moet de slang hetzelfde debiet geven als geheel afgerold, d.w.z. 36 liter/min. 

bij min. 2,5 kg/cm².  Volgens NBN EN-671-1. 

   Alle delen in contact met het water moeten in verchroomd koper zijn. 

 

Er mag geen enkel smeerpunt zijn.  Overige delen in signaal rood RAL-3020 geschilderd.  

Het wiel zal vol zijn.  Modellen met spaken worden niet aanvaard. 

Een afsluiter NW 45 NBN met - DSP koppeling met afdichtingsstop, welke voldoet aan het 

KB 30/01/75 over type koppelingen, dient onderaan bij elke haspel onder de kast 

gemonteerd, schuin 45° naar beneden. 

 

De poederblussers zullen van het ABC type zijn en uitgerust me een vulling aandrijfgas, dat 

zodra de slagpin ingeslagen wordt zicht vermengt met het poeder, waarna men tot spuiten 

kan overgaan.  Alles te voldoen aan de voorschriften en normen hieromtrent. 

Uit oogpunt van onderhoud dienen poederblussers en haspels van éénzelfde merk te zijn. 

 

De metalen kast is een geschilderde omkasting met draaideur en inbouwklink en moet 

voldoen aan NBN EN-671-1. 

In de kast bevindt zich de haspel, een tussenschot en voor de poederblusser een aparte 

ruimte in de kast mee ingebouwd. 

 

De kasten welke opbouw zijn hebben de volgende ± afmetingen: L x B x D = ± 1,20 x 

1,00 x 0,32. 

 

  d) Karakteristieken voor montage: 

De kast is ofwel van inbouw- ofwel opbouwtype volgens positie.  Indien inbouw zullen ze 

gemonteerd worden in nissen met als min.  afmetingen ± 1,20 m breed, ± 1,00 hoog en ± 

32 cm diepte. 

Dit omdat de kast de poederblusser moet kunnen bevatten. 

De kast wordt met keilbouten in de muur bevestigd.  De voeg tussen kast en muur dient 

met een dichtingsband in metaal “randlat” afgewerkt te worden 

De haspels worden steeds aangesloten onder normale druk van het voedingsnet.  De lans 

moet afsluitbaar en het geheel moet beantwoorden aan de opgelegde normen.  Debiet: 36 

liter/min. bij 2,5 kg/cm² op het ongunstigste punt. 

Individuele aansluiting in diameter 50 tot de koppeling waarna een 4/4” tot haspel.  De 

koppeling is een NW 45 NBN met – DSP – koppeling met afdichtingstop. 

Deze koppeling dient onderaan elke haspel bij gemonteerd te worden onder de kast.  De 

haspel wordt geplaatst vanaf 0,80 m tot 1,10 peil vloeronderzijde haspel.  In de kast is de 

tekst bij te voorzien volgens de norm.  Op de kast dient de juiste pictogram voorziet te 

worden. 

Op de verste en/of hoogste afgelegen haspel wordt op de leiding een manometer voorzien 

om na te gaan of de druk van 2,5 kg/cm² aanwezig is.  Manometer diameter 100 mm - 

afleesbereik 0-6 kg/cm² en met vaste pijl in het rood ingesteld op 2,5 kg/cm². 

Ook op vertrek wordt een manometer geplaatst. 
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 e) Specifieke toepassing: 

Bij te leveren poederblussers conform ARAB voorschriften en volgens brandvoorschriften 

dienen het keurmerk Benor te dragen. 

 

  f) Afmetingen: 

  Deze zijn afhankelijk van het aangeboden werk.  Juiste maat ter plaatse te nemen en op te 

geven aan architect samen met tekening, dit vóór uitvoering ruwbouw. 

 

  g) Plaatsing: 

   Zie plannen. 

 

  h) Keuring: 

   Model ter goedkeuring voor te leggen alvorens montage te beginnen. 

 

  i) Opmeting: 

   - brandhaspelkast met poederblusser ABC 9 kg, type opbouw: 2 stuks; 

   - 2 haspels in toren aan  te sluiten op droge stijgleiding; 

   - individuele poederblussers ABC 9 kg met ophangframe: 4 stuks. 

 

 

Hoofdstuk 4: Bijhorende werken en voorzieningen bij de sanitaire installatie 

De aannemer wordt eraan herinnerd dat alle nodige bijkomende werken noodzakelijk voor de 

montage van de installatie moeten voorzien worden in de aanneming en dus ook in de 

aannemingsprijs. 

 

De aannemingsprijs omvat o.a.: 

a. Alle kranen, vertrekleidingen, toestellen enz. van de installatie, die een bepaalde functie voor de 

gebruikers kunnen of moeten betekenen, zal men voorzien van stevige opgeklemde stalen plaatjes 

met daarop een 2-kleurig plastieken plaatje bevestigd (niet gekleefd) met degelijke 

functieaanduiding. De aanduidingplaatjes zijn vervaardigd uit meerlagige harde kunststof (zwarte 

tekst op witte achtergrond), zij bezitten een hoogte van min. 20 mm. Deze aanduidingen zijn o.a. 

noodzakelijk bij de tellers en de vertrekken naar de diverse gedeelten van de installatie. 

 

b. Het boren van de nodige passende openingen voor al de leidingdoorgangen in de muren, vloeren 

en plafonds gebeurt zuiver op maat. Voor het eventueel boren in betonnen dekken of dergelijke is 

het gebruik van het zogenaamde diamantboren verplicht zodat er zo weinig mogelijk beschadigd 

wordt. 

 

c. Het maken van verticale muurgleuven in het gebouw. 

   

d. De noodzakelijke herstellingen om het gebouw terug in de oorspronkelijke staat te brengen. Alle 

herstellingen gebeuren door ervaren vakmensen met modern en aangepast gereedschap. 

 

e. De vloerdoorgangen rond de kunststoffen leidingdoorvoerhulzen worden volledig afgedicht met 

silikonenopspuiting. 

 

f. Het verwijderen van het overgebleven puin van deze aanneming naar een stortplaats. 

 

g. Het volledig instrueren van de opdrachtgever zodat men achteraf geen moeilijkheden ondervindt 

bij de bediening. 
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h. Het gebruiksklaar afstellen van de installatie t.t.z. alle toestellen, kraanwerken enz. in gebruik 

stellen en na deze afstelling de nodige kontrole en eventuele bijregelingen doen van het geheel. 

 

i. Het afleveren van de gebruikelijke garantiebewijzen waar dit voorzien is in de onderhavige 

beschrijving of in de voormelde algemene bestekken waaraan de aanneming dient te 

beantwoorden. 

 

 

j. Het maken en afleveren van gedetailleerde as-built-plannen van de gehele sanitaire installatie met 

aanduiding van al de leidingtracés.  Deze as-built-plannen worden in Autocad 2009 getekend en 

zowel op diskette als op plan in 4-voud overgemaakt aan het Bestuur. 

 

 

Hoofdstuk 5: Ondergrondse doorvoerbuizen 

Ter verbinding van de toren achteraan in de kerk en de sacristie vooraan in de kerk dienen er vóór de 

uitvoering van de kerkvloer ondergrondse doorvoerbuizen te worden geplaatst in overleg met de 

architect.  De uitvoering gebeurt met gladde PE-HD buizen die hetzelfde worden geplaatst en 

verbonden als de afwateringen in PE. 

Uitvoering met zandcementomhulling. 

Afmetingen: totaal ± 43,4 m PE Ø 125 mm (na uitvoering exact te  verrekenen). 

 

 

SAMENVATTENDE BESCHRIJVING INSTALLATIE SANITAIR 

 

De sanitaire installatie omvat de levering en plaatsing van ondermeer volgende elementen met al hun 

toebehoren, afwerkingen en specificaties zoals hiervoor vermeld: 

 

Eenheidsprijs: 

omvattend: 

- volledige sanitaire installatie voor gelijkvloers; 

- het bedelingssysteem voor het koud water; 

- aansluiting van de warmwaterbereider op de warmwater-verbruikspunten; 

- het volledige afvoersysteem met primaire verluchtingen voor de sanitaire toestellen en voor 

andere afvoerpunten, dit alles door middel van harde polyethyleen buizen; 

- leveren en plaatsen van sanitaire toestellen, 1
e

 keus materiaal en dit volgens de beschrijving van 

het lastenboek met inbegrip van alle nodige toebehoren, zoals spiegels, handdoekdragers, 

zeepbakjes, zeepdispensors, WC-rolhouders, kapstokken enz. óók al zijn ze niet in detail 

beschreven. Ze behoren nochtans tot een vakkundige uitvoering en dienen door de aannemer 

mee ingerekend en voorzien te worden in de prijs. 

 De toestellen beschreven in de basis zijn van witte kleur. 

- droge stijgleiding met muurdoorvoeren en alle toebehoren. 

- binnenbrandbestrijding te voorzien conform EN 671-1. 

 Poederblussers te leveren en te plaatsen volgens de geldende norm S21-014. 

- alle kraanwerk zowel hoofd- en nevenafsluiters en andere benodigdheden zoals filters,  

 terugslagkleppen, reduceerventielen in messing materialen, alles 1
e

 keus materiaal, voorzien van  

 de nodige attesten betreffende werk- en proefdruk alsook betreffende de samenstelling van het  

 materiaal. 

- alle nodige sanitair kraanwerk, in verchroomd koper uitvoering. 
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 Alles 1
e

 keus materiaal voor de bediening van de sanitaire toestellen in PN10. 

- aanbrengen van de nodige isolatie in rotswolmateriaal met de nodige attesten betreffende

 rendement en dit volgens typebestek 105 dd. 1990. 

- alle nodige kap- en breekwerken, boorwerken zowel normaal als met diamantboor, het bijwerken 

en herstellen op vakkundige wijze van de gemaakte openingen. Het respecteren van de 

brandcompartimenteringen. Bij gebruik van deze brandwerende materialen dienen de attesten 

voorgelegd in verband met de brandweerstandseisen die gesteld werden hetzij Rf30’ – 60’ – 120’. 

 

 

- schilderwerken, roestwerende lagen aanbrengen op stalen leidingen inbegrepen: één laag vóór 

 en één laag ná montage. 

 Aanbrengen van normkleur op bloot gebleven buisgedeelte. 

 Aanbrengen van afwerkkleur volgens wensen architect van de in zicht liggende buizen. 

- het kraanwerk, afwerkingen, aansluitingen, regelingen, berekeningsnota’s, proeven, keuringen, 

asbuilt-plannen en schema’s. 

 

(“toestellen” omvat uitsluitend de sanitaire toestellen zoals bijvoorbeeld toiletten, uitgietbakken, 

lavabo’s, handwasbakken; alle leidingen, aansluitingen en toebehoren zijn omvat in “installatie”, de PE 

wachtbuizen voor ondergrondse leidingdoorvoeren zijn omvat in “ondergrondse doorvoerbuizen”) 

 

 METING: 7.3 Sanitaire installatie: 

     - nieuwe installatie:  GP/ sog 

     - toestellen:   GP/ sog 

      - ondergrondse doorvoerbuizen in PE Ø 125: VH/ 43,4 m 
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7.4 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

 

Uitvoerder: 

De hoofdaannemer dient als uitvoerder-onderaannemer “elektriciteit” zeer bekwame firma’s ter 

goedkeuring voor te stellen aan het studiebureau en de architect.  Deze firma’s dienen te worden 

voorgesteld met een uitgewerkte referentielijst van gelijkaardige uitgevoerde werken in als monument 

beschermde gebouwen.  Deze firma’s dienen bij voorkeur lokaal gevestigd te zijn om latere 

onderhoudskosten te beperken.  Enkel schriftelijk aanvaarde firma’s komen als onderaannemer in 

aanmerking. 

 

Te leveren documenten: 

De uitvoerder levert voorafgaandelijk alle genummerde technische fiches en hij legt proefmodellen ter 

goedkeuring voor van alle toestellen.  De installatie dient te worden gekeurd door een erkend 

keuringsorganisme en een kopie van de keuringsdocumenten wordt in 4-voud overgemaakt aan het 

Bestuur.  Vóór de voorlopige oplevering maakt de uitvoerder gedetailleerde asbuiltplannen met al de 

geplaatste leidingen en toestellen en hij levert deze in 4-voud geprint, alsook op cd-rom aan het 

Bestuur. 

 

Specificaties: 

De uitvoerder coördineert al de aanvragen betreffende de aansluitingen van de nutsvoorzieningen 

(elektriciteit) en hij betaalt ook al de kosten betreffende deze aansluitingen. 

 

CONCEPT VERLICHTING  

De huidige verlichting bestaat uit een onsamenhangende reeks van allerlei soorten armaturen. De 

huidige 'verouderde' verlichting met allerlei oude spots wordt grotendeels verwijderd en vervangen 

door nieuwe sobere armaturen voor algemene, neutrale verlichting.  

 

De huidige verlichting bestaat voornamelijk uit energieverslindende halogeenlampen en zal worden 

vervangen door ontladingslampen en LED met een hoger rendement, een laag verbruik en een lange 

levensduur. Hierbij wordt tevens geopteerd voor het gebruik van projectoren met een hoogwaardige 

reflector en een hoog zichtcomfort. 

 

Aangezien de ontladingslampen niet dimbaar zijn worden er verschillende schakelkringen voorzien. 

Door een combinatie van lamptypes en projectoren kan een verschillend verlichtingsniveau worden 

gerealiseerd. Zeer gedempt licht met de LED op de penanten, in het schip (zeer plaatselijk op de 

vloer d.w.z. ter plaatse van de parochianen) een hoger verlichtingsniveau voor het lezen van teksten 

(variërend van ca. 45 lx tot 90 lx) en in de zone van het altaar een nog hoger verlichtingsniveau (150 à 

200 lx) 

 

Door de armaturen op een subtiele wijze, verdekt en zo hoog mogelijk op te stellen kan men de 

huidige hinderlijke verblinding vermijden.  

Ter plaatse van het koor wordt gekozen om decoratievere armaturen, pendels op te hangen met 

algemene verlichting rondom en gerich licht naar onder. (naar het altaar) 

 

! De uiteindelijke plaatsing wordt voorafgegaan van proefopstellingen in aanwezigheid van Onroerend 

Erfgoed, opdrachtgever en architect. 
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Overzicht :  

 

TYPE A algemene verlichting schip  

- Verdiept ingebouwd toestel met ontladingslamp  

- in het nieuwe, te reconstrueren (ingestorte) tongewelf wordt gekozen om inbouwtoestellen te plaatsen, de 

lichtbron wordt vrij hoog geplaatst waardoor de storende rechtstreekse verblinding wordt geminimaliseerd 

 

TYPE B gedempte architecturale verlichting op de pilasters 

- opbouw wandarmatuur voor gedempte, indirecte verlichting met LED 

 

TYPE C hanglampen in koor  

- Hanglamp met algemeen diffuus licht en richtbare spot voor aanlichten altaar met ontladingslampen 

- Decoratievere pendelarmatuur boven het altaar 

 

TYPE D opbouwspots in portaal (gelijkvloers romaanse toren) + onder doksaal 

- modulair profiel voor muur of plafond montage, voorzien van 2 richtbare, dimbare LED-spots  

 

TYPE E balkvormig plafondarmatuur opbouw 

- opbouwarmatuur in sacristie met LED 

 

TYPE F noodverlichting  

- Subtiel kompact armatuur met LED + aanduiding nooduitgang en geschikt als noodverlichting, permanent of 

‘noodsituatie alleen’ 

 

TYPE G  tl-verlichting orgel  

- Richtbare TL-verlichtingstoestel voor  

 

TYPE H waterdicht toestel  

- opbouwarmatuur met TL in zolderruimte en technische ruimtes 

 

TYPE I lantaarn  

- staande lamp voor buitentoepassingen op 2 plaatsen ingeplant op het kerkhof aan de 2 toegangen 

 

TYPE J verlichting kerkhof  

- zitbank met geintegreerd verlichtingstoestel  

 

 

VOORWERP VAN DE AANNEMING 

De werken omvatten de elektrische inrichting zoals hierna beschreven en op de plannen aangeduid, 

niets vergeten, nog uitgesloten. 

De levering en montage van alle onderdelen nodig voor de goede werking van de installatie. 

Speciale aandacht dient gegeven te worden aan het feit dat de werken dienen te gebeuren 

in een beschermd monumentaal gebouw. Zo zullen bepaalde leidingtracées gekozen dienen 

te worden in samenspraak met de architect. Bepaalde leidingen dienen in opbouw 

geplaatst te worden en dienen van een zo soepel mogelijk materiaal te zijn (in functie van 

het mogelijke en wettelijk toelaatbare). Op deze manier kunnen zij naderhand 

overschilderd en onzichtbaar gemaakt worden. De aannemer dient er rekening mee te 

houden dat bepaalde tracées via omwegen gebeuren om het eindpunt te bereiken. Hij 

dient dit extra te omvatten in zijn prijzen. 

Bijkomend dient er rekening gehouden te worden dat gedeelte van de bestaande installatie dienen 

behouden te blijven (o.a. bediening klokken, installatie zijkapel, alarminstallatie, branddetectie,…) 
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OMVANG VAN DE WERKEN 

- Alle werken en prestaties, aangeduid op de plannen en de hierna volgende artikelen, maken deel 

uit van onderhavige aanneming. 

- Alle andere werken, niet speciaal gedetailleerd op de plannen of in het bestek of opmeting, maar 

die door hun aard afhangen of solidair zijn met deze voorkomend op de plannen of vermeld in het 

bestek of de opmeting. 

- Verder wordt de inschrijver geacht zich ter plaatse vergewist te hebben van de bestaande toestand 

van het gebouw en/of van de werfomgeving. Hij voorziet in zijn inschrijving alle werken welke hij 

nodig en wenselijk acht en welke niet vermeld zouden zijn in de aanbestedingsdocumenten, ten 

einde een perfecte uitvoering van het werk te bekomen. 

 

Energieverbruik op de werf 

De inschrijver voorziet tevens alle kosten voor elektriciteit en waterverbruik voor de uitvoering der 

werken, dit tot de voorlopige oplevering. 

 

Voorstelling van materialen 

Maximum 5 weken na de toewijzing van de werken, en in ieder geval voor de aanvang ervan, stelt de 

installateur zijn materialen voor in een stevige presentatiemap. Hierin stelt hij het volgende ter 

beschikking: 

• Een korte omschrijving van het voorgestelde materiaal en dit artikel per artikel. Zoals opgesomdin 

de samenvattende opmetingstaat. 

• Een technische fiche met bijhorende attesten per artikel. 

• Een verklaring van de werking. 

• Een gedetailleerde stuklijst. 

• Alle attesten en keuringsverslagen. 

De installateur maakt op eigen kosten alle detail en werktekeningen zoals de installatie is uitgevoerd. 

Keuringen en attesten dienen inbegrepen te zijn in het geheel. 

 

Materiaalkeuzen 

De aannemer zal met zorg zijn materialen dienen te kiezen. 

De gebruikte en geplaatste materialen zullen nieuw en van eerste kwaliteit zijn. De inschrijver zal de 

goede werking van de inrichting waarborgen. 

De kleefetiketten en dergelijke zullen op de apparaten blijven tot bij de voorlopige oplevering. 

De eventueel in het lastenboek opgenomen voorstellingen van de toestellen zijn ter informatie 

weergegeven. In ieder geval dient de installateur bij de indiening van zijn materialendossier gelijk -en 

evenwaardige toestellen voor te stellen. 

De beslissing van gelijkwaardigheid of evenwaardigheid ligt enkel bij de architect en het studiebureel.  

 

Toegankelijkheid van het gebouw 

De aannemer dient zich te richten naar de bouwkundige gegevens van de architectuurplannen, wat 

betreft de toegankelijkheid van het gebouw en de ruimte voor het plaatsen van zijn apparaten. In 

overleg met de architect wordt voorzien dat sommige toegangen kunnen opengelaten worden tot de 

apparaten ter plaatse zijn opgesteld, indien daartoe door de aannemer tijdig de nodige gegevens 

worden verstrekt. 

 

Aanvoer van materialen 

De aanvoer van materialen op de werf mag alleen gebeuren tijdens de werkuren. 

De aannemer draagt alle lasten, welke deze ook zouden kunnen zijn, om het binnenbrengen van het 

materiaal mogelijk te maken; constructie van zekere hinderende onderdelen in verschillende delen, 

ter plaatse in elkaar te zetten, het maken van openingen en gaten om door te kunnen, welke niet op 
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de plannen voorzien zijn, en het achter afdichten van deze openingen, gaten enz... Geen enkel 

supplement zal uit dien hoofde toegestaan worden. 

Het wegvoeren van eventueel afgekeurde materialen van de werf dient binnen de twee dagen na 

betekenis van het afkeuringbesluit uitgevoerd te zijn. 

 

Opslag en verwerking van materialen - werfkeet 

De aannemer is ten allen tijde geheel en alleen verantwoordelijk voor alle door hem geleverd en 

geplaatst materiaal. Hij zal geen verhaal hebben op de opdrachtgever of ontwerper voor gebeurlijke 

schadevergoedingen, etc... 

De opslag en de verwerking van de materialen tot aan de voorlopige oplevering gebeurt uitsluitend op 

risico van de aannemer. Hij zal aldus instaan voor eventueel verlies, beschadiging, diefstal enz... van 

materialen.  

Het opslaan van de materialen en gereedschappen zal in geen enkel geval in de gebouwen mogen 

gebeuren. De aannemer zal hiervoor volledig op zijn kosten en risico’s een afgesloten ruimte 

(werfkeet) op de werf (buiten de gebouwen) plaatsen. Dit voor de opslag van materialen, maar ook 

voor het ter beschikking stellen van een ruimte om de wekelijkse werfvergaderingen te kunnen 

organiseren. 

 

Detailtekeningen - uitvoeringsplannen 

De aannemer is eraan gehouden alle nodige montagetekeningen en uitvoeringsbijzonderheden op te 

maken en voor te leggen aan het studiebureel alvorens de werken aan te vatten. 

 

Kapwerk, breekwerk en uitsparingen 

In principe dient de aannemer van deze aanneming zelf in te staan voor het maken van alle openingen 

welke voor zijn aanneming nodig zijn.  

Alle kap -, metsel - en herstellingswerken nodig voor het uitvoeren van de inrichting, zijn ten laste van 

de aannemer. Alvorens gaten te boren dient telkens toelating en akkoord gevraagd aan de ingenieur 

stabiliteit. Men moet er rekening mee houden dat deze boringen over grote afstanden kunnen zijn. 

Het bijwerken en terug afdichten van alle openingen in dezelfde staat als het omliggende 

bouwwerkgedeelte blijft steeds ten laste van onderhavige aanneming. 

De doorheen muren of vloeren door te voeren leidingen worden met doorgangshulzen beschermd. 

De doorgangshulzen moeten minstens 20 mm uitsteken t.o.v. de afgewerkte oppervlakten. 

De doorboringen door betonwanden en vloeren voor het plaatsen der doorgangsbuizen moeten 

verplichtend gebeuren met diamantboren (kapwerk is verboden). Het feit dat op sommige plaatsen 

openingen in de betonstructuur zouden voorzien zijn voor de doorgangen is te beschouwen als een 

voordeel voor de aannemer en kan niet ingeroepen worden om bijkomende betaling te vragen voor 

de gevallen waar geen openingen aanwezig zijn. Leidingdoorgangen doorheen 

brandweerstandbiedende muren moeten volgens specificaties van de norm NBN 713.020 uitgevoerd 

worden. 

 

Tracé der leidingen 

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het studiebureel en de architect zich het recht 

voorbehouden, ter plaatse tijdens de uitvoering der werken, de juiste plaats en ligging der leidingen te 

bepalen, evenals dan te beslissen of bepaalde leidingen door de inschrijver dienen ingewerkt in muren 

of boven op muren dienen gemonteerd. Het boor -, metsel -en herstellingswerk voor het in muren 

e.d. leggen van leidingen is steeds ten laste van de aannemer. Alle leidingen zullen steeds beschermd 

worden, tenzij in opbouw en expliciet opgedragen door de architect. Alvorens leidingen enz... te 

plaatsen zal de installateur overleg dienen te plegen met het studiebureel. Materialen geplaatst zonder 

advies van architect of studiebureel, zullen op kosten van de installateur eventueel verlegd of 

verplaatst dienen te worden. 

Waar leidingen door muren of vloeren gaan zullen doorgangshulzen voorzien worden. Deze laatste 

worden voorzien in polyethyleenbuis. 
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Montage van de toestellen 

De apparaten zullen geplaatst worden zoals op de plannen werd aangegeven, in samenwerking met de 

interieurwerken en volgens aanduiding van de leidinggevend ambtenaar/architect. 

De opstelhoogten alsook de kleur (indien niet specifiek vermeld) van alle toestellen worden 

bepaald volgens of door aanduiding van de leidinggevend ambtenaar/architect. 

De toestellen zullen nagegaan worden of zij stevig vastgehecht worden met  

het nodige aantal dragers, en zullen moeten kunnen weerstaan aan een overlast van 70 kg toegepast 

op het toestel zelf. De leidingen van de grootste en de kleinste zullen moeten weerstaan aan een 

overgewicht van 50 kg per lopende meter. 

De ontwerper heeft het recht een stuk van de voorgestelde materialen aan een destructief onderzoek 

te onderwerpen, zonder kosten voor de opdrachtgever. Van alle materialen, welke door  lucht - of 

andere druk zijn belast, zullen waarborgcertificaten van de constructeur dienen afgeleverd te worden 

aan het studiebureel. 

 

Puin, verpakkingsmaterialen en andere afvalmaterialen 

De aannemer zal het puin samen met de afvalmaterialen, afkomstig van deze aanneming, op zijn 

kosten wegvoeren naar een erkende stortplaats. Iedere werkdag worden de ruimten volledig 

opgekuist waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. 

 

Onderhoud en waarborg 

Het onderhoud van de installaties is zodanig dat zij bij het verstrijken van de één jaar waarborgperiode 

volgend op de datum der goedgekeurde voorlopige oplevering, door de bouwheer in een goed 

bewaarde en feilloos werkende staat kunnen overgenomen worden. 

 

 

GRENZEN VAN DEZE AANNEMING 

Algemene installatiebeschrijving 

• De nodige toestellen met hun toebehoren, het volledige leidingennet. 

• Aansluiting van alle toestellen, ook elektrisch en regeltechnisch. 

• De levering en montage van alle onderdelen nodig voor de goede werking van de installatie, dit 

eventueel in verschillende fases. 

 

Sokkels 

Alle eventuele sokkels voor apparaten, toestellen enz..., voorzien in dit bijzonder bestek maken deel 

uit van deze aanneming. De sokkels dienen geluidsdempend uitgevoerd te worden.  

Uitvoeringsplannen ter goedkeuringen voor te leggen voor de uitvoering. 

 

Isolatie van de leidingen 

Alle leidingen dienen geïsoleerd te zijn volgens de geldende norm met Klasse A1 materialen. Zie 

hiervoor ook het brandverslag. 

 

 

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

Aanvullend bij de bijzondere bestekken en normen welke reeds vermeld worden in de administratieve 

voorwaarden, zijn op dit bijzonder bestek van toepassing: 

• NBN 69  Conventionele kleuren voor leidingen – kentekening. 

• Het typebestek nummer 400 van 1954 (Algemene technische voorwaarden betreffende de

 aannemingen van mechanische en elektrische installaties en constructies.  

 

 



Sint-Jan-Baptistkerk te Kuttekoven  Fase 3: Restauratie van het interieur 

 

 
Architectenbureau Michel Janssen bvba        p. 173 

• Het meest recente “Algemeen reglement voor de elektrische installaties”  

 (A.R.E.I.) voor zover dit reglement van kracht op het betreffende gebouw. Is dit niet 

zo dan geldt het meest recente “Technische Reglement” van het Comité voor 

technische studie der productie en distributie der elektriciteit in België (C.E.T.), 

reglement uitgegeven door de vereniging der elektriciteitsbedrijven in België. 

• De gehomologeerde en geregistreerde normen, uitgegeven door het Belgisch Instituut voor

 Normalisatie. 

• Het typebestek nummer 104 van 1963 van het Ministerie van Openbare werken en alle

 addendum. 

• Het typebestek 105 voor installaties centrale verwarming 

• Het algemeen reglement op de arbeidsbescherming, (A.R.A.B.). 

• Het plaatselijk politiereglement. 

• Het KB van 19/12/1997 Basisnormen brandpreventie, aangevuld met de voorschriften van de

 plaatselijke brandweer. 

• De geldende Europese normen. 

Voor alle normen en typebestekken geldt dat de voorwaarden van de laatst verschenen uitgave van 

toepassing zijn, te rekenen tot 1 maand voor de aanbestedingsdatum, voor zover ze door de 

voorwaarden van dit bijzonder bestek niet gewijzigd worden. 

 

 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE 

In overeenstemming met het KB van 25 januari 2001, met betrekking tot de tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen, wordt door de opdrachtgever een veiligheidscoördinator aangesteld. 

De kosten voor de coördinator zijn door de aannemer niet te voorzien in zijn offerte. 

De aannemer dient echter wel de kosten te voorzien met betrekking tot het treffen van alle vereiste 

veiligheidsmaatregelen. 

Hiertoe wordt verwezen naar: 

• de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid volgens bijlage III van het KB, 

• de preventiemaatregelen beschreven in het bijgevoegde V&G –plan –ontwerp, 

• de hierna volgende bepalingen: 

 Gezien enerzijds de uitvoeringsmethode door de aannemer gekozen kan worden en deel 

uitmaakt van het concurrentiebeding, en anderzijds in huidig stadium de aannemer niet 

gekend is zijn de preventiemaatregelen vrij ruim, algemeen, en niet-limitatief 

beschreven.  In functie van de uitvoeringsmethode zullen tijdens de uitvoering, in overleg 

met de aannemer de geschikte en meest gepaste maatregelen overeengekomen 

worden, afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode. 

• Elke onderneming en/of zelfstandige die op de bouwplaats werken uitvoert en/of laat 

uitvoeren en ieder persoon die op de bouwplaats aanwezig is, moet het bouwplaatsreglement 

naleven.   Het bouwplaatsreglement, waarvan kopie gevoegd is in het V&G-plan, is een 

addendum bij de bestelling. Dit bouwplaatsreglement evenals de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen beogen decoördinatie van Veiligheid, Gezondheid en Milieu op de bouwplaats. 

Elke onderneming moet zelf instaan om dit reglement ter kennis van zijn personeel, 

leveranciers, onderaannemers, taakwerkers en eventueel bezoekers te brengen en de 

toepassing ervan op te leggen. 

 

 Het reglement doet geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 

bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB), de 

mijncode, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), de wet van 14 

juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten, de Collectieve Arbeidsovereenkomsten 

(CAO’s), de geldende reglementeringen met betrekking tot het milieu (Vlarem) en de 

eventueel andere door de bouwheer en/of de ontwerper opgelegde bepalingen. 

• Elke onderneming is verplicht een Veiligheid -, Gezondheid - en Milieuplan op stellen.  Dit 

plan moet, minstens veertien dagen voor de geplande aanvangsdatum, aan de aangestelde 
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V&G coördinator uitvoering voorgelegd worden. Pas na onderling overleg mogen de werken 

aangevat worden. 

• Toezicht en sancties. De bouwheer, de bouwdirectie, de coördinator of de aangestelde(n) 

heeft steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, 

werktuigen en/of werkmethoden te verbieden en de werken te stoppen, indien naar zijn 

mening het werk zelf of de manier van uitvoering gevaarlijk is. Ingeval correcties en/of 

aanvullende maatregelen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu uitgevoerd moeten 

worden, kan de bouwheer, de bouwdirectie, de coördinator of de aangestelde(n) beslissen 

deze uit te laten voeren door derden op kosten van de onderneming(en) die in gebreke 

blijft. In geval van onvoldoende of ontbrekende maatregelen kunnen tevens de bedragen, 

zoals voorzien in de door de aannemer bij te voegen detailofferte voor preventiemaat-

regelen, geheel of gedeeltelijk ingehouden worden. Personen die de veiligheid-, gezondheid 

en milieurichtlijnen niet naleven en/of zich niet kunnen identificeren zullen onverwijld van de 

bouwplaats gezonden worden. 

• Intentieverklaring.Elke onderneming moet, vooraleer de werken aangevat worden, de 

intentieverklaring (waarvan een model gevoegd is bij het bouwplaatsreglement, opgenomen is in 

het V&G-plan) voor akkoord ondertekend terugbezorgen aan de V&G coördinator. 

• Documenten door de aannemer te voegen bij zijn inschrijving : 

• een door hemzelf en door zijn preventie -adviseur ondertekende “intentieverklaring aannemer”. 

• de ingevulde en ondertekende fiche “inlichten aannemer” volgens model gevoegd in het V&G -plan 

ontwerp 

• een gedetailleerde offerte voor de kosten verbonden aan de veiligheidsmaatregelen, met een korte 

en bondige beschrijving van de uitvoeringsmethode en/of werkwijze, samen met de vereiste 

veiligheidsmaatregelen. 

Het ontbreken van deze documenten kan aanleiding geven tot uitsluiting en tot niet conform 

verklaring van de offerte. Prijs te begrijpen over alle overige artikels in de samenvattende 

opmetingsstaat. 

 

 

BIJGEVOEGDE PLANNEN 

De werken worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op de bijgevoegde plannen. 
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7.4.1 Nieuwe verlichtingsarmaturen 

 

TYPE A algemene verlichting schip  

 

viabizzuno M6 (of evenwaardig)  

- Verdiept ingebouwd toestel met ontladingslamp  

- Locatie : voorzien in het te vernieuwen gewelfd plafond.  

- inbouwtoestel voor binnen gebruik (IP20 beschermingsgraad) 

- Samenstelling : gemaakt uit een zwart geschilderde metalen behuizing 

voor de inbouw in gipsplaten ; het frame van de armatuur is uitschuifbaar 

en draaibaar zodat de lichtbron op diverse posities kan gebracht worden 

: verdiept  in de behuizing of onder de plafondhoogte. 

Afmeting : 238x145x180mm.  dient te worden geïnstalleerd volledig 

verborgen : ‘flush’ achter de plafondhoogte, met een zichtbare opening 

van een 130x130mm.  

- toestel is voorzien van een metaal-ontladingslamp 70W type G12 fitting.  

toestel voorzien van een apart te plaatsen voorschakelapparaat van 70W 

240V 50-60Hz. 

- geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken. 

- Aantal : 12 stuks 

! Inbegrepen is de brandwerende afkasting aan de bovenzijde van de armaturen ; het gepleisterde gewelf is de 

brandcompartimentering van de kerk naar de zolder 

 

TYPE B gedempte architecturale verlichting op de pilasters 

 

viabizzuno C10 (of evenwaardig)  

- opbouw wandarmatuur voor gedempte, indirecte verlichting met LED 

- Locatie : voorzien op pilasters ; ca. 35cm boven de vloer  

- opbouwtoestel voor binnen gebruik (IP20 beschermingsgraad) 

- Samenstelling : gemaakt uit een gelakte aluminium behuizing.   

het toestel heeft een rechthoekige vorm met de afmetingen 100 x 2O0mm, H 

33mm.   

Het armatuur wordt gelakt in eenRAL-kleur naar keuze van de architect  i.f.v. de 

kleur van de pilaster. 

- het armatuur is voorzien van 3 powerled 3W 8°, 3000K. toestel is voorzien van 

een led-omvormer 240-12V. 

- geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken. 

- Aantal : 18 stuks 

 

TYPE C hanglampen in koor  

 

viabizzuno principio (of evenwaardig)  

- Hanglamp met algemeen diffuus licht en richtbare spot voor 

aanlichten altaar met ontladingslampen 

- Locatie : koor boven dienstaltaar 

- voor binnengebruik ; beschermingsgraad IP20  

- het toestel bestaat uit twee lichamen van zilver geoxideerd 

aluminium,  diameter 160mm en hoogte van 290 en 140mm. tussen 

de aluminium cilinders zit een diffuser uit mat hoogwaardig 

methacrylaat : diameter 160mm en hoogte van 1020mm. maximale 

lengte van 2242mm.   

- de bovenste cilinder is voorzien van een metaal- ontladingslamp 

type Gx8,5 70W/40°en voorziet in algemeen diffuus licht.  De 

onderste cilinder is voorzien  voor een 50° richtbare metaal- 

ontladingslamp type Gx8,5 70W/24° en voorziet een 

accentverlichting naar onder.  toestel  inclusief geleverd met twee 

voedingseenheden van 70W 240V 50-60Hz.   

- ontworpen voor installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.  

- Aantal : 3 stuks 
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TYPE D opbouwspots in portaal (gelijkvloers romaanse toren) + onder doksaal 

 

viabizzuno tessera modulo halo (of evenwaardig)  

 

- modulair profiel voor muur of plafond montage, voorzien van 2 richtbare, dimbare LED-

spots 

- Locatie : 3 stuks gelijkvloers portaal tegen wand of plafond, 3 stuk op verdieping, 1 stuk tegen wand 

onder doksaal 

- voor binnengebruik ; beschermingsgraad IP20  

- samenstelling : 3 C-vormige profielen in zwart geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium met een 

rechthoekige doorsnede; afmetingen 30x32mm. Twee profielen  hebben een lengte van 150mm en één 

is 360mm.   de drie componenten zijn samengevoegd onder een verstekhoek van 45° en vormen 

daardoor de letter “c”. 

- Het toestel is voorzien van LED verlichting, type G53 die zich bevinden op de langse zijde van het 

toestel. de lampen zijn verstelbaar door middel van 355 ° rotatie ten opzichte van de as loodrecht op 

de cover, 180 ° om zijn lengteas en 50 ° ten opzichte van de transversale as. inbegrepen zijn de 

transformatoren. toestel is voorzien van 2 potentiometers voor de individuele lichtsterkte-regeling, 1 

per lichtbron. 

- ontworpen voor installatie op normaal 

ontvlambare oppervlakken.  

- Aantal : 8 stuks 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Afgebeelde foto met 3 spots / model voorzien met 2 spots 

 

TYPE E balkvormig plafondarmatuur opbouw 

 

viabizzuno m1 micro plafone (of evenwaardig) 

 

- opbouwarmatuur in sacristie met LED 

-  Plafondarmatuur voor binnen gebruik ; beschermingsgraad IP20 

- Gemaakt uit wit gelakt, geëxtrudeerd 

aluminium. 

- Afmetingen: 50 x 50 x 120 mm. 

- Niet richtbaar toestel voorzien van LED-

lamp.  De lichtbundel is gemonteerd op 

90° ten opzichte van de installatie muur, 

met de lamp in de diepte verstelbaar.  

 Een maximum excursie van 35 mm, door 

middel van een met schroefdraad 

vernikkelde messing stang. 

- Geschikt voor plaatsing op normaal 

brandbare oppervlakken. 

-  aantal : 6 stuks 
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TYPE F noodverlichting  

 

viabizzuno tessera transparenze + picto (of evenwaardig)  

 

- Subtiel kompact armatuur met aanduiding nooduitgang en 

geschikt als noodverlichting, permanent of ‘noodsituatie alleen’ 

- Locatie : boven of langs de 2 toegansdeuren 

- voor binnengebruik ; beschermingsgraad IP20  

- muur- of het plafondmontage,.   

- Samenstelling : toestel vervat in een  rechthoekige behuizing gemaakt van 

zwart geanodiseerd extrusie-profiel, afmetingen 100x150x30mm.  

plafondbeugel voor bevestiging , met voorgeboorde ankers op 60mm 

afstand, zit vervat in de behuizing. het toestel is voorzien van 2 stuks, 

eerste klasse, high-efficiency led met een vermogen van 1,2W bij 350mA, 

240V. de led is uitgerust met een optiek van thermoplastisch materiaal en 

is gevoed door een electronische ballast. de noodbatterij is van het type 

4.8V Ni-Cd 1.6Ah met een capaciteit van minimaal 3 uur met oplaadtijd 

van 24 uur. het toestel bevat een automatische zelftest. het toestel is 

ontworpen voor de montage van een methacrylaat  : 100x100x30mm, 

waarin een pictogram in zeefdruk is aangebracht : nooduitgang-indicatie / 

vluchtweg-indicatie. 

- ontworpen voor montage op  normaal brandbare oppervlakten. 

- Aantal : 2 stuks 

 

TYPE G  tl-verlichting orgel  

 

Viabizzuno C2 ROTANTE (of evenwaardig) 

 

- Richtbare TL-verlichtingstoestel voor binnengebruik en voor wandmontage. 

- Gemaakt uit: 

o een modulaire “c-vormig” profiel in mat zilver geanodiseerd geëxtrudeerd 

aluminium geschikt voor wandmontage; 

o voorzien van een gepolijst aluminium reflector (5/10); 

o een deksel, vervaardigd uit geco-extrudeerd policarbonaat en acryl, met een lengte 

van 1440 mm, is ontworpen met een “snap-on” systeem voor de montage in het 

profiel  zonder zichtbare schroeven.   De resterende opening van het profiel is 

afgesloten door een deksel van geëxtrudeerd aluminium, in mat zilver.  Dit deksel is  

eveneens ontworpen om perfect te passen in het profiel met het ‘snap-on’ 

systeem, zonder zichtbare schroeven. 

- TL-lamp is 2040 mm lang met een vierkante sectie met afmetingen 30 x 32 mm, met 

inbegrip van de voeding aan de binnenkant van het toestel zelf, in lijn met de TL-buis.  

Het toestel is voorzien voor 1 TL-lamp met fitting type G5, 35W vermogen.  De TL-

buis is bevestigd aan het armatuur door 2 harmonische stalen veren. 

- Toestel compleet met elektronische ballast voor TL-buizen T5 28-35W 220/240V 

50/60Hz TC80°: 

o afmetingen: 280 x 21 x 21 mm. 

- De elektrische aansluiting zit aan één uiteinde in de bekabelde montagevoet, gemaakt uit geëxtrudeerd 

aluminium. Het toestel draait 350° rond de as, op de montagevoeten. 

- Ontworpen voor installatie op normaal ontvlambare oppervlakken. 
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TYPE H waterdicht toestel  

 

Multiline T16 1x49W (of evenwaardig)  

 

- opbouwarmatuur met TL  

- locatie : op zolders en technische ruimte  

- Waterdicht toestel : IP 66  

- muur- of het plafondmontage,.   

- Samenstelling : De armatuur bestaat uit polyester versterkt met glasvezel en is voorzien van een 

heldere plexikap, die met vaste klemmen in roestvrij staal aan de basis is bevestigd ; inwendig 

gestrieerd ; slagvastheid : 6J IK08 

- lamptype : T16 35/49W ; fitting G5 ; electronisch voorschakelapparaat 

- afmeting : lengte 1575mm / breedte 84mm / hoogte 98,5 mm 

- de armaturen worden tevens voorzien van een zelftestende noodunit met een permanentie van 3 h  

 

TYPE I lantaarn  

 

viabizzuno lillia (of evenwaardig)  

 

- staande lamp voor buitentoepassingen IP44   

- in satin-afwerking, in gepassiveerd roestvrij staal AISI 316 :   

- afmeting : L. 4880mm hoog als een geheel waarvan 530mm in de 

grond verzonken bij montage. de paal van het toestel heft een 

diameter van 48mm en maakt bovenaan een bocht waardoor de 

conische reflector naar de vloer gericht zit.  deze reflector met 

maximale diameter 460 mm en een hoogte van 290 mm. is bedraad 

voor 250 v HQI-lamp met E27 fitting, met externe power supply 

eenheid in de montageput.  toestel te bevestigen door middel van 

een montagevoet met diameter 300m en 160mm hoog, verzonken 

aangebracht in de montageput.  de montagevoet bestaat uit 5 

verankeringsbouten, 530mm lengte en 180° gebogen aan de 

onderzijde. 

- Aantal : 2 stuks 

 

TYPE J verlichting kerkhof  

 

viabizzuno reggiolo (of evenwaardig)  

 

- zitbank met geintegreerd verlichtingstoestel  

- voor binnen- en buitengebruik,  

- samenstelling : gemaakt uit gelakt staal, kleur nacht-zwart, lichtbron 

voorzien voor inbouw in de vloer of bodem  voor de aanstraling van 

een roteer- en kantelbare spiegel gemonteerd op de onderzijde van 

de zitbank, met zowel aan de voor- als achterzijde uitstralingslicht 

mogelijk. de voor- en achterzijde zijn voorzien van een kantelbare 

klep voor de regeling van de horizontale en verticale aanstraling. 

verlichtingsapparaat gemaakt uit gegoten peraluminium met 

natuurlijk aluminium afwerking is voorzien van een schokbestendig 

transparant veiligheidsglas van 235x235mm, 12mm dik dat 

bevestigd zit op een montagebeugel van 280x280mm, 25mm dik : 

beschermingsgraad IK10. de montage van het glas gebeurt door 

middel van 8 verzonken inbusschroeven. het toestel is voorzien 

voor een ontladingslamp type G12 35W, gemonteerd op een 

demonteerbare plaat. geleverd compleet met condensator, 6,3uF 

250V 50Hz Tmax 85°, . het toestel is voorzien van elektro-

mechanische ballast 230-240V 50Hz 35W met elektronische 

ontsteking. de G12 lampvoet zit gemonteerd op een reflector met 

een spreidingshoek van 8°. 

- buitenmaten : 430x430x430mm.  
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TOTALE OPMETING NIEUWE VERLICHTINGSARMATUREN &  TOEBEHOREN  

1 Type A 
algemene verlichting schip  

Verdiept ingebouwd toestel met ontladingslamp 

Inclusief brandwerende afkasting ! 

 

12 stuks 

2 Type B 

 

gedempte architecturale verlichting op de pilasters 

- opbouw wandarmatuur voor gedempte, indirecte verlichting met LED 

 

18 stuks 

3 Type C 
hanglampen in koor  

- Hanglamp met algemeen diffuus licht en richtbare spot voor aanlichten 

altaar met ontladingslampen 

 

3 stuks 

4 Type D 
opbouwspots in portaal (gelijkvloers romaanse toren) + onder doksaal 

- modulair profiel voor muur of plafond montage, voorzien van 2 richtbare, 

dimbare LED-spots  

 

8 stuks 

5 Type E 
balkvormig plafondarmatuur opbouw 

- opbouwarmatuur in sacristie met LED 

 

6 stuks 

6 Type F 
noodverlichting  

- Subtiel kompact armatuur met aanduiding nooduitgang en geschikt als 

noodverlichting, permanent of ‘noodsituatie alleen’ 

 

2 stuks 

7 Type G 
tl-verlichting orgel  

- Richtbare TL-verlichtingstoestel voor  

 

1 stuk 

8 Type H 

 

waterdicht toestel  

- opbouwarmatuur met TL in zolderruimte 

  

2 stuks 

9 Type I 

 

 

lantaarn  

- staande lamp voor buitentoepassingen  

- Geïntegreerde noodstroombatterij. 

 

2 stuks 

10 Type J 

 

verlichting kerkhof  

- zitbank met geintegreerd verlichtingstoestel 
3 stuks 

 

 

Proefopstelling: 

Binnen de 1
ste

 maand van de uitvoeringstermijn dient de aannemer een proefopstelling uit te voeren 

met voldoende spots van elk type + spanningsrails en deze na valavond uit te testen in aanwezigheid 

van Onroerend Erfgoed, opdrachtgever en architect.  Dezen hebben daarna de mogelijkheid om 

wijzigingen aan de opstelling uit te voeren of zelfs andere armaturen te kiezen in functie van het door 

Onroerend Erfgoed beoogde resultaat. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn de rails, de spots, al de nodige voedingen, aansluitingen, toebehoren, lampen, 

proefopstellingen, keuringen … 
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 METING:  

 7.4.1 Nieuwe verlichtingsarmaturen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Elektrische installatie 

• Deze post omvat de uitvoering van een nieuwe elektrische installatie in de kerk, sacristie en toren.   

 

• Al de nieuwe rails en spots dienen te worden voorzien van een voldoende aantal voedingen, 

kringen en schakelaars.  Aansluiting van de verlichting op een nieuw synoptisch bord dat in de 

sacristie wordt geplaatst in overleg met de architect. 

 

• Het is heel belangrijk dat de elektrische voedingen van de armaturen zo onopvallend mogelijk 

gerealiseerd worden.  Daartoe is dan ook permanent overleg met de architect nodig.  Al de 

leidingtracés en doorboringen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 

architect die in principe zal kiezen voor de minst zichtbare tracés.  Dit zijn meestal niet de kortste 

en meest economische tracés!  De uitvoerder dient hier rekening mee te houden bij zijn 

prijsbieding.  Ten behoeve van de leidingdoorvoeren dient er door vele dikke muren en gewelven 

geboord te worden, dit steeds in overleg met de architect.  Zichtbaar blijvende elektrische kabels 

in het kerkgedeelte worden vermeden en de materialen en posities ervan worden aan de hand van 

proefuitvoeringen vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan Onroerend Erfgoed, opdrachtgever en 

architect.  Deze zichtbaar blijvende materialen dienen zo onopvallend mogelijk te zijn en worden 

uitgevoerd in onopvallende kleuren, beugels (te schilderen of te lakken in zelfde kleur als de 

wanden) en toebehoren.  Op de zolders dienen kabelgoten geplaatst en gebruikt te worden om de 

elektrische voedingskabels in te plaatsen. 

 

• De uit te voeren werken betreffen de zorgvuldige verwijdering van de gehele bestaande 

verouderde verlichtingsinstallatie in het kerkgedeelte en de uitvoering van een volledig nieuwe 

elektrische installatie.  Al de bestaande leidingen, beugels en toebehoren dienen verwijderd. De 

beschadigingen van de muren en het pleisterwerk dienen zorgvuldig bijgewerkt. Eventuele 

herstellingen aan natuursteen dienen uitgevoerd door gespecialiseerde natuursteenbewerkers.  De 

herstellingen met kunstmortel dienen dan ook dusdanig uitgevoerd zodat deze niet meer van het 

aangrenzende parement kunnen onderscheiden worden.  Van al deze herstellingen dienen 

proefuitvoeringen vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

 

 

1. Type A algemene verlichting schip  VH/ 12 stuks 

2. Type B gedempte architecturale verlichting op de pilaster VH/ 18 stuks 

3. Type C hanglampen in koor  VH/ 3 stuks 

4. Type D opbouwspots in portaal + onder doksaal VH/ 8 stuks 

5. Type E balkvormig plafondarmatuur opbouw VH/ 6 stuks 

6. Type F noodverlichting  VH/ 2 stuks 

7. Type G tl-verlichting orgel VH/ 1 stuk 

8. Type H waterdicht toestel  VH/ 2 stuks 

9. Type I lantaarn  VH/ 2 stuks 

10. Type J verlichting kerkhof VH/ 3 stuks 
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• Binnen de maand na de aanvang van de werken dient de aannemer een duidelijke en  volledige 

documentatie met kleurenfoto's en een prijslijst van al de te leveren en te plaatsen toestellen (o.a. 

verlichtingsarmaturen…) en andere artikelen in drievoud (voor Opdrachtgever, Onroerend 

Erfgoed, ontwerper) te overhandigen aan het Bestuur dat de vrijheid heeft om eventueel nog 

bepaalde wijzigingen door te voeren.  Soms gebeurt het immers dat in de periode tussen de 

opstelling en de uitvoering van het dossier nieuwe toestellen op de markt komen die nog meer 

geschikt zijn dan degene die destijds uitgekozen waren.  Het is dus in het grootste belang voor de 

aannemer om deze  (foto-) documentatie tijdig te overhandigen.  Bij elk toestel en ander artikel 

dient in de (foto-) documentatie duidelijk gerefereerd te worden naar het bestek en vermeld te 

worden waar het in het gebouw dient geplaatst te worden. 

 

• Binnen de 2 maanden na aanvang van de werken dient de aannemer van al de te leveren toestellen 

en andere artikels een model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur, alsook een 

gedetailleerd uitvoeringsplan voor de gehele installatie, opgemaakt met AutoCAD 2012, gebaseerd 

op het architectuurplan dat wordt aangevuld en geactualiseerd door de uitvoerder. 

 

• Vooraf dient met Onroerend Erfgoed besproken welke leidingen in opbouw geplaatst worden en 

welke kunnen ingewerkt worden, alsook al de leidingtracés en materialen.  Proefuitvoeringen 

dienen vervolgens ter goedkeuring voorgelegd. 

 

• Van elk type verlichtingstoestellen dient de uitvoerder vooraf in aanwezigheid van de inspecteur 

van Onroerend Erfgoed een proefopstelling ter goedkeuring voor te leggen om na te gaan of het 

gewenste verlichtingseffect bekomen wordt.  

 

• Na uitvoering dient de aannemer de gehele elektrische installatie met al het vereiste toebehoren 

op eigen kosten te laten keuren door een erkend organisme op conformiteit aan het A.R.A.B. en 

het A.R.E.I.  Het organisme is te kiezen door de ontwerper.  Enkel na volledige en 

onvoorwaardelijke schriftelijke goedkeuring van de gehele elektrische installatie vanwege dit 

erkende organisme, zal deze post door de aannemer voor betaling mogen gevorderd worden. 

 

• Bij de beëindiging van de werken levert de installateur een gedetailleerd as-built-schema en 

uitvoeringsplan van de gehele elektrische installatie.  De as-built tekeningen worden in Autocad 

2012 getekend en zowel op CD als op plan in viervoud overgemaakt aan het Bestuur. 

 

 

Algemene bepalingen 

1. De elektrische installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen en aanduidingen van: 

a) Het technisch reglement (laatste uitgave) uitgegeven door de CET (vereniging van de 

elektriciteitsbedrijven in België). 

b) De aanvullende voorschriften en de bijzondere eisen van de plaatselijke stroomleverancier. 

c) De type-bestekken van de plaatselijke stroomleverancier (Interelectra).  De aansluitingen, 

type-schema's en dergelijke dewelke voorkomen in het type-bestek dienen opgevolgd.  Het 

type-bestek voor elektrische installatie in woningen is geacht gekend door de elektricien. 

d) Het onderhavig beschrijvend lastenboek en de grondplannen met de aanduidingen van de 

elektrische installatie. 
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Ten einde misverstanden inzake plaatsing van schakelaars, stopkontakten en dergelijke te 

vermijden, zal in overleg met de eigenaar, de ontwerper en de elektricien een werfvergadering 

plaats hebben en op dat ogenblik zal de juiste plaats bepaald worden. 

De elektricien dient eveneens rekening te houden met de eventuele bijzondere inrichtingsplannen. 

 

2. De aannemer zal alle nodige administratieve verrichtingen vervullen voor het bekomen en voor het 

in dienst stellen van de installatie.   

 De kosten voor de elektrische aansluiting, eventuele taksen en de keuringen zijn ten laste van de 

uitvoerder. In geval van niet goedkeuring, dient de elektricien op zijn kosten de installatie te 

verbeteren en alle kosten van de eventuele herkeuringen zijn eveneens ten zijner laste. 

 

3. Ten einde een eventuele afrekening van meer of minwerken te vergemakkelijken, zal de aannemer 

bij zijn offerte een gedetailleerde eenheidsprijzenlijst voegen of alleszins op verzoek voorleggen.  

De eigenaar heeft het recht tijdens of voor de uitvoering werken in min of meer te bevelen zonder 

dat hiertoe enige schadevergoeding kan gevorderd worden door de aannemer. 

 

4. Uitvoering van de werken: 

De elektricien zal volgens de vooruitgang van de werken steeds met voldoende werkkrachten op 

de werf aanwezig zijn ten einde de werken snel en regelmatig te kunnen afwerken zonder hinder 

of oponthoud voor de diverse andere aannemingen. 

Eventuele veranderingen, voor zover deze eenvoudig en gerechtvaardigd zijn, mogen door de 

architect in overleg met de eigenaar bijbesteld worden. Deze werken zullen het voorwerp 

uitmaken van een verrekening in min of meer op basis van de eenheidsprijzenlijst. 

De aanduidingen op de plannen inzake opstelling van stopkontakten, knoppen, lichtpunten enz. zijn 

schematische aanduidingen.  De juiste plaats zal op de werf aangegeven worden voor de aanvang 

van de werken en dit in overleg tussen bouwheer, architect en aannemer.  Bij het beëindigen van 

de werken zal de aannemer alle afval enz. verwijderen en alle eventuele schade aan andere werken 

herstellen. 

 

5. De elektricien dient voor de aanvang van de werken met de stroomleverende maatschappij 

overeen te komen in verband met het algemeen schema van de installatie, de plaats (zie plan) en 

afmetingen van de tellerkast, de doorsnede van de aansluitingskabel en het type van de aansluiting.  

 

 

Technische bepalingen van de uit te voeren werken 

1. Leidingen:  

De buizen zullen uitgevoerd worden in staal of thermoplastisch materiaal met gladde verbindingen 

en dit volgens de desbetreffende normen van het technisch reglement.  De thermoplastische 

buizen zullen uitsluitend vervaardigd zijn uit hard polyvinylchloride en moeten voldoen aan de 

voorschriften van de norm NBN 409 van het Belgisch Elektrotechnisch Comité.  De buizen dienen 

geplaatst volgens de diverse artikels van het technisch reglement.  De inwerking van de buizen in 

de muren zal steeds zorgzaam uitgevoerd worden en na hun plaatsing zorgvuldig 

dichtgecementeerd. De buizen op de vloerdekken dienen eveneens volledig bedekt met cement.  

Het over elkaar plaatsen van buizen dient steeds zoveel mogelijk vermeden te worden.  De 

kelders, zolders en/of garages zullen uitsluitend uitgevoerd worden met zichtbare montage.  De 

leidingen op de dekken dienen geplaatst vooraleer de isolatielaag op de dekken wordt uitgevoerd 

zodat al deze leidingen weggewerkt zijn in de uitvulling onder de diverse isolatielagen.  Leidingen in 

binnenmuren van zichtbaar parement dienen voorzien en ingewerkt vanaf de ruwbouwwerken. 
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Las- en aftakdozen: de gebruikte dozen dienen zoveel mogelijk van het gebruikelijke type 

"zoldering" te zijn.  De aftakdozen ingewerkt in de plafonds dienen eveneens voor de ophanging 

van de verlichtingsapparatuur.  Ze dienen dan ook uitgerust met een ingebouwde ophanghaak van 

stevig model.  De overeengekomen artikels van het technisch reglement zijn van toepassing.  De 

draden zelf zullen verbonden worden door een wringlas in porceleinen of bakelieten lasdop. 

 

Contactdozen: alleen toegelaten zijn de contactdozen waarvan de contacten spanningsloos zijn 

ofwel afgedekt met een scherm als de contactstop is uitgetrokken. 

 

2. Geleiders:  

De toegelaten draden en kabels zijn: VOB voor de draden en VVB voor de kabels.  De minimum 

dikte van de koperen kerndoorsnede van iedere geleider zal 1,5 mm² bedragen voor de verlichting 

en 2,5 mm² voor de stopkontakten.  Al de bijzondere leidingen dienen voorzien van een sektie 

overeenkomstig de benodigheden van de kringen of leidingen en dit steeds overeenkomstig de 

voorschriften van het technisch reglement.  Ten einde aansluiting en plaatsing van apparatuur 

gemakkelijk te maken, dienen de geleiders steeds voldoende doorgetrokken in de aftakdozen, 

stopcontacten, schakelaars enz.  Voor de lichtpunten dienen deze geleiders steeds minimaal 30 cm 

doorgetrokken. 

Kleurcode van de bedradingen dient uitgevoerd overeenkomstig de schema's en type schakelingen 

en draadkleuren van het type bestek uitgegeven door de stroomleverancier. 

Het gebruik van kabels van het aangepast beschermd type is toegelaten en dit volgens de 

bepalingen van het Technisch Reglement. 

 

3. Schakelaars en stopcontacten:  

Al de schakelaars en stopcontacten dienen voor wat betreft de bepleisterde lokalen van het type 

ingebouwd te zijn en voor de ongepleisterde muren van het type opbouw.  Alle schakelmateriaal is 

ingesloten in een beschermend omhulsel in isolerende kunststof.  

 Type schakelaars en toebehoren: 

- opbouwapparaten: type Legrand of Niko opbouwserie - waterdicht materiaal (of gelijkwaardig). 

- gepleisterde lokalen: type inbouw materiaal - witkleurig Niko of B-Ticino (of gelijkwaardig)  

(vóór plaatsing voor te leggen aan bouwheer) 

 

De afdekplaatjes in geanodiseerd wit aluminium of antraciet grijs en de drukknoppen in antraciet 

grijze uitvoering of volgens de keuze van de eigenaar. 

Alle apparatuur te kiezen uit dezelfde produktiereeks voor bijhorende knoppen, verbindingen enz. 

Al de gewone schakelaars zullen van het type ontvankelijk zijn voor 10 A - 250 V en de 

stopcontacten voor 15 A - 250 V.  Al de stopkontakten dienen van het type met aardpen en 

veiligheid te zijn en dit volgens de normen van het technisch reglement. 

 De normale opstelhoogte is en dit behalve andere planaanduidingen of werfonderrichtingen: 

- 1,15 m hoogte boven afgewerkte vloer voor de schakelaars 

- 0,30 m hoogte boven afgewerkte vloer voor de stopkontakten. 

 

De opstelling van schakelaars en stopkontakten zal met krijt op de muren worden aangetekend en 

door de bouwheer goedgekeurd vóór de uitvoering. 
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4. Aarding en bijhorigheden:  

Het geheel uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het A.R.E.I.. 

Bijzonderheden: 

a. Aardingselektrode:  

Uitvoering van de aardingselektrode dient te gebeuren bij de uitvoering van de funderingen 

(eventueel in overleg met de algemene aannemer).  De elektricien dient vanaf deze 

aangebrachte aardingsgeleider te vertrekken met zijn aardingsstrip en de verbindingen met de 

beschermingsgeleiders van de stroombanen. 

   

 b. Aarding:  

Alle stroombanen, zowel voor de contactdozen als voor de verlichtingstoestellen, moeten een 

beschermingsgeleider meevoeren.  De massa's van elektrisch materiaal moeten verbonden 

worden met de beschermingsgeleider van de elektrische leiding. 

Het geheel van de installatie omvat alle nodige voorzieningen inzake aardingsinstallatie en dit 

volgens de voorschriften van het technisch reglement en zodanig dat alle stroompunten 

(stopcontacten, verlichting enz.) voorzien zijn van een aarding.  De aansluiting met bijhorende 

op de aardingselektrode, de equipotentiale verbindingen, meetbruggen enz. dienen 

inbegrepen te zijn in het geheel van de prijsopgave van de elektrische uitrusting van het 

gebouw.  De aardingsweerstand mag maximum 30 Ohm bedragen. 

 

 c. Equipotentiale verbinding:  

Te voorzien en uit te voeren volgens technisch reglement.  Alle massa's geleidende delen van 

het gebouw of van andere dan elektrische installaties moeten door middel van een geleider 

met elkaar verbonden worden.  De equipotentiale verbindingen worden met de hoofd-

aardingsklem verbonden.  De badkamers hebben een bijkomende equipotentiale verbinding 

die de geleidende delen met elkaar verbindt. 

De installateur voorziet alle inrichtingen bij het zekeringenbord noodzakelijk voor de 

verbinding en uitvoering van het geheel van de aarding en bijhorigheden. 

 

5. Reserve of doorvoerleidingen: 

 a. Overeenkomstig de planaanduidingen of de bijzondere beschrijving worden de nodige 

doorvoerbuizen verzonken aangelegd en dit voor de diverse bijkomende technieken zoals o.a. 

netwerk telefooninstallaties (volgens voorschriften Belgacom); TV en radio installaties (leiding 

voor kabeldistributie aansluiting alsmede voor geluidsboxen en dergelijke) en diverse 

bijzonderheden volgens de bijzondere beschrijving. 

 b. Al deze buizen zijn in PVC 3/4" (of meer volgens eventuele voorschriften Belgacom) en alle 

buizen dienen voorzien te worden van een door de elektricien aangebrachte trekdraad.  Al 

deze buizen monden uit in een inwerkdoos met bijpassend afschermdeksel. 

 

6. Borden - differentiaalschakelaars - zekeringen:  

De uitvoering van de borden dient inzake algemene uitrusting en toebehoren te beantwoorden aan 

de bepalingen van het type bestek voor elektrische installatie uitgegeven door de 

stroomdistributiemaatschappij en aan de bepalingen van het technisch regelement.  Deze 

bepalingen dewelke geacht gekend te zijn door de elektricien worden vervolledigd door de 

specifieke bordbeschrijvingen van de diverse borden voorzien in de gedetailleerde opgave van de 

werken. 
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 Differentiaalschakelaars: uitgevoerd volgens technisch reglement omvattend minimaal: 

- algemene differentiaalschakelaar met een gevoeligheid van 300 mA. 

- bijkomende differentiaalschakelaar voor de natte lokalen met een gevoeligheid van 30 mA. 

Zekeringen: alle zekeringen dienen van het type automaten te zijn dewelke zodanig ontworpen 

zijn dat ze eventueel niet kunnen vervangen worden door inrichtingen met een groter kaliber maar 

waarvoor de leiding niet voorzien is.  Alle bijzondere kringen zoals o.a. automatische wasmachine, 

afwasmachine, fornuis, diepvries, droogkast enz. dienen afzonderlijke stroombanen te zijn met 

eigen zekeringsautomaten van aangepast type. 

 

7. Synoptisch bedieningspaneel voor verlichting 

- Opbouw bord. 

- Vervaardigd van aluminium. 

- Afmetingen: ongeveer - hoogte: 60 cm 

       - breedte: 80 cm 

- Op het paneel wordt het volgende aangebracht: 

 - een schematische tekening van de kerk met sacristie en kerktoren, 

 - aanduiding van de verlichtingszones, 

 - per verlichtingstoestel wordt 1 LED voorzien als getuigenlampje = tegelijk drukknop, 

  - drukknoppen gecombineerd met een dimmer voor de bediening van de verschillende 

verlichtingszones, 

  - 18 verschillende verlichtingsscenario’s dienen te worden voorgeprogrammeerd in overleg 

met de opdrachtgever, 

 - de aanduiding van de verschillende zones in overleg met de architect, 

 - al de gegevens dienen gegraveerd te worden in het paneel. 

- Model vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan architect. 

- Plaatsing in sacristie volgens aanwijzingen architect. 

 

8. De verbindingen tussen KWH-meters en de verdeelborden van de installatie is eveneens ten laste 

van de installateur-elektricien en in functie van het netsysteem.  De minimale sectie van de 

verbinding is in kabel 4 x 25 mm² met bijhorende aardgeleider.  Inzake netsysteem bevraagt de 

elektricien zich voorafgaandelijk bij de stroomdistributiemaatschappij en past hij zijn voedingskabels 

aan volgens het netsysteem. 

 

9. Dossier van de elektrische installatie:  

De aannemer-elektricien dient te zorgen voor dit dossier zoals bepaald in de bijgevoegde 

inlichtingen van het technisch reglement. Alle kosten voor keuring door een bevoegd kontrole 

organisme zijn eveneens ten laste van de elektricien. 

 

Gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken 

1. Geheel van schakel- en zekeringenbord: 

a. Het zekeringenbord van de elektrische installatie dient opgesteld te worden in de sacristie.  De 

verbinding tussen de tellerkast en de zekeringenkast dient uitgevoerd in een aangepaste 

verbindingskabel met een sterkte in functie van het geheel van de elektrische installatie doch met 

een minimum van 4 x 25 mm² + aarding. 

Het vertrek van deze kabel aan de tellerkast dient beveiligd te worden met aangepaste 

hoofdzekeringen, te plaatsen door de elektricien.  Ampèrage van deze hoofdzekeringen volgens 

voorschriften technisch reglement.  380 Volt te voorzien. 
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b. Het geheel van de installatie dient beveiligd te zijn d.m.v differentiaalstroomlekbeveiligers van het 

aangepaste type 4 P - 40 A - 0,03.  Deze differentiaal-schakelaars dienen ingebouwd in de 

zekeringenkast. 

 

c. De zekeringenkast zelf dient een goedgekeurd standaard model te zijn bestaande uit een 

kunststofkast met aangepaste deksel.  De kast dient voorzien van een ingebouwd 4-polig railstel 

met aardklem.  Alle apparatuur dient ingeklikt te worden op DIN-rails.  De kast dient van 

aangepast model te zijn in funktie van het aantal stroomkringen.  Alle kringen dienen op een in de 

zekeringenkast aangebracht schema duidelijk aangegeven te worden. 

 

d. Beveiliging van de stroomkringen: 

 - éénfazige stroomkringen dienen beveiligd te worden door stiftautomaten (10 A voor 

verlichtingskringen en 15 A voor de stopcontacten); 

 - de driefazige stroomkringen dienen beveiligd te worden door 4-polige automaten van 15 A of  

  meer volgens de respectievelijke te zekeren toestellen. 

 

e. Stroomkringen: de installateur dient te zorgen voor een evenwichtige belasting van de diverse 

stroomkringen.  Er zijn minimaal 15 stroomkringen te voorzien voor de kerkverlichting met 

nieuwe armaturen.  De uitvoerder doet na overleg met architect en opdrachtgever een 

uitvoeringsvoorstel betreffende de verlichtingskringen en legt dit ter goedkeuring voor. 

 

De minimaal te voorziene stroomkringen zijn: 

 1)  Sacristie: 

   - 1 stroomkring verlichting II-polig 10A; 

   - 1 stroomkring stopcontacten II-polig 16A; 

   - 1 stroomkring boiler; 

   - 1 stroomkring cv-ketel.  

 2)  Kerkschip: 

   - 6 stroomkringen verlichting II-polig 10A; 

   - 4 stroomkringen stopcontacten II-polig 16A; 

   - stroomkringen vloerconvectoren. 

 3)  Torenverdiepingen: 

   - 2 stroomkringen verlichting II-polig 10A; 

   - 1 stroomkring stopcontacten II-polig 16A; 

   - 1 stroomkring orgel; 

   - 1 stroomkring klokken. 

 4) Buitenomgeving: 

  - voeding stroomkringen buitenverlichting; 

 5) 1 hoofdschakelaar en 2 x 1 aangepaste aardbeveiliger. 

 

 

2. Lichtpunten en stopcontacten van de diverse lokalen: 

 - uit te voeren volgens de aanduidingen op de uitvoeringsplannen die vóór aanvang van de werken 

door de installateur ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur. 
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3. Alarmknoppen, veiligheidsverlichting en pictogrammen: 

 Te voorzien overeenkomstig de wettelijke bepalingen en brandweervoorschriften. 

 

 

 METING: 7.4.2 Elektrische installatie: 

      - nieuwe elektrische installatie: GP/ sog 

(o.a. aarding, elektrische borden, synoptisch bedieningspaneel, kabels en 

leidingen, stopcontacten & schakelaars, verdeeldozen, kabelgoten, 

alarmknoppen, toebehoren, aansluitingskosten op openbaar net, taksen, 

keuringen, plaatsingsplan, proefopstellingen, muurdoorvoeren, herstellingen 

wanden, gewelven, penanten, … door gespecialiseerde uitvoerders). 
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7.5 GELUIDSINSTALLATIE 

(gecontroleerde uitgave: niet door de aannemer uit te voeren) 

 

Deze post omvat de levering en plaatsing van een geluidsinstallatie met 6 sobere geluidsboxen 

waarvan het model en een proefopstelling voorafgaandelijk ter goedkeuring dient voorgelegd aan 

Onroerend Erfgoed. 

Inbegrepen zijn ook de microfoon, het bedienpaneel, een slechthorenden luskabel, versterker en 

overige onderdelen. 

 

 METING: 7.5 Geluidsinstallatie: gecontroleerde uitgave = 7.350 EUR 

 

 

 

7.6 DOORVOEREN VOOR LEIDINGEN 

 

Ten behoeve van de plaatsing van de nieuwe technische installaties dienen er plaatselijk met een 

diamantkernboor doorvoeren geboord te worden door funderingsmassieven in allerlei natuursteen en 

silex. 

 

Uitvoering: 

De posities van de leidingtracés en doorvoeren worden vooraf ter plaatse met de architect 

besproken.  De aannemer neemt alle voorzorgen om schade aan de gebouwen te vermijden.  De 

aannemer legt vooraf proefuitvoeringen ter goedkeuring voor aan het Bestuur.  Sommige te 

doorboren massieven zijn ± 2 meter dik. 

De aannemer past steeds voerbuizen toe in PE diameter 160 mm.  Deze voerbuizen worden na hun 

plaatsing rondom volledig opgegoten met microcement. 

 

Afmetingen: 

Totaal te boren doorvoerlengte = ± 18,4 m met diameter 180 mm of 200 mm (voor voerbuizen met 

binnendiameter 160 mm). 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn de doorvoeropeningen diameter 180 of 200 mm; de voerbuizen diameter 160 mm in 

PE, het opgieten van de voerbuizen, proefuitvoeringen en alle toebehoren. 

 

 METING: 7.6  Doorvoeren van leidingen: VH/ 18,4 m 
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7.7 GEWELFISOLATIE 

 

Om de warmteverliezen door de dunne vitselgewelven te beperken, zullen deze thermisch geïsoleerd 

worden met cellulosevlokken.  Dit is een milieuvriendelijk dampopen recyclagemateriaal. 

 

Materiaal: 

(isofloc of gelijkwaardig) 

Geproduceerd op basis van gerecycleerd krantenpapier, boorzout en boorzuur.  Densiteit 30 tot 60 

kg/m³. 

Thermische geleiding ʎD=0,039 W/(m.K).  Bestand tegen vraat door ongedierte en schimmelvorming. 

Dampscherm en dampopen folie.  Gekeurd polypropyleen veiligheidsvalnet voor personen, Ø 5 mm, 

maastreksterkte 3,2 kN, maas 10 cm x 10 cm.  Van alle materialen dienen de technische fiches en 

stalen vooraf door de uitvoerder ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de architect. 

 

Plaatsing: 

Op de te isoleren vitselgewelven en plafonds dient eerst een dampscherm te worden geplaatst.  

Afzonderlijke folies dienen minstens 30 cm te overlappen.  Alle naden en randen dienen luchtdicht 

afgekleefd met speciale luchtdichtingsstroken (o.a. Pro Clima).  Proefuitvoering voor te leggen.  Op 

het dampscherm wordt doorlopend een gekeurd polypropyleen veiligheidsnet geplaatst met RVS 

schroeven te bevestigen in de houten gewelfstructuren en zoldermuren.  De perforaties van het 

dampscherm dienen luchtdicht afgedicht.  De cellulosevlokken worden boven het dampscherm en net 

gespoten in de voorgeschreven laagdikte en tot slot afgedekt met een dampopen folie waarvan de 

onderlinge delen minstens 30 cm overlappen (als stofafscherming). 

 

Afmetingen: 

Laagdikte:   22 cm 

Oppervlakte: schip + koor + sacristieroostering = ± 161,36 m² 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn de gespoten cellulosevlakisolatie, het dampscherm, het valbeschermingsnet, de 

dampopen folie en alle plaatsingen, proefuitvoeringen en luchtdichte aansluitingen. 

 

 METING: 7.7  Gewelfisolatie: VH/ 161,36 m² 
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7.8 BRANDCOMPARTIMENTERING 

 

7.8.1   Brandwerende beplating (d = 15 mm, Rf = 1h)  

Toepassing: 

Brandcompartimentering van houten vloerroosteringen en wanden. 

 

Uitvoering: 

De uitvoerder dient te beschikken over al de wettelijke verplichte erkenningen.  De uitvoering 

gebeurt steeds in overeenstemming met de productvoorschriften van de fabrikant.  Na de uitvoering 

dient de uitvoerder een attest af te leveren waarin hij de gevraagde compartimentering van 1 uur 

brandweerstand garandeert. 

 

Materiaal: 

Stoomverharde silicaatplaten met volumieke massa ± 870 kg/m³.  Ze zijn samengesteld uit 

calciumsilicaten, cement en toeslagstoffen.  Dikte 15 mm, Rf = 1h. 

 

Plaatsing: 

De brandwerende beplating wordt met gepaste beugels of andere toebehoren bevestigd. 

 

Aan te brengen zodat een vloercompartimentering of wandcompartimentering met Rf 1 uur bekomen 

wordt.  Al de randaansluitingen, naden en bevestigingspunten dienen te worden afgedicht met 

brandwerende siliconenkit.  Afwerking en plaatsing volgens voorschriften fabrikant.  De aannemer is 

verplicht het integraal vuurbeproevingsverslag, afgeleverd door een door de Belgische Staat erkend 

laboratorium en uitgevoerd volgens NBN 713-020, voor te leggen vóór de uitvoering van dit werk, 

alsook dient er achteraf een keuringsattest van conforme plaatsing te worden afgeleverd. 

 

Wandstructuur: 

Deze post betreft de uitvoering van lichte scheidingswanden met een structuur in gegalvaniseerde 

metalstudprofielen, een buitenbekleding in dubbele WR gipskartonplaten van 12,5 mm dikte en een 

binnenbekleding in 15 mm dikke Rf-beplating met Rf 1h. 

 

Eenheidsprijs: 

Inclusief alle randafwerkingen en bijhorigheden ter realisatie van de Rf = 1 uur voor de betreffende 

vloeren en wanden.  Bij de wanden is ook de metalstud-structuur inbegrepen en de gipskarton-

buitenplaten. 

 

Afmetingen: 

- Op vloerroostering (sacristie + toren): 

 (17,2 + 24,3) m² = 41,5 m² 

- Wandstructuur (torenverdieping): 

 ± 14,3 m² (inclusief plafond). 

 

 METING: 7.8.1 Brandwerende beplating (d = 15 mm, Rf = 1 h):  

   - op vloerroostering: VH/ 41,5 m² 

   - wandstructuur: VH/ 14,3 m² 
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7.8.2   Brandwerende schilderdeuren 

Conform met de brandweernormen dienen brandcompartimenterende deuren te worden geplaatst.  

Al de door de aannemer te leveren vuurbeproevingsverslagen dienen te worden vergezeld door een 

door de aannemer ondertekende verklaring die de conformiteit van de uitvoering met het beproefde 

bouwelement bekrachtigt. 

 

Algemeen: 

 - de aannemer zorgt voor de levering, plaatsing en volledig gebruiksklare afwerking van de 

diverse binnendeuren voorzien in het ontwerp, dit rekening houdend met de aanduidingen op 

de plannen en de onderhavige beschrijving; 

 - de plaatsing van de binnendeuren gebeurt in de door de algemene aannemer voorziene 

ruwbouwopeningen met bijpassende houten deuromlijstingen en dagstukken in Meranti; 

 - STS 53 is van toepassing; 

 - vooraleer het gebouw in gebruik wordt genomen en vóór de afwerking van de schilderwerken 

dient de aannemer het goed functioneren van de deuren na te zien en bij te werken.  Nazicht is 

eveneens inbegrepen in de eenheidsprijs. 

 

Uitvoering: 

Omvat de levering en plaatsing van compartimenterende, zelfsluitende en brandwerende houten 

verfdeuren met Rf ½ uur en Rf 1 uur. Volgens NBN 713.020, met deuromlijsting van hout. Het 

geheel, deur, deurbekleding en sluitwerk heeft een brandweerstand van ½ uur (of 1 uur), dit volgens 

de proeven uitgevoerd volgens NBN 713.020. Het geheel wordt geplaatst en vastgezet onder 

dezelfde voorwaarden als deze waarvoor de goedkeuring werd verleend. De aannemer is verplicht 

het integraal vuurbeproevingsverslag, afgeleverd door een door de Belgische Staat erkend 

laboratorium en uitgevoerd volgens NBN 713-020, voor te leggen vóór de uitvoering van dit werk. 

Deze brandwerende deur dient op maat te worden gemaakt conform de bestaande  deuropeningen. 

De vaste kaders en de opengaande delen dienen perfect op mekaar aan te sluiten. 

 

In de prijs zijn inbegrepen: de deurvleugels, de deurbekledingen, de opstopping, de vastzetting, het 

sluitwerk, het schilderwerk. 

 

De deurbekledingen bestaan uit multiplex meranti van 25 mm en een sluitlat in hetzelfde materiaal. Al 

de bevestigingen dienen bijgewerkt te worden om naderhand te worden geplamuurd en geschilderd. 

De deur heeft geen zichtbare kantlatten. De binnenvulling bestaat uit een spaanderplaat van 43 mm.  

 

Rond deze vulling is er een kaderwerk uit dennenhout van 43 mm dikte en 45 mm breedte. In deze 

kader is er een schuimvormend produkt ingewerkt, dat zowel in de breedte als in de lengte 

doorloopt. Ter hoogte van de klinken is er een versterking aangebracht voor het stevig monteren van 

deze klinken. Het geheel wordt gekalibreerd. Het kaderwerk wordt vervolledigd door aan beide 

zijden een schilderbare geschuurde en geplamuurde MDF/HB plaat van 3,2 mm dikte te verlijmen met 

kunstharslijm. Het deurblad wordt dan op maat gefreesd. Al het gebruikte massieve hout wordt 

ovengedroogd tot een vochtgehalte van ± 9%. 

In de deurbladen dienen aan weerszijden identieke V-groeven ingefreesd als bij de gewone 

schilderdeuren.  De brandweerstand van ½ uur (of 1 uur) dient uiteraard te worden behouden. 

 

Het sluitwerk omvat per deurvleugel: 

- 3 stevige paumellen met afmetingen in verhouding tot het gewicht van de deurvleugel; 

- 2 eenvoudige maar stevige deurkrukken met platen van geëloxeerd aluminium; 

- een automatische deursluiter met een trekkracht aangepast aan het gewicht van de deurvleugel. 
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De deurvleugel en bekleding worden geschilderd in een 2-lagige verflaag in een NCS-kleur die uit 

stalen voorafgaandelijk wordt gekozen door de architect.  Dit schilderwerk is in de eenheidsprijs 

inbegrepen. 

 

Conform de brandweernormen worden een aantal branddeuren voorzien van magneetsloten die hen 

geopend houden behalve bij brand.  Dit systeem dient te voldoen aan de brandnormen. 

 

Afmetingen: 

Al de afmetingen zijn door de uitvoerder ter plaatse te verifiëren. 

 

- brandwerende deur: ± 98/210 cm (Rf 1 uur): 

 - torensas:  1 stuk 

 - doksaal: 1 stuk 

 - schipzolder: 1 stuk 

 - koorzolder: 1 stuk 

 

 METING: 7.8.2 Brandwerende schilderdeuren: 

  - brandwerende deur ± 98/210 cm (Rf 1 uur): VH/ 4 stuks 

 

 

7.8.3 Brandwerende vloerluiken 

Conform met de brandweernormen dienen brandcompartimenterende vloerluiken te worden 

geplaatst.  Al de door de aannemer te leveren vuurbeproevingsverslagen dienen te worden vergezeld 

door een door de aannemer ondertekende verklaring die de conformiteit van de uitvoering met het 

beproefde bouwelement bekrachtigt. 

 

Uitvoering: 

Omvat de levering en plaatsing van brandwerende luiken Rf I uur, tesamen met het vaste kader op 

maat van de bestaande of aan te passen luikopeningen en de trapgatopeningen te maken.  

Uitvoering, toebehoren en brandvereisten idem "7.8.2 Brandwerende deuren". 

Elk luik moet in geopende toestand kunnen worden vastgezet met een gebruiksvriendelijk systeem 

dat voor goedkeuring aan het Bestuur dient te worden voorgelegd.  Al de aanpassingen aan 

roosteringen zijn in de eenheidsprijs inbegrepen.  Al de luiken en vooral de trapgatluiken dienen een 

beperkt gewicht te hebben zodat ze gemakkelijk door 1 persoon kunnen geopend en afgesloten 

worden.  Indien het gewicht van een trapgatluik meer bedraagt dan 6 kg dan dient er een systeem 

met een compenserend tegengewicht te worden voorzien, werking conform veiligheidsvoorschriften, 

geplaatst proefmodel voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

 

De luiken en hun vaste kaders worden in al de zichtvlakken (bovenzijde, onderzijde en randen) 

afgewerkt in eikfineer, met schaduwvoeg, gebeitst. Een proefexemplaar voorzien van beslag en 

toebehoren dient op voorhand ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

 

Uitschuifbare zoldertrap: 

Aan het luik wordt een uitschuifbare zoldertrap voorzien met een lengte aangepast aan het 

hoogteverschil tussen de sacristiezolder en sacristie, zijnde ± 3 meter.  Het type zoldertrap dient 

eenvoudig met een bedieningsstok uitschuifbaar te zijn en dient door de aannemer vooraf ter 

goedkeuring voorgelegd aan de architect.  Het kan een metalen harmonicatrap zijn of een houten 

schuiftrap.  Alleszins dient deze stabiel te zijn en vlot manipuleerbaar met tegengewicht en 

toebehoren. 
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Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn het brandwerende luik, de uitschuifbare zoldertrap, alle toebehoren en afwerkingen, 

alsook een proefopstelling. 

 

Afmetingen:  

Door de uitvoerder ter plaatse te verifiëren: 

- trapgatluik: in sacristieplafond:  

  ± 0,8 m x 1,4 m (aan te passen aan de maatvoering van de uitschuiftrap) 

 

 METING: 7.8.3 Brandwerende vloerluiken (Rf 1 uur) + schuiftrap: VH/ 1 stuk 
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DEEL 8:    BINNENPLEISTERWERK 

 

Aangezien de juiste hoeveelheden "te verwijderen pleisterwerk", "traditionele kalkbepleistering", 

"zoutbufferende bepleistering" en “isolerende kalkbepleistering” pas tijdens de uitvoering kunnen 

gekend zijn, is de aannemer verplicht een zeer gedetailleerde opmetingsstaat bij zijn vorderingsstaten 

te voegen!  Al de uitgevoerde m² dienen daarbij zeer precies op een plan gesitueerd te worden !!!  Er 

zal steeds getracht worden om zoveel mogelijk originele bepleistering te behouden!  Enkel de 

onrestaureerbaar aangetaste delen en deze die bekleed zijn met beplatingen worden vernieuwd. 

 

Door waterinfiltraties via de daken en vochtinfiltratie door muren, alsook opstijgend vocht, verkeren 

de pleisterwerken in een slechte staat.  De gepleisterde gewelven zijn grotendeels ingestort door 

waterinsijpelingen en verroeste metalen verbindingen.  Ter plaatse van de plintzones is heel wat 

bepleistering losgekomen en aangetast door de aanwezigheid van zouten. 

 

 

8.1 DEMONTAGEWERKEN 

Deze post omvat de voorzichtige demontage van enerzijds aangetaste bepleistering op muurdelen 

met te hoge zoutconcentraties en anderzijds de demontage van te loszittend of rot pleisterwerk 

waarvan na inspectie en overleg met Onroerend Erfgoed, opdrachtgever en architect zou besloten 

worden dat dit onmogelijk behouden en geconsolideerd kan worden d.m.v bijvoorbeeld injectie of 

door opgieten.  De te verwijderen bepleisteringen in kalk- of gipspleister worden voorzichtig afgekapt 

tot op een diepte van ± 2 cm bij te vernieuwen traditionele kalkbepleistering en tot op 4 cm diepte 

bij zoutbufferende of isolerende bepleistering. 

 

Voorafgaandelijk worden alle nodige afschermingen aangebracht.  Al het puin en afval worden 

afgevoerd door de aannemer.  Al de nodige voorzorgen dienen te worden getroffen om beschadiging 

van te behouden pleisterdelen te voorkomen. 

 

Afmetingen: 

1. voor traditionele kalkbepleistering: 

  ± 71,46 m² rotte of losse bepleistering te demonteren tot op ± 2 cm diepte; 

2. voor zoutbufferende of isolerende bepleistering: 

  ± 343,18 m² aangetaste bepleistering te demonteren tot op 4 cm diepte. 

3. bepleisterde plafonds: 

  ± 32,57 m² aangetaste of losse bepleistering te demonteren tot op ondergrond. 

4. bepleisterde gewelven: 

  ± 63,12 m² aangetaste of losse bepleistering te demonteren tot op ondergrond. 

 

 METING: 8.1  Demontagewerken: 

   1. voor traditionele kalkbepleistering: VH/ 71,46 m² 

   2. voor zoutbufferende of isolerende bepleistering: VH/ 343,18 m² 

   3. bepleisterde plafonds:  VH/ 32,57 m² 

   4. bepleisterde gewelven:  VH/ 62,12 m² 
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8.2 VOCHT- EN ZOUTMETINGEN 

 

• De aannemer is verplicht op eigen kosten, na het verwijderen van de bestaande aangetaste 

bepleistering, een reeks vocht- en zoutmetingen te laten uitvoeren door een bij Onroerend 

Erfgoed erkend en onafhankelijk labo. De keuze van deze firma of labo dient op voorhand ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de architecten en Onroerend Erfgoed. De resultaten van al 

deze metingen dienen gedetailleerd te worden weergegeven in een rapport en voorgelegd aan 

Onroerend Erfgoed en de architecten. 

 

 

- VOCHTMETINGEN - 

 

Bij dit onderzoek wordt het aanwezige vocht in de muren gemeten d.m.v. de carbuurmethode.  Deze 

vochtmetingen worden minstens tweemaal op exact dezelfde plaatsen herhaald, daartoe zullen al de 

meetpunten door de aannemer worden genummerd en op een plan aangeduid.  De vochtmetingen 

worden een eerste maal uitgevoerd na het plaatselijk verwijderen van de bestaande bepleistering.  De 

meest aangewezen plaatsen zullen in overleg met de architecten ter plaatse worden vastgelegd en 

aangeduid op een plan.  De tweede serie vochtmetingen wordt verricht na de herbepleistering van 

het interieur en dit op ongeveer één maand voor de voorlopige oplevering.  Het pleisterwerk dient 

daartoe plaatselijk opnieuw te worden opengekapt en nadien weer netjes hersteld. 

 

Aantal vochtmetingen uit te voeren d.m.v. carbuurmethode = 6 metingen ( 2 x te herhalen op 

dezelfde plaatsen) = in totaal 12 vochtmetingen. 

 

 

- ZOUTMETINGEN - 

 

Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd na het verwijderen van de aangetaste bestaande 

bepleistering, doch vóór de aanvang van de herbepleisteringswerken.  Het aanwezige zoutgehalte 

dient zowel voor de steen te worden bepaald, alsook wat betreft de voegmortel.  De resultaten van 

dit onderzoek zijn heel belangrijk, aangezien zij zullen uitwijzen welk herbepleisteringssysteem dient 

te worden toegepast.  De definitieve keuze van het herbepleisteringssysteem zal worden overgelaten 

aan de afgevaardigde van Onroerend Erfgoed en het Bestuur.  De aanwezigheid van volgende zouten 

dient precies te worden gedetermineerd: sulfaten, nitraten, chloriden en fosfaten. 

 

Aantal uit te voeren zoutanalyses = 

- 1 analyse van de baksteen in de gevels (buitenzijde) 

- 2 analyses van het voegwerk in de gevels (buitenzijde) 

- 6 analyses van de baksteen in de binnenmuren 

- 6 analyses van het voegwerk in de binnenmuren. 

 In totaal 15 zoutanalyses 

 

 METING:  8.2 Vocht- en zoutmetingen: 

       1. Vochtmetingen: VH/ 12 stuks 

       2. Zoutmetingen: VH/ 15 stuks 
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8.3 CONSOLIDEREN VAN LOSGEKOMEN BEPLEISTERING 

 

In overleg met Onroerend Erfgoed en de architect zal zoveel mogelijk loszittende bepleistering 

worden behouden door consolidatie.  Dit gebeurt als volgt: 

- de losgekomen en holklinkende pleisterdelen worden zorgvuldig opgezocht, afgelijnd, opgemeten 

en voorgelegd aan de architect; 

- de te behandelen losse bepleisteringen worden voorzichtig gereinigd en ontdaan van eventueel 

behang en verflagen; 

- al de barsten en scheuren worden afgedicht met door middel van eiwit opgekleefde banden in zeer 

dun papier; 

- indien nodig worden geschikte dookjes aangebracht om de bepleistering aan de ondergrond te 

kunnen hechten; 

- de te injecteren delen worden voorzichtig bekist, geschoord en opgespannen met aangepaste 

materialen; 

- via boorgaten door de losse bepleistering wordt vervolgens een speciale mortelspecie geinjecteerd 

met aangepaste vloeibaarheid; 

- deze injectiemortel heeft volgende samenstelling: 

 - zuiver water ± 0,2 liter 

 - melkcaseïne ± 50 g  

 - luchthardende kalk ± 300 g 

 - fijn rivierzand ± 450 g 

- na ± 10 dagen droging wordt de hechting gecontroleerd en de behandeling eventueel herhaald op 

nog losse delen; 

- na volledige consolidatie van de bepleistering worden de bekistingen en schoren verwijderd, de 

papierbanden afgenomen met zuiver water en de overtollige sporen van de injectiemortel 

verwijderd. 

Voorafgaandelijk aan de uitvoering dient de uitvoeringsmethode en een proefuitvoering van ± 1 m² 

door de aannemer ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Onroerend Erfgoed en de architect. 

 

Afmetingen: 

- op wanden:  ± 112,47 m² 

- op plafonds:  ± 28,16 m² 

- op gewelven:  ± 63,55 m² 

 

 METING:  8.3 Consolideren van losgekomen bepleistering: 

       1. op wanden:  VH/ 112,47 m² 

       2. op plafonds:  VH/ 28,16 m² 

       3. op gewelven: VH/ 63,55 m² 
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8.4 NIEUW PLEISTERWERK 

   

• De bepleistering moet voldoen aan NBN 578 en het bestek 104/69/2, art. 42/8 van het Ministerie 

van Openbare Werken. 

 

• De werken dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma met referenties van 

minimum 5 jaar voor werken met voorgeschreven producten. Deze referenties moeten voor de 

uitvoering van de betreffende werken worden ingediend bij het Bestuur. De uitvoerder dient 

tevens rekening te houden met de adviezen van het labo dat de voorafgaande vocht- en 

zoutmetingen deed. 

 

• Volgende voorbereidende werken zijn begrepen in de eenheidsprijzen van het nieuwe 

pleisterwerk en dienen vooraf, na het verwijderen van het aangetaste pleisterwerk, nauwkeurig te 

worden uitgevoerd: 

- het grondig verwijderen van alle onreinheden zoals vet, roest, stof, nagels, ... d.m.v. een "droge" 

reiniging; 

- het uitkrabben van alle mortelvoegen tot een minimale diepte van 2 cm; 

- het verwijderen van alle aangetaste stenen; 

- het hermetselen van alle losse stenen en het dichtmetselen van alle grote gaten; 

- het opvoegen en goed aanstrijken van alle voegen en kleine openingen d.m.v. kalkmortel; 

- het uitvlakken van holle of bolle muuroppervlakken; 

- het aanbrengen van groeven of prikken op te gladde oppervlakken; 

- het bekleden van bouwnaden d.m.v. linnen banden; 

- al de in te pleisteren metalen elementen dienen vooraf grondig te worden ontroest en 

behandeld met roestwerende verf; 

- het bedekken van houten of stalen liggers d.m.v. een roestvrij metalen vlechtwerk of door een 

bewapening uit alkalisch-vrij speciale glasdraad. Deze bedekkingen moeten stevig worden 

vastgemaakt; 

- de behandeling van een te gladde ondergrond, zoals beton, d.m.v. een goed 

aanhechtingsproduct; 

- het voorbevochtigen van de wanden, behalve bij zoutbufferende bepleistering; 

- het leveren en plaatsen van alle hoekprofielen en stopprofielen in verzinkt metaal of aluminium; 

- de voorafgaandelijke bekleding van dagkanten met isolerende heraclith-platen. 

 

 De aannemer is verplicht om de ondergrond optimaal te reinigen en voor te bereiden, zodat  

een perfecte binding tussen het nieuwe pleisterwerk en de ondergrond gerealiseerd kan 

worden ! 

 

• De binnenbepleisteringen worden slechts uitgevoerd na de voltooiing van de ruwbouwwerken die 

in aanraking komen met de bepleisteringen, na het plaatsen van de vensterramen en buitendeuren 

en hun beglazing, maar voor het plaatsen van de binnendeuren en het binnenhoutwerk, na het 

plaatsen van de ingewerkte elektriciteitsleidingen en leidingkokers, maar voor het trekken van de 

elektriciteitsdraden (behalve bij extreem lange doorgangsbuizen). 

 

• Alvorens de bepleisteringswerken aan te vatten controleert de uitvoerder of de aansluiting van de 

bepleistering met het schrijnwerk oordeelkundig kan uitgevoerd worden. 
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• Tijdens de uitvoering van de pleisterwerken dienen de te bepleisteren ruimten regen- en winddicht 

te worden afgesloten.  De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minstens 

5°C bedragen en hoogstens 30°C.  Na beëindiging van de pleisterwerken moet de temperatuur in 

de ruimten gedurende tenminste drie dagen op minimum 5°C worden gehouden; nadien mag de 

temperatuur tot 0°C dalen.  Om het vooropgestelde klimaat bij vriesweer te bekomen, kan 

daartoe verwarming nodig zijn.  In geval van warm en droog weer worden bepleisteringen 

gebeurlijk bevochtigd om oppervlaktekrimp te beperken.  Slechts vanaf ongeveer 8 uur na de 

uitvoering worden de ruimten geventileerd zonder daarbij tocht te veroorzaken.  Van deze 

voorschriften mag slechts afgeweken worden indien de pleisterfabrikant andere gegevens verstrekt 

of mits zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

• De muurbepleistering wordt uitgevoerd tot op 2 cm boven de afgewerkte vloer en mag deze 

zeker nergens raken. 

 

• Gebogen vlakken dienen volgens een continue lijn of vlak ononderbroken te worden bepleisterd, 

gebogen hoekprofielen dienen volgens een continue lijn te zijn gebogen. 

 

• De uitvoering van meerdiktes omwille van onregelmatigheden in de ondergrond is in de 

eenheidsprijs inbegrepen. 

 

 

8.4.1 Traditionele kalkbepleistering 

 Enkel toe te passen op die plaatsen waarvan uit de voorafgaandelijke analyses gebleken 

is dat het nog aanwezige zoutgehalte verwaarloosbaar is en bijgevolg geen specifieke 

behandeling vereist ! 

 

• De aannemer is verplicht om voorafgaandelijk minimum volgende stalen te zetten: 

  - 1 m² bepleistering op een wand + 1 m² op een gewelf + 1 m² op een kolom + 1 hoekomslag 

aan een raam; 

  - 1 m lijstwerk en een staal van elk te vernieuwen stucornament. 

 

• Deze traditionele kalkbepleistering dient zodanig te worden uitgevoerd, zodat na beschildering de 

vernieuwde delen niet meer van de behouden delen te onderscheiden zijn!  De deskundige restau-

ratie en reconstructie van eventuele stucwerk-ornamenten gebeurt gelijktijdig.  Beschadigde 

afgebroken ornamenten kunnen in samenspraak met Onroerend Erfgoed worden geretoucheerd 

met stuc. Reconstructies van onrestaureerbaar beschadigde elementen dienen gebaseerd te 

worden op de vooraf genomen afgietsels en foto's. 

 

• Kalkbepleistering op muren en gewelven. 

 

a. Voornatten: 

De gereinigde te bepleisteren oppervlakken worden d.m.v. een borstel voorgenat met water. 

 

b. Raaplaag: 

Deze eerste laag heeft een dikte die zodanig is dat de muur uitgevlakt wordt (d.w.z. alle voegen 

platvol gevuld en de grootste niveauverschillen uitgevlakt). 
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Samenstelling raaplaag:  1 deel schelpkalk met 1,75 delen fijn wit zand van Mol  

of 1 deel natuurlijke hydraulische kalk met 2 delen fijn wit zand. 

Als vezelbewapening dient koehaar of polypropyleenvezels met een lengte 

van ± 3 cm te worden toegevoegd volgens de regels der kunst. 

Tussen het zetten van de verschillende lagen dienen de muren dagelijks natgehouden te worden met 

kalkwater.  Dit kalkwater wordt bekomen door vette kalk in een kuip 2 dagen onder water te zetten. 

 

c. Afwerkingslaag: 

 

Samenstelling afwerkingslaag:  - 1 deel vette witte kalk. 

- 2 delen zand van Hoei. 

Omdat er hierbij gemakkelijk krimp optreedt, wordt er nog extra lijmstof toegevoegd in de vorm van 

Casine à rato van ± 7%. Deze Casine dient op volgende manier te worden voorbehandeld: eerst 100 

gr Casine 12 uur onder water laten staan, vervolgens het water afgieten en opnieuw 900 gr Casine 

toevoegen. 

 

De afgepleisterde oppervlakken dienen nog 4 à 5 dagen te worden natgehouden met kalkwater, met 

de borstel aan te brengen. 

Voor het uitreien en afreien wordt gebruik gemaakt van raapspanen of houten latten. Voor de 

afwerking wordt enkel gebruik gemaakt van kunststof materialen of zachte rubber. 

 

• Geprofileerd lijstwerk: 

Plaatselijk dienen een aantal sterk beschadigde of afgevallen geprofileerde stucwerklijsten te 

worden bijgewerkt of vernieuwd.  De te vernieuwen lijsten dienen betrefffende hun profilering en 

afwerking identiek te zijn aan de originele lijsten.  Daartoe wordt het te realiseren profiel 

uitgesneden in een zinken plaatje dat vervolgens wordt bevestigd op een verstelbare slede.  Deze 

sledes worden getrokken langs telkens 2 aluminium geleidingsprofielen die vooraf tegen de 

betreffende wanden en plafonds worden bevestigd.  De uitvoering gebeurt met een ruwlaag en 

een afwerklaag.  Zware lijsten worden voorzien van een stevige bewapening uit gegalvaniseerd 

strekmetaal of draadwapening.  Proefuitvoeringen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd. 

 

• Decoratieve stucwerkelementen: 

Plaatselijk dienen een aantal sterk beschadigde of afgevallen decoratieve stucwerkelementen te 

worden bijgewerkt of vernieuwd.  De te vernieuwen elementen dienen betreffende hun profilering 

en afwerking identiek te zijn aan de originele stucwerkelementen.  Daartoe wordt van originele 

elementen vooraf een siliconenmal gemaakt om een identiek afgietsel te realiseren.  Eventuele 

zware elementen worden voorzien van een stevige bewapening uit gegalvaniseerd strekmetaal of 

draadwapening.  Proefuitvoeringen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd. 

 

• Gepleisterde plafonds en gewelven op houten structuur: 

De te vernieuwen plafonddelen worden voorzien van een stevige draagstructuur uit behandelde 

eiken kepers of latten die op de bestaande roostering worden geschroefd met RVS-schroeven of 

worden opgehangen met RVS-toebehoren.  Tegen de onderzijde worden vervolgens in dwarse 

richting behandelde platte eiken rinkellatten genageld met RVS-nagels.  Op deze houten structuur 

wordt vervolgens een 2-laagse traditionele kalkbepleistering aangebracht die wordt afgewerkt met 

houten raapspanen.  Inbegrepen is de houten structuur en het 2-laagse pleisterwerk.  Vernieuwde 

delen mogen na herschildering niet meer worden onderscheiden van behouden delen.  

Proefuitvoeringen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd. 
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Afmetingen: 

1. Plaatselijke herstellingen (oppervlakken ≤ 4 m²): 

  - op wanden met ondergrond in (bak)steen: ± 62,04 m²; 

  - op vlakke plafonds met ondergrond in houten rinkellatjes: ± 15,42 m²; 

  - op gewelven en bogen met ondergrond in (bak)steen: ± 6,74 m²; 

  - op gewelven en bogen met ondergrond in houten rinkellatjes: ± 31,28 m²; 

  - van geprofileerd lijstwerk: 

al het beschadigde of verdwenen geprofileerd lijstwerk van middenbeuk en koor dient 

vakkundig hersteld na opzoeking in situ en na het voorleggen van proefrestauraties: globale 

prijs/ sog; 

  - van decoratieve stucwerkelementen en geprofileerde kapitelen: 

al de beschadigde of verdwenen decoratieve stucwerkelementen en geprofileerde kapitelen van 

middenbeuk en koor dienen vakkundig hersteld na opzoeking in situ en na het voorleggen van 

proefrestauraties: globale prijs/ sog. 

 

2. Nieuwe bepleistering: (oppervlakken > 4 m²): 

  - op wanden met ondergrond in (bak)steen: ± 54,17 m²; 

  - op vlakke plafonds met ondergrond in houten rinkellatjes:± 5,36 m²; 

  - op gewelven en bogen met ondergrond in (bak)steen: ± 7,64 m²; 

  - op gewelven en bogen met ondergrond in houten rinkellatjes: ± 26,35 m² 

 

3. Nieuwe bepleistering inclusief houten structuur: 

de plafondstructuren met houten rinkellatjes die te rot zijn voor conservering of die zijn ingestort, 

dienen volledig vernieuwd te worden volgens het bestaande model en de bestekbeschrijving 

“gepleisterde plafonds en gewelven op houten structuur”. 

  - vlakke plafonds: ± 38,34 m²; 

  - gewelven en bogen: ± 144,36 m². 

 

 METING:   

8.4.1 Traditionele kalkbepleistering:  

   1. Plaatselijke herstellingen: 

    - op wanden met ondergrond in (bak)steen:     VH/ 62,04 m² 

    - op vlakke plafonds met ondergrond in houten rinkellatjes:   VH/ 15,42 m² 

    - op gewelven en bogen met ondergrond in (bak)steen:    VH/ 6,74 m² 

    - op gewelven en bogen met ondergrond in houten rinkellatjes:  VH/ 31,28 m² 

    - van geprofileerd lijstwerk:       GP/ sog 

    - van decoratieve stucwerkelementen en geprofileerde consoles:   GP/ sog 

   2. Nieuwe bepleistering: 

    - op wanden met ondergrond in (bak)steen:     VH/ 54,17 m² 

    - op vlakke plafonds met ondergrond in houten rinkellatjes:   VH/ 5,36 m² 

    - op gewelven en bogen met ondergrond in (bak)steen:    VH/ 7,64 m² 

    - op gewelven en bogen met ondergrond in houten rinkellatjes:  VH/ 26,35 m² 

   3. Nieuwe bepleistering inclusief houten structuur: 

    - vlakke plafonds:           VH/ 38,34 m² 

    - gewelven en bogen:          VH/ 144,36 m² 
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8.4.2 Zoutbufferende bepleistering  

Belangrijke opmerking: 

Bij de opmeting van de vereiste hoeveelheden zoutbufferende bepleistering is voorlopig gesteld dat 

deze noodzakelijk is voor een deel van de binnenoppervlakken van de buitengevels.  Na uitvoering van 

aanvullende zoutmetingen zal de uit te voeren hoeveelheid worden bepaald in samenspraak met 

Onroerend Erfgoed, de opdrachtgever en architect. 

 

 Enkel toe te passen op die plaatsen waarvan uit de voorafgaandelijke analyses gebleken 

is dat het nog aanwezige zoutgehalte te hoog is en een zoutbufferende bepleistering 

aldus noodzakelijk is ! 

 

• De aannemer is verplicht voorafgaandelijk een staal te zetten van minimum 1 m², inclusief een 

hoekomslag aan een raam ! 

 

• Deze zoutbufferende bepleistering dient zodanig te worden uitgevoerd, zodat na beschildering de 

vernieuwde delen niet meer van de behouden delen te onderscheiden zijn ! 

 

a. Voorbereiding: 

De voegen worden minimum 3 cm uitgekapt en volledig stofvrij gemaakt. 

 

b. Zoutbehandeling: 

1. Bij aanwezigheid van sulfaten: 

De wand dient behandeld te worden met een laagvisceuze muurzoutomvormer op basis van 

loodhexafluorsilicaat, vrij van oplosmiddel.  Dit product zet in water oplosbare zouten om in 

onoplosbare verbindingen.   Het product moet "nat in nat" in drie bewerkingen verzadigend op de 

droge wand worden aangebracht, met een verbruik van telkens 250 tot 300 gr/laag/m². 

Tussen de behandelingen moet een wachttijd van tenminste 3 uur in acht genomen worden en na 

de laatste behandeling 24 uur alvorens de wand grondig af te borstelen en verder te gaan met de 

eropvolgende behandelingen. 

 

Technische productgegevens: 

- basis: loodhexafluorsilicaat 

- kleur: kleurloos 

- dichtheid: 1,12 kg/dm³ 

 - verbruik: 250 tot 300 gr/laag/m2 (x 3 lagen). 

 

 2. Bij aanwezigheid van nitraten, chloriden en fosfaten: 

De wand dient behandeld te worden met een oplosmiddelvrij impregneermiddel dat voorkomt dat 

gemakkelijk oplosbare zouten in de verse, niet volledig waterafstotende renovatiepleister trekken. 

Het product wordt onverdund aangebracht.  Indien men eerst al een behandeling tegen sulfaten 

diende uit te voeren, dan dient men het muuroppervlak na de uitvoering van deze behandeling 24 

uur te laten drogen alvorens de hier beschreven behandeling tegen nitraten, chloriden en fosfaten 

uit te voeren. 

 

Het product met "nat in nat" in twee bewerkingen verzadigend op de wand worden aangebracht, 

met een verbruik van telkens 250 tot 300 gr/laag/m². 
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Technische productgegevens: 

- basis: siliconaat 

- componenten: 1 

- kleur: groen fluorescerend 

- consistentie: dun vloeibaar 

- verwerking: met kwast of spuit 

- dichtheid: 1,05 kg/dm³ 

- verbruik: 250 tot 300 gr/laag/m² (x 2 lagen). 

 

c. Aanbrandmortel:  dikte 5 à 6 mm 

Dit is een hechtlaag als voorbereiding van de stucwerkondergrond voor minerale stucmortels.  Het 

is een kant en klare, grijze, droge mortel, welke na vermenging met water gebruiksklaar is en 

hydraulisch afbindt.  Deze aanbrandmortel bezit een groot hechtvermogen, hij egaliseert de 

zuigkracht van de ondergrond en hij zorgt door zijn speciale samenstelling en toeslagstoffen voor 

een goede hechting, ook op gladde, dichte ondergronden voor de naderhand op te brengen 

pleisterlagen.  Uitgehard is de mortel vochtongevoelig, waterdampdoorlatend, water-, weer- en 

vorstbestendig.  De aanbrandmortel dient onmiddellijk na de eventuele zoutbehandeling te 

worden opgeworpen, "nat in nat" volledig dekkend om een uitstekende hechting te garanderen.  

De pas opgebrachte aanbrandmortel dient tegen te snel drogen te worden beschermd door o.a. 

direct zonlicht en tocht te vermijden.   Deze aanbrandmortel mag niet in aanraking komen met 

gips of gips bevattende bouwmaterialen! 

Indien toegepast op de gewelven, bedraagt de dikte slechts 3 à 4 mm ! 

Technische productgegevens: 

- basis: cement, kwartszand tot 4 mm korrelgrootte en regulerende toevoegingen 

- kleur: cementgrijs 

- mengverhouding: 25 kg poeder/3 liter water 

- verwerking: troffel, spatmolen of spuitmachine 

- verwerkingstijd: bij + 20°C ca. 1 uur 

- verbruik: 3 kg/m². 

- dichtheid: 1,6 kg/dm³ (poedergewicht) 

 

d. Gronderingspleister:  dikte ± 15 mm. 

 Door de aanbrenging van een sulfaatbestendige dichtingsmortel in 3 lagen tot een totale dikte van 

ongeveer 15 mm, wordt de oneffen ondergrond volledig geëgaliseerd.  Het product is een 

cementgebonden oppervlakte dichtingsmiddel voor het afdichten van vlakken tegen doortrekkend 

vocht.  Het product dient te worden aangebracht met de kwast, nat in nat, en volgens de 

gebruiksaanwijzing van de fabrikant. 

 Normaal gezien niet van toepassing op gewelven. 

 

Technische productomschrijving: 

- kleur: grijs 

- poedervormig 

- vrij van chloriden 

- niet giftig 

- verbruik: 2 kg/laag/m² (x 3 lagen). 
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e. Saneerpleister:  dikte minimum 10 mm. 

= "cellenpleister" of "structuurpleister". 

Het is een sterk waterdampdoorlatende, lichtporiënrijke, gemakkelijk verwerkbare, hydraulisch 

bindende restauratiepleister.  Deze pleister wordt op de voorbereide ondergrond aangebracht in 1 

tot 2 cm laagdikte. De droge fabrieksmortel, die uitgelezen toeslagstoffen en regulerende 

hulspstoffen bevat, wordt op de werf met zuiver water aangemaakt. 

 

Technische productgegevens: 

- eigenschappen: - goed waterdampdoorlatend 

 - neemt weinig capillair water op 

 - gunstige verhouding drukvastheid t.o.v. buigtreksterkte 

 - gemakkelijk verwerkbaar 

- basis: cement, kwartszand, lichte toeslagstoffen en regulerende hulpstoffen 

- kleur: cementgrijs 

- stortdichtheid: ca. 1,65 kg/dm³ 

- gehalte luchtporiën: ca. 40 vol.% 

- verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 35°C 

- verwerking: met troffel of glitspaan 

- verwerkingstijd: bij + 20°C ca. 2 tot 3 uur 

- waterdampdiffusiewaarde: 10 

- capillaire wateropname na 24 uur: ca. 3,3 mm 

- drukvastheid: 3,8 N/mm² 

- buigtreksterkte: 1,8 N/mm² 

Men dient te vermijden dat de saneerpleister in kontakt komt met gips of gipsbevattende 

bouwstoffen. Verwerking volgens gebruiksaanwijzing fabrikant. 

Indien toegepast op gewelven, bedraagt de dikte slechts 10 mm ! 

In de eenheidsprijs voor de zoutbufferende bepleistering is vervat: 

- voorbereiding van het oppervlak (inclusief dieper kappen) 

- zoutbehandeling 

- aanbrandmortel 

- gronderingspleister 

- saneerpleister ( = zoutbufferende laag). 

Het uitzicht en aspect van de zoutbufferende bepleistering dient hetzelfde te zijn als bij een 

traditionele tweelagige kalkbepleistering. 

 

Garantie: 

Na de uitvoering dient de aannemer een schriftelijke 10-jarige garantie te geven betreffende de 

aangebrachte zoutbufferende bepleistering. 

Afmetingen: toren + plintzones met zoutbelasting: ± 112,46 m² 

 

 METING: 8.4.2 Zoutbufferende bepleistering: VH/ 112,46 m² 
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8.4.3 Isolerende kalkbepleistering 

 

 Toe te passen op de binnenzijde van buitengevels om koudebruggen te onderbreken d.m.v. een 

doorlopende thermisch isolerende kalkpleister. 

 

• Voorafgaandelijk aan de uitvoering dient de aannemer een specifiek uitvoeringsadvies te laten 

opmaken door de productfabrikant en dit over te maken aan architect en opdrachtgever. 

 

• De aannemer is verplicht voorafgaandelijk een staal te zetten van minimum 1 m², inclusief een 

hoekomslag aan een raam! 

 

• Deze isolerende kalkbepleistering dient zodanig te worden uitgevoerd, zodat na beschildering de 

vernieuwde delen niet meer van de behouden delen te onderscheiden zijn! 

 

Uitvoering: (steeds conform productvoorschriften fabrikant!) 

Omvat de levering en vakkundige plaatsing van: 

- isolerende kalkbepleistering UNILIT 20 (of gelijkwaardig): in 2 lagen van elk ± 20 mm; 

- (waterafstotende) afwerkkalkpleister UNILIT 40 (of gelijkwaardig): in 2 lagen van elk ± 2 mm. 

 

Materiaal: 

UNILIT 20 (of gelijkwaardig): isolerende kalkpleister: 

- droge voorgemengde minerale mortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk met toevoeging van 

geëxpandeerde silicen (= bij 1180°C geëxpandeerde perliet); 

- natuurlijk zeer damp-open product; 

- filtrerende werking bij uittredende zouten; 

- laat het vocht in de wand toe om naar buiten te treden; 

- technische gegevens: 

  soortelijke massa      350 kg/m³ 

  druksterkte       3 N/mm² 

  treksterkte        0.6 N/mm² 

  dampdiffusieweerstand (µ)   5 

  warmtegeleidingscoëfficiënt (λ)  0.066 W/m°K 

  pH-waarde        >10.5 

  brandweerstand      klasse M0 (onbrandbaar) 

  verhouding water/bindmiddel  0.70 l/kg 

  mengtijd        3 à 5 minuten 

  verbruik (max. 1 mm dikte)   3.5 - 5 kg/m² 

  maximale laagdikte per laag   25 à 30 mm 

  leveringsvorm       zakken van 13 kg 

  kleur         beige 

 

UNILIT 40 (of gelijkwaardig): waterafstotende afwerkkalkpleister: 

- droge voorgemengde minerale afwerkmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk, met 

toevoeging van passende toeslagstoffen; 

- perfecte hechting en plasticiteit en bestand tegen atmosferische invloeden; 

- waterwerend + zeer damp-open; 
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- technische gegevens: 

  korrelgrootte        0 tot 7 mm 

  soortelijke massa       1450 kg/m³ 

  druksterkte        5 N/mm² na 60 dagen 

             6 N/mm² na 90 dagen 

  treksterkte         0.5 N/mm² 

  elasticiteitsmodulus      6130 N/mm² 

  dampdiffusieweerstand (µ)    10 

  warmtegeleidingscoëfficiënt (λ)   0.67 W/m)°K 

  capillaire waterabsorptiecoëfficiënt  0.19 l/m²vh   

  pH-waarde         >10.5 

  brandweerstand       klasse M0 (onbrandbaar) 

  verhouding water/bindmiddel   0.16 l/kg 

  mengtijd         3 à 5 minuten 

  verbruik         3 - 5 kg/m²/cm 

  totale laagdikte in 2 lagen, vers in vers 3 à 4 mm 

  leveringsvorm        zakken van 30 kg 

  kleur          beige 

 

Afmetingen: 

Sacristie, koor, schip: ± 263,06 

 

 METING:  8.4.3  Isolerende kalkbepleistering: VH/ 263,06 m² 
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8.5   LICHTE SCHEIDINGSWANDEN EN VOORZETWANDEN 

 

Verzinkte stalen structuur met aan weerszijden een gipskarton ABA-beplating, WR-beplating of 

WEDI-beplating op "Metal-Stud" geraamte. 

 

1.   Eigenschappen 

De niet-dragende scheidingswanden worden opgebouwd uit een dubbel verzinkt stalen geraamte, 

bekleed met gipskartonplaten of WEDI bouwplaten. 

Dikte van de wand:   100 mm 

Dikte van de gipskartonplaten  12,5 mm 

Dikte van de WEDI-bouwplaten 20 mm 

 

2.   Materialen 

Bekledingsplaten: 

- Gipskartonplaten - type GKB volgens DIN 18180 - met afgeschuinde langskanten. 

  De platen hebben een breedte van 1200 mm en een dikte van 12,5 mm. 

  Plaattype: - ABA voor droge lokalen; 

    - WR voor badkamers en sanitair. 

 

- Wedi bouwplaten 

De Wedi bouwplaat heeft een kern van blauw HCFK-vrij XPS (Styrofoam).  Dit hardschuim wordt 

aan beide zijden versterkt met een glasvliesweefsel en vervolgens afgewerkt met een 

kunststofversterkte mortel. 

 

Dit maakt de WEDI bouwplaat tot wat het is: de ideale ondergrond voor tegelwerk in dunbedlijm.  

De plaat kan op elke ondergrond worden aangebracht.  De Wedi bouwplaat is waterdicht, 

warmte-isolerend, dampremmend, universeel toepasbaar, licht in gewicht en robuust.  Bovendien 

laat deze plaat zich gemakkelijk en snel bewerken. 

Dikte: 20 mm 

 

Kenmerkende technische gegevens: 

De Wedi bouwplaat bestaat uit Styrofoam IB, een blauw HCFK-vrij geëxtrudeerd polystyreen 

hardschuim met gesloten celstructuur en voorzien van een vlamvertragend middel. 

 

Lange-termijn druksterkte (max. 2% vervorming, 50 jaar) EN 1606   0,08 N/mm² 

Druksterkte bij 10% vervorming EN 826       0,25 N/mm² 

Elasticiteitsmodulus EN 826         10 N/mm² 

Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10°C EN 12667/ EN 12939    0,035 W/mK 

Warmtegeleidingscoëfficiënt meetwaarde volgens toelating Z-23.15-1476 DIN 4108-4  

            0,037 W/mK 

Afschuifsterkte EN 12090         0,2 N/mm² 

Afschuifmodulus EN 12090         7 N/mm² 

Volumieke massa EN 1602         30 kg/m³ 

Diffusieweerstandsgetal (µ-waarde) EN 12086      100 

Wateropname door onderdompeling EN 12087      ≤ 1,5 Vol.-% 
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Capillariteit          0 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt        0,07 mm/mK 

Temperatuursbestendigheid         -50/+75°C 

Brandgedrag 4102          B1 

 

Metalen geraamte: 

Opbouwen met koud gewalste profielen in verzinkt staal. 

De profielen beantwoorden aan DIN 18182 Teil 1 en hebben volgende kenmerken: 

- hoogte van de vleugels van de stijlen: minimaal 48 mm; 

- dikte van het staal: minimum 0,6 mm; 

- zinklaag: 180 g/m² (tweezijdig). 

 

Schroeven: 

Gipskartonplaten bevestigen met snelbouwschroeven met trompetkop, die beantwoorden aan DIN 

18182 Teil 2. 

 

Toebehoren: 

De voegproducten (voegband, Jointfiller, Jointfinisher-mix), alsook de te voegen afwerkingsprofielen 

(Corner Bead, Flex Corner, Control Joint, Metal Edge Trim) en de plaatsingslijm voor op muren zijn 

te leveren door de platenfabrikant. 

 

3.   Uitvoering: 

Scheidingswanden: 

De wand opbouwen uit een verzinkt stalen stijl- en regelwerk (resp. C- en U-profielen) dat na 

tussenvoeging van soepele band (type PE/  ) om de h.o.h. 800 mm aan de omliggende constructie is 

bevestigd. 

Aan elke buitenzijde van het geraamte een laag (ABA- of WR-) gipskartonplaten of WEDI bouwplaten 

bevestigen met snelbouwschroeven. 

Bouwplaten op muren: 

Plaatsing van de WEDI bouwplaten met lijmdotten en metaalpluggen volgens de productvoorschriften 

van de WEDI fabrikant. 

 

4. Toepassing: 

- lichte scheidingswanden (ABA,WR,WEDI). 

- rechtstreeks op muren d.m.v. lijmdotten en metaalpluggen (WEDI). 

 

5.   Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn o.a.: 

- de gipskartonplaten (12,5 mm ABA of 12,5 mm WR) en WEDI bouwplaten (20 mm); 

- al de nodige uitsparingen en ravelingen; 

- de nodige voorzieningen om deuren te kunnen plaatsen; 

- de metal-stud-structuur; 

- al de rand- en andere afwerkingen 

- het effen plamuren van al de naden en het schilderklaar afwerken van de wand; 

- al het nodige toebehoren om een vakkundige plaatsing uit te voeren. 
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6.   Afmetingen: 

De opgegeven afmetingen zijn voorlopig en dienen bij de uitvoering ter plaatse te worden 

heropgemeten. 

 

a) Wand 2-zijdig bekleed met WR-platen: toilet ± 8,05 m². 

 

 METING:  

8.5 Lichte scheidingswanden en voorzetwanden: 

  a) Wand 2-zijdig bekleed met WR-platen: VH/ 8,05 m² 
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DEEL 9:  VLOEREN 

 

Van toepassing zijn: 

- Technische Voorlichting nr. 193 "Dekvloeren" van het WTCB 

- Technische Voorlichting nr. 213 "Binnenvloeren van natuursteen" van het WTCB. 

 

 

 

9.1   ONDERVLOEREN 

 

Algemeen: 

De ondervloeren worden aangebracht na voorafgaandelijk reinigen van het grondvlak en worden 

geprofileerd en vlak afgetrokken. 

Randbekistingen zijn in dit artikel begrepen.  De ondervloeren worden los van de wanden gelegd door 

tussenvoegen van stroken geëxpandeerd polystyreen, van minstens 5 mm dik.  De zettingsvoegen van 

de constructies worden eveneens in de ondervloer uitgespaard. 

 

9.1.1   Polyurethaanisolatie als leidinguitvulling (d = 8 cm) 

Meting: 

Netto meting in m². 

 

Toepassing: 

Vloerisolatie en uitvullaag voor leidingen.  Geplaatst onder zwevende niet-hechtende gewapende 

dekvloer. 

 

Materiaal: 

De isolatie van de vloeren zal bestaan uit een laag gespoten polyurethaanisolatie (hardschuim) dat op 

de draagvloer wordt aangebracht en de leidingen omhult met minimum 2cm dekking.  De uitvoering 

gebeurt naad- en voegloos en vormt langs de muren een plint om een volmaakte vlottende vloer te 

bekomen. 

De vloerisolatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, welke de proeven aflevert volgens 

de NBN 576.40 opgemaakt door een universiteit. 

De uitvoering moet conform zijn aan de voorschriften van de fabrikant. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen in de prijs voor de vloerisolatie zijn de levering en plaatsing van het materiaal, het 

gladschuren van het bovenoppervlak, de opkanten tegen de muren en al het nodige toebehoren dat 

vereist is voor een vakkundige uitvoering. 

 

Afmetingen: 

(21,34 + 84,70 + 34,1 + 17,0) m² = 123,04 m² 

 

 METING: 9.1.1 Polyurethaanisolatie als leidinguitvulling (d= 8 cm): VH/ 157,14 m² 
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9.1.2   Waterdicht scherm met PE-folie (d = 0,2 mm) 

Toepassing: 

PE-folie (d=0,2 mm) op thermische vloerisolatie (dus als glijlaag onder zwevende gewapende 

dekvloer): na plaatsing van de randisolatie wordt over de vloerisolatie en de randisolatie een PE-folie 

(dikte 0,2 mm) als dampscherm geplaatst en 40 cm omhoog geplooid tot boven het peil van de 

afgewerkte vloer teneinde elke vochtindringing vanuit de chape naar de isolatie te verhinderen.  Deze 

omhoog geplooide folie mag slechts afgesneden worden na plaatsing van de vloerbedekking.  

Afzonderlijke folies dienen mekaar met minstens 50 cm te overlappen teneinde een voldoende 

dichting te bekomen. 

 

Inbegrepen is ook: 

- de verlijming van de waterdichting op de kragen van de vloersifons; 

- de plaatsing van een dubbele gelaste laag rond de vloersifons; 

- elke andere noodzakelijke werkzaamheid voor de waterdichtheid van het membraan. 

 

Prijsbepaling: 

De aannemingsprijs voor het plaatsen van de PE waterdichtingen is inbegrepen in de aannemingsprijs  

voor de aangrenzende thermische en akoestische vloerisolaties. 

 

 METING: 9.1.2 Waterdicht scherm met PE-folie (d=0,2 mm): pro memorie, 

inbegrepen in de aannemingsprijzen voor de thermische en  

akoestische vloerisolaties 

 

9.1.3   Zwevende niet-hechtende gewapende dekvloer 

• Van toepassing zijn o.a. het Typebestek 105 (laatste versie), de voorschriften van het WTCB (o.a. 

Technische voorlichting nr. 189 en 193) en STS 44. 

 

• Gewapende dekvloer (d=7cm): 

 - De dekvloer wordt uitgevoerd zoals beschreven in STS 44 en dan vooral het deel 44.13 "niet-

hechtende dekvloeren". 

  -  De dekvloer wordt uitgevoerd in 2 lagen met volgende samenstelling: 

    * toplaag (dikte = ± 40 mm) 

    - 50 kg cement P-300 

    - 150 liter grof rivierzand 

    * onderlaag (dikte  = ± 30 mm) 

    - 250 kg cement 

    - 1 m³ grof rivierzand 

 

   * niet-verzinkt metalen draadnet 

- te plaatsen tussen de toplaag en de onderlaag en minstens van type met gelaste 

vierkante mazen van 50 x 50 mm en Ø 2 mm. 

 

• Uitzettingsvoegen: 

Geheel de "zwevende" vloer boven de vloerisolatie, d.w.z. de gewapende dekvloer, het mortelbed 

en de tegelvloer dienen te worden onderverdeeld in vakken van ongeveer 25 m².  Al deze vakken 

zullen onderling worden gescheiden door een soepele uitzettingsvoeg, zodat ze zich vrij kunnen 
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uitzetten of krimpen.  Een plan met exacte situering van de uitzetvoegen in de tegelvloer, evenals 

een staal van het voegmateriaal dienen op voorhand aan de architecten ter goedkeuring te worden 

voorgelegd.  Deze uitzettingsvoegen lopen ononderbroken door vanop de vloerisolatie, door de 

gewapende dekvloer en door het mortelbed en ze moeten perfect corresponderen met de voegen 

in de tegelvloer.  Nergens mogen bijkomende voegen in de tegelvloer worden aangebracht.  Ter 

plaatse van de gewapende dekvloer en het mortelbed worden deze uitzettingsvoegen uitgevoerd 

in polystyreen met een dikte van 20 mm en tussen de tegels wordt een plastische voeg voorzien 

van 3 à 4 mm breedte.  Deze plastische voeg wordt uitgevoerd door middel van een soepele 2-

componentenkit waarvan de kleur aansluit bij de deze van de tegels en die als materiaal bestand is 

tegen een regelmatig onderhoud met water.  De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de 

efficiëntie van de door hem uitgevoerde uitzettingsvoegen, indien deze niet voldoen dan is hij 

verplicht om op eigen kosten de nodige aanpassingswerken uit te voeren. 

 

• De dikte en uitvoering van de dekvloer wordt steeds optimaal afgestemd op de vloerbedekking. 

 

• Afmetingen: 

  (21,34 + 84,70 + 34,1 + 17,0) m² = 157,14 m² 

 

 METING: 9.1.3 Zwevende niet-hechtende gewapende dekvloer (d= 7 cm): VH/ 157,14 m² 

 

 

9.1.4   OSB-platen (d = 18 mm) 

Toepassing: 

Verdieping toren + zolder sacristie. 

 

Materiaal: OSB = Oriented Strand Board 

- grondstof: grote schilspanen;  

- lijmtype: PF/ isocyanaat; 

- redelijk bestand tegen vocht; 

- brandwerend type; 

- toepasbaar voor dragende constructies; 

- plaatafmetingen: ± 1,20 m x 2,40 m; 

- dikte: 18 mm; 

- tand- & groefplaten; 

- densiteit: min. 720 kg/m³; 

- vochtgehalte: max. 8%; 

- hoge mechanische weerstand; 

- nagelbaar en schroefvast. 

 

Afmetingen: 

(21,9 + 18,4) m² = 40,3 m². 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn de OSB-platen, alsook het bevestigen en voorbereiden van de ondergrond. 

 

 METING: 9.1.4 OSB-platen (d=18 mm): VH/ 40,3 m² 
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9.2   VLOERBEKLEDING 

 

9.2.1   Tegelvloeren in natuursteen  

 

Algemene bepalingen natuursteen: 

• Monsters: 

Vooraleer over te gaan tot plaatsing van de natuursteen moet de aannemer aan de architecten drie 

monsters voorleggen (contractuele monsters), van elke toe te passen steensoort en van elke toe te 

passen oppervlakteafwerking.  Minimum 2 dm² per monster.  Om later geldig te zijn, moeten de 

monsters op hun achterzijde door de architect gesigneerd worden.  Deze monsters moeten het 

gemiddelde uitzicht en de twee grensuitzichten van de levering vertonen.  Zij moeten bovendien 

alle bijzonderheden (aders, gaten, draden etc.) bevatten die niet als gebreken worden beschouwd 

en waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden.  Voor de goedkeuring van het uitzicht, 

de kleur en de oppervlaktestaat van de geplaatste stenen zal later worden verwezen naar de 

grenswaarden van de voormelde monsters.  Indien deze monsters verloren gaan, zal elk gebrek of 

afwijking, hoe klein ook, aanleiding geven tot afkeuring vanwege het Bestuur. 

 

• Certificaat: 

Voor iedere steenlevering zal een certificaat van herkomst (groeve) door de aannemer moeten 

voorgelegd worden. 

 

• Bescherming: 

Tijdens het bewerken en bewaren van de natuursteen worden op de bouwplaats de nodige 

voorzorgen getroffen tot bescherming tegen atmosferische invloeden, beschadiging en vervuiling.  

Eens de natuurstenen geplaatst, voorziet de aannemer alle nodige beschermingen tot de 

voorlopige eindoplevering.  Bij eventuele beschadiging is de steen volledig te vervangen. 

 

• Groefleger: 

De te verwerken stenen zijn gelaagde gesteenten, derhalve moeten de stenen zodanig gehouwen 

worden, dat éénmaal geplaatst de groeflaag horizontaal voorkomt, gelijk welke de afmetingen zijn. 

 

• Details: 

Vóór de plaatsing van de natuursteen stelt de aannemer detailtekeningen op (schaal 1/5) van al de 

uit te voeren dorpels, plinten, tegelvloeren ... in natuursteen en hij legt deze uitvoeringstekeningen 

ter goedkeuring voor aan de architecten. 

 

• Voegen: 

De stenen worden koud tegen mekaar geplaatst met minimale voegen (max. 2 mm).  De vereiste 

uitzetvoegen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgesteld aan de architecten.  De stenen 

worden in zo groot mogelijke lengten geleverd zodat het aantal voegen tot een minimum wordt 

beperkt. 

 

• Plaatsing: 

 De tegels, tredes en dorpels worden perfect waterpas geplaatst volgens de regels der kunst en op 

de exacte plaats.  Geen enkel individueel hoogteverschil tussen twee willekeurige gekozen punten 

van de bevloering mag groter zijn dan 2 mm over een afstand van 4m.  

De bevloering wordt geplaatst volgens hoofdstuk 6 van de TV 137 van het WTCB "Tegelwerken 

voor vloerbedekkingen".  De rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren 
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volgens de richtlijnen van hoofdstuk 7 van de TV 137.  De karakteristieken van de elastische kitten 

gebruikt voor dit type van voegen, beantwoorden aan tabel 10 van voormelde TV.  Het gebruik 

van rubberbitumenkit is niet toegelaten.  De uitzetvoegen beperken de tegeloppervlakten uit één 

geheel tot ca 50m² en de te betegelen lengte tot 10m. 

 

De plaatsing van de vloer omvat ook: 

 - het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, vetten 

etc.; 

 - het controleren van de hoogtepeilen; 

- het inwerken van de plinten in het muurvlak; 

 - het plaatsen van de tegels en plinten in een geschikt mortelbed; 

 - het opgieten of opvoegen van de vloer en de plinten; 

 - het opkuisen en reinigen van de vloer, inbegrepen het verwijderen van vlekken van legmortel of 

lijm en voegspecie. 

 

• Steenkarakteristieken: 

Maaskalksteen (steen van Vinalmont): 

   - Het betreft een lichtkleurige “Oölietische” maaskalksteen, onder etage “Viseaan”, niveau  

    V2a, klasse A, afkomstig uit de streek van Moha-Vinalmont.   

   - Kenmerken: 

- schijnbare volumemassa: ca. 2725 kg/m³ 

- druksterkte: 130 N/mm² 

-  buigsterkte: 11 N/mm² 

-  slijtsterkte (1000 m): 2,66 mm 

-  elasticiteitsmodulus: 70.000 N/mm² 

-  waterabsorptie P = 0.30 à 0.60 % en Pv= 0.80 à 1.60 % 

-  absolute porositeit: Pa = 1 à 2 % 

-  de steen wordt gerangschikt bij de vorstbestendige steen na afgifte van het groef 

 water. 

-  De steen heeft een uitgesproken, zeer lichte grijze kleur met een warme tonaliteit en 

bezit een fijnkorrelige gesloten structuur met een homogene en compacte textuur. 

- De steen moet gezond en van goede kwaliteit zijn en helder klinken onder de metalen 

hamer. Hij mag geen slecht gecementeerde - doorgaans zeer fijne - aders, noch 

watervasthoudende zwarte strepen vertonen. 

-  Afwerking: al de zichtvlakken worden gezoet in een grijze tint die het best aansluit bij de  

  oorspronkelijke bevloering.  Stalen zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen. 

- Tegeldikte: 3 cm. 

 

Zwarte steen van Doornik: 

-  Het betreft een compacte en zeer fijnkorrelige kalksteen uit het Boven-Tournaisiaan (Tn3c).  

 Hij is afkomstig van een afzetting die verdeeld is in opeenvolgende vrij dunne banken die 

kenmerkend zijn voor de streek van Doornik. 

Deze steen wordt ontgonnen uit de zgn. “blauwe banken”.  Hij bevat weinig fossielen en 

wordt gewaardeerd om zijn marmerachtige afwerking (donker gezoet), waardoor hij een 

mooie zwarte kleur krijgt. 

- Kenmerken:  

   - schijnbare volumemassa: ca. 2665 kg/m³ 

- poreusheid: 0,67 volume % 

- niet vorstvast 
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- druksterkte: 217,4 N/mm² 

- buigsterkte: 21,9 N/mm² 

- witte aders worden verworpen 

- Afwerking: al de zichtvlakken worden donker gezoet in een tint die het best aansluit bij de  

 oorspronkelijke bevloering.  Stalen zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen. 

- Tegeldikte: 3 cm. 

 

• Meting: 

De afwerking van de voegen, kitvoegen, de uitzetvoegen en de zettingsvoegen met gepaste 

profielen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.  Stalen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan 

de architect. 

  De gevraagde vloertegelplannen en andere detailtekeningen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 

 

Mortel voor Vloeren, tredes & dorpels: 

• Het gebruik van grijze cement of ongewassen zand is verboden. 

 

• De voegmortel mag geen vlekverwekkende ingrediënten bevatten: slakken of ijzerhoudend zand  

en cementsoorten die producten bevatten waarvan de reacties onverenigbaar zijn met de te 

plaatsen tegelsoorten zijn aldus af te raden. 

 

Legmortel:  

• Samenstelling:  - 1/2 deel vette gebluste kalk 

-  1deel wit cement 

-  4 delen wit zand  

 

• De mortel wordt bereid naarmate de vordering van het betegelingswerk.  Het gebruik van 

opnieuw beslagen mortel die een begin van droging of van binding heeft ondergaan, is verboden.  

De mortel wordt op het draagvlak uitgestreken en de tegels worden erin gelegd en gedrukt.   

 

• Bij aansluitingen van wisselende tegeldiktes zal het mortelbed eveneens variëren in dikte.  De 

nodige verankeringen voor tredes dienen te worden voorzien. De aanwezigheid van luchtblazen in 

de legmortel dient absoluut vermeden te worden. 

 

• De tegels mogen voor de plaatsing niet besproeid worden en bij de plaatsing dient er zo weinig 

mogelijk water gebruikt te worden, aangezien dit de kans op latere vlekvorming vergroot. Na het 

plaatsen van de tegels mag de vloer niet afgedekt worden aangezien dit het droogproces 

belemmert. 

 

Voegmortel: 

• Samenstelling:   

Voor   MAASKALK & NOIR DE BASECLES & ZWARTE STEEN VAN DOORNIK: 

- 1/2 deel vette gebluste kalk 

-  1deel wit cement 

-  3 delen rivierzand 

 

• De zichtbare voegbreedtes mogen maximaal 2mm breed zijn en de voegen liggen in mekaars 

verlengde.  Te brede voegen geven onverbiddelijk aanleiding tot afwijzing vanwege het 

Bestuur ! 
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• Gezien de geringe opslorpingsgraad van maaskalksteen, mogen de eventuele voegen (tussen 0 en  

2mm breed !!!) aangegoten worden met cement of kalk waarvan de kleur zal moeten gekeurd 

worden door de architect na voorlegging van monsters. 

 

Uitvoering natuursteenvloeren + plinten: 

Deze werken omvatten de levering en plaatsing van de recuperatietegels en nieuwe tegels volgens het 

oorspronkelijk vloerpatroon en met een maximale voegbreedte van 2 mm. 

• recuperatietegels in maaskalk en Noir de Basècles: plaatsing gereinigde recuperatietegels in 

maaskalk en Noir de Basècles, dikte variabel tussen ± 3 cm en ± 8 cm;  uitvoeringsdikte tegels + 

mortelbed = ± 10 cm; 

• nieuwe tegels in maaskalk en Zwarte steen van Doornik: de tegels die reeds voor de demontage 

gebroken waren of te zeer verweerd, zullen worden vernieuwd in maaskalk en Zwarte steen van 

Doornik en dit met gezoete of gepolijste afwerking conform het originele vloerpatroon; tegelstalen 

dienen vooraf door de aannemer ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

  - tegeldikte: 3 cm 

  - tegelformaat: tegels idem bestaande, gezoet 

• nieuwe plinten in Zwarte steen van Doornik: ter vervanging van de niet-originele hoge houten 

lambrisering zullen 16 cm hoge gezoete plinten in Zwarte steen van Doornik worden geplaatst; 

deze plinten worden ingewerkt in het muurvlak zodat hun zichtvlak gelijk valt met het muurvlak en 

afgewerkt met een gepaste voeg; proefuitvoering van 2 m lengte vooraf ter goedkeuring voor te 

leggen aan Onroerend Erfgoed en architect. 

  - plintdikte: 3 cm 

  - plintformaat: 3/16 cm gezoet 

 

Afmetingen: 

 

VLOERTEGELS (m²) 

Locatie Toestand Recuperatietegels 

maaskalk + Noir 

de Basècles + 

marmer 

Nieuwe tegels 

maaskalk 

Nieuwe tegels 

zwarte steen van 

Doornik 

schip + koor ± 118,8 m² dambordpatroon    

 50% Noir de Basècles waarvan ± 60 % 

gerecupereerd kan worden 

 

35,64  

 

23,76 

 50% maaskalk waarvan ± 60 % gerecupereerd 

kan worden 

 

35,64 

 

23,76 

 

 

toren ± 21,34 m² maaskalksteen waarvan 50% te 

recupereren 

 

10,67 10,67  

sacristie versleten en verzakte vierkante tegels te 

vervangen door maaskalktegels 35/35  17,0  

Totaal 81,95 34,43 23,76 

- recuperatietegels in maaskalk en Noir de Basècles en marmer: 

  ± 81,95 m²; 

- nieuwe tegels in maaskalk: 

  ± 34,43 m²; 

- nieuwe tegels in Zwarte steen van Doornik: 

  ± 23,76 m²; 
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- demonteren, reinigen en herplaatsen tussendorpels en tredes in natuursteen: in totaal ± 3,72 m²; 

- nieuwe plinten in Zwarte steen van Doornik: 73,18 m (recht) en 11,24 m (gebogen) met bovenaan 

een terugliggende schaduwvoeg: profilering volgens architect: proefstukken voor te leggen. 

 

 METING: 9.2.1 Tegelvloeren in natuursteen:  

   - recuperatietegels in maaskalk, Noir de Basècles en marmer: 

      VH/ 81,95 m² 

   - nieuwe tegels in maaskalk: VH/ 34,43 m² 

   - nieuwe tegels in Zwarte steen van Doornik: VH/ 23,76 m² 

   - demonteren, reinigen en herplaatsen tussendorpels en tredes in 

natuursteen:  VH/ 3,72 m² 

   - nieuwe plinten in Zwarte steen van Doornik:  

    - recht: VH/ 73,18 m 

    -  gebogen: VH/ 11,24 m 

 

 

9.2.2   Plankenvloeren in lariks (d = 22 mm) 

Uitvoering van plankenvloeren in larikshout, 1
ste

 keus, geschaafd, dat vooraf een beschermende 

behandeling tegen zwammen en insecten heeft ondergaan volgens procédé A1 van de STS 31.04.31-

deel II.  De planken zijn massief, 22 mm dik en worden geplaatst met tand- en groefverbinding, 

plankbreedte afwisselend tussen 18 en 25 cm.  De planken zijn van kwaliteit 1
ste

 keus, spintvrij.  Het 

bovenvlak vertoont knopen noch gebreken, weinig opvallende aders en vlekken of verkleuringen zijn 

toegestaan.  Lengte 60 – 250 cm. 

Al het hout heeft een maximum vochtgehalte tussen 10 en 11 %; de gemiddelde vochtigheidsgraad 

ligt beneden de 10%.  (Het hout wordt kunstmatig gedroogd naar 8%).  De stroken worden aan 

weerszijden haaks gezaagd. 

 

Behandeling: 

De plankenvloer wordt na plaatsing eerst geloogd of gebeitst (in verschillende behandelingen) en 

vervolgens behandeld met olie, Richtmerk Woca, type High Soli Masterolie door middel van het Woca 

Patina disk-systeem, of een gelijkwaardig alternatief. Dit alles volgens de productvoorschriften van de 

fabrikant. Product- en uitvoeringsmethode ter goedkeuring voor te leggen aan de architect. 

Er dienen voorafgaandelijk meerdere stalen geplaats te worden om de kleur te bepalen, ter 

goedkeuring door de architect. 

 

a) Logen : Richtmerk Woca houtloog (of gelijkwaardig alternatief) 

Loog om het verdonkeringsproces  van de houten beplanking te stoppen en een lichte witte schijn aan 

het oppervlak te voorzien, terwijl de structuur van het hout zichtbaar blijft. Indien het hout droog is is 

er een 2
e

 laag nodig. Het hout moet fijn geschuurd worden, schoon en droog zijn. 

Uitvoering volgens de productvoorschriften van de fabrikant. Product- en uitvoeringsmethode ter 

goedkeuring voor te leggen aan de architect. 

 

Er dienen voorafgaandelijk meerdere stalen geplaatst te worden om de kleur te bepalen, ter 

goedkeuring door de architect. 

 

b) Nabehandeling: Woca High Solid Masterolie (of gelijkwaardig alternatief) 

Na het logen (en een droogtijd van ca. 8uur bij 20°C), het hot dient volledig droog te zijn, kan het 

hout ingeolied worden. Dit draagt bij om een beter slijtvast, stof- en waterafstotend oppervlak te 
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bekomen.De vloer moet volkomen droog zijn en vrij van vuil en vet alvorens de olie aan te brengen. 

De aanbevolen vochtigheidsgraad is max.12% en het oliën gebeurt bij minstens 18°. 

Uitvoering volgens de productvoorschriften van de fabrikant. Product- en uitvoeringsmethode ter 

goedkeuring voor te leggen aan de architect. 

Er dienen voorafgaandelijk meerdere stalen geplaatst te worden om de kleur te bepalen, ter 

goedkeuring door de architect. 

 

Plaatsing: 

De uitvoerder meet voorafgaandelijk de lokalen op en maakt een plaatsingsplan.   De planken worden 

bevestigd met roestvaste nageltjes. 

 

Afmetingen: 

21,9 m² (toren). 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn het leveren en plaatsen van de houten vloerbekleding, proefuitvoeringen, het logen of 

beitsen, het behandelen met olie en alle toebehoren die hiervoor nodig zijn alsook de verschillende 

nabehandelingen om een vakkundig afgewerkte vloer te bekomen. 

 

 METING: 9.2.2 Plankenvloeren in lariks (d = 22 mm): VH/ 39,1 m² 
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DEEL 10:    BINNENSCHRIJNWERK 

 

• De restauratie van het binnenschrijnwerk mag enkel gebeuren door een ervaren schrijnwerker-

restaurateur die met minstens 5 referenties van gelijkaardige werken op voorhand ter goedkeuring 

dient voorgesteld te worden aan het Bestuur. 

 

• De vervanging van slechte houten onderdelen gebeurt steeds met duurzame houtsoorten met 

bijgevoegd attest van houtbehandeling.  In principe wordt dezelfde houtsoort toegepast als bij de 

originele onderdelen. 

 

• Al de restauratie-ingrepen dienen steeds op voorhand ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 

het Bestuur. 

 

 

10.1 BINNENDEUREN 

 

• Binnendeuren: 

 - de aannemer zorgt voor de levering, plaatsing en volledig gebruiksklare afwerking van de 

diverse binnendeuren voorzien in het ontwerp, dit rekening houdend met de aanduidingen op 

de plannen en de onderhavige beschrijving; 

 - de plaatsing van de binnendeuren gebeurt in de door de algemene aannemer voorziene 

ruwbouwopeningen met bijpassende houten deuromlijstingen en dagstukken in Meranti; 

 - STS 53 is van toepassing; 

 - vooraleer het gebouw in gebruik wordt genomen en vóór de afwerking van de schilderwerken 

dient de aannemer het goed functioneren van de deuren na te zien en bij te werken.  Nazicht is 

eveneens inbegrepen in de eenheidsprijs. 

 

 

10.1.1 Restauratie binnendeuren 

Voorafgaandelijk dient ter plaatse met de Inspecteur van Onroerend Erfgoed en de architect bepaald 

te worden hoe de binnendeuren dienen gerestaureerd te worden. 

 

Toepassing: 

dubbele deuren torenportaal + deur sacristie + deur doksaal. 

 

Uitvoering: 

Deze deuren dienen de volgende behandeling te ondergaan: 

- deurbladen en deuromlijstingen voorzichtig demonteren; 

- nazicht door een ervaren schrijnwerker-restaurateur / gebreken opsporen; 

- per deur voorafgaandelijk alle restauratie en vernieuwingsingrepen ter goedkeuring voorleggen aan 

het Bestuur; 

- reiniging / verwijderen oude boenlagen tot op naakte hout / grondig afschuren; 

- houtwerk vakkundig herstellen en restaureren tot een stabiel geheel/ alle slechte onderdelen 

vernieuwen in eik met dezelfde vormgeving/ enkel traditionele houtverbindingen toepassen/ 

afmetingen aanpassen aan eventuele ruwbouwwijzigingen/ behandelen tegen insecten en fungi en 

bijplamuren/ bijtinten en boenen met Carnauba bijenwas; 

- gebroken glaspaneeltjes vernieuwen in dezelfde glassoort en dikte; 
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- hang- en sluitwerk grondig restaureren en zoveel mogelijk recupereren/ niet-recupereerbare of 

ontbrekende delen vervangen door sobere gelijkaardige elementen in een duurzaam roestvast 

materiaal/ rolsloten herstellen en eventuele ontbrekende sleutels bijmaken; 

- hang- en sluitwerk afschuren en schilderen in een 2-laagse zwarte zijdeglansverf; 

- rondom de deurbladen uitschuifbare tochtborstels inwerken; 

- de gerestaureerde en aangepaste deurbladen en deuromlijstingen vakkundig monteren en afstellen. 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn de demontage, de restauratie, de aanpassing, het boenen, de herplaatsing en 

vakkundige afstelling van de gerestaureerde en aangepaste deuren en deuromlijstingen, alsook het 

hang- en sluitwerk, de tochtborstels, de sleutels, de deurstoppen en alle toebehoren, 

proefuitvoeringen. 

 

Afmetingen: 

Conform plannen. 

- type 1: torenportaal: 

2 paneeldeuren en omlijstingen: ± 1,54 m x 3,45 m. 

 

- type 2: sacristiedeur: 

 1 enkelvoudige paneeldeur: ± 0,98 m x 2,08 m. 

 

- type 3: doksaaldeur: 

 1 enkelvoudige paneeldeur: ± 0,88 m x 2,06 m. 

 

 METING: 10.1.1 Restauratie binnendeuren: 

     - type 1: FH/ 1 stuk 

     - type 2: FH/ 1 stuk 

     - type 3: FH/ 1 stuk 

 

 

10.1.2 Nieuwe binnendeuren 

Toepassing: 

Nieuwe binnendeuren (toilet). 

 

Meting: 

Stuk per deurtype zoals verder vermeld in onderhavige beschrijving of opmetingsstaat. 

 

Eenheidsprijs: 

Omvat de levering, plaatsing en afwerking met inbegrip van alle toebehoren van de deurbladen, 

sloten, krukken etc. zodat ieder deurgeheel gebruiksklaar is afgewerkt. 

 

Deurtype: 

Alle binnendeuren zijn van het zogenaamde type "volle effen deuren".  De deuren beantwoorden aan 

art. 09.4 van het type bestek 104 – aan de STS normen o.a. STS 53 en aan de onderhavige 

beschrijving. 

Als volle deuren worden eveneens beschouwd de standaard deurbladen van het type met 

brandweerstand Rf 30' zodat ook deze mogen gebruikt worden als volle binnendeurbladen. 
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De schrijnwerker-uitvoerder zal vóór de uitvoering van de werken het type binnendeuren samen met 

de nodige attesten ter aanvaarding voorleggen aan de ontwerper. 

 

Deuronderdelen: 

- deuromlijsting; 

- deurblad; 

- deurbeslag: - hangwerk: scharnieren of paumellen; 

   - sluitwerk: - slot met slotplaatjes en sleutels; 

     - krukken met krukplaatjes. 

- deurstop. 

 

DEUROMLIJSTING: 

De omlijstingen zijn uit te voeren in schilderbare Meranti- of Sipohouten kaders van 60 x 15 mm en de 

dagstukken met een dikte van minimaal 18 mm en een breedte in functie van de muurdikte.  Modellen 

met strakke en hedendaagse profilering door schrijnwerker ter goedkeuring voor te leggen aan de 

architect.  Ruwbouwmaten voorafgaandelijk op te meten door de uitvoerder. 

 

DEURBLAD: 

Standaarddeuren: type om te schilderen 

De deurbladen zijn samengesteld uit een kern in geëxpandeerde kurkplaten, gebonden met lijmen op 

kunstharsbasis onder hoge druk en temperatuur.  Rondom deze plaat is er op dezelfde dikte een 

massief kaderwerk te voorzien in geschaafd, vlak hout R.N.D. van eerste kwaliteit.  Ook op de 

plaatsen voor het slot zijn verstevigingen aan te brengen in massief hout – R.N.D.  Vervolgens worden 

deze deuren aan weerszijde bekleed met een basislaag in hardboard dikte 3,2 mm (met harsen 

gedrenkte geperste kartonplaten).  Rondom het deurblad wordt er op de dikte van het blad tussen de 

hardboard, een geschaafde en geschuurde lat aangebracht in Afzelia van eerste handelskeuze.  Deze 

lat is voorzien van een losse veer in hard hout, waarmee zij wordt verbonden met het kaderwerk 

door middel van lijmen.  Totale dikte van het afgewerkte deurblad = ± 42 mm.  De deuren worden 

perfect afgewerkt geleverd.  Er mogen geen onregelmatigheden voorkomen. 

 

Waarborg op de deurbladen: iedere deur dient gedurende minimaal één jaar formeel gewaarborgd 

tegen elke vervorming door centrale verwarming of door normale vochtigheid van het gebouw.  

Iedere deur die een gebrek vertoont, zal zonder meer op kosten van de aannemer hersteld worden 

met inbegrip van de schilderwerken. 

 

DEURBESLAG: 

Van al het toe te passen hang- en sluitwerk dient de schrijnwerker op voorhand een ruim gamma van 

strakke, eigentijdse modellen in geborsteld inox ter goedkeuring voor te leggen aan de architect.  Het 

toe te passen hang- en sluitwerk is in principe uit éénzelfde reeks of vormgeving.  Voorafgaandelijk 

overlegt de schrijnwerker de uitvoering van alle deurbeslag met de ontwerper.  De plaatsing van al het 

deurbeslag gebeurt met door de fabrikant bijgeleverde bevestigingsmiddelen in een roestvrij 

materiaal. 

 

HANGWERK: (scharnieren of paumellen) 

Al de deurbladen worden aan de houten deuromlijstingen opgehangen met 3 scharnieren of 

paumellen in geborsteld inox en een sobere, abstracte vormgeving.  De scharnieren hebben een 

uitneembare stift, vlakke koppen en 2 gladde tussenringen in hard nylon.  De paumellen hebben 

eveneens een gladde tussenring.   
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SLOT+ SLOTPLAATJES + SLEUTELS 

Al de binnendeuren worden uitgerust met een stevig rolslot en 2 bijpassende sleutels.  De ronde 

slotplaatjes worden onzichtbaar bevestigd; ze zijn in geborsteld inox en passen bij het slot. 

 

KRUKKEN + KRUKPLAATJES: 

De deuren worden aan weerszijden voorzien van een kruk in geborsteld inox, onzichtbaar en 

regelbaar (volgens dikte deurblad) bevestigd op een vierkante stift uit gehard staal van 8 mm.  De kruk 

bestaat uit een sobere ronde L-vormige staaf en heeft een zeer strakke en eigentijdse vormgeving.  

(Confer deurklink nr. 1076 van FSB).  De ronde krukplaatjes worden onzichtbaar bevestigd, ze zijn in 

geborsteld inox en passen bij de deurkruk.  Tussen de deurkrukken en de krukplaatjes worden er 

bijpassende pakkingsringen geplaatst zodat er geen beschadigende wrijving kan ontstaan. 

 

DEURSTOP: 

Achter al de deuren dienen er in principe deurstoppen te worden geplaatst in de vloer.  Type 

"struikelvrij" met verende zwarte elastollan bufferdop.  Onzichtbaar bevestigd.  Diameter 85 mm en 

hoogte 22,5 mm.  Modellen ter goedkeuring voor te leggen door schrijnwerker. 

 

Afmetingen: 

-  nieuwe binnendeuren:  afmetingen volgens plannen 

 - toilet: 1 enkele deur  

 

 METING: 10.1.2 Nieuwe binnendeuren: VH/ 1 stuk 

 

 

10.1.3 Glazen sasdeur 

In de kerk wordt uitzonderlijk geopteerd om een nieuwe glazen deur te plaatsen voor de bestaande 

houten dubbele deur. Door deze ingreep is het mogelijk om door de glazen deur te kerk te 

bezichtigen tijdens de sluitingsuren van de kerk (het inkomsas is dan steeds toegankelijk).  

 

In de deuropening wordt een strak stalen kader met platte profielen geplaatst. (met verdoken 

inbusschroeven verankerd aan de twee verticale, houten stijlen aan weerszijden van de dubbele deur)  

Deze structuur kan op een eenvoudige manier worden verwijderd zonder schade aan te brengen aan 

de historische situatie.De dubbele glazen deur en vast bovenpaneel  is zo transparant mogelijk en 

wordt voorzien in gehard veiligheidsglas zonder profielen. Het hang- & sluitwerk is in gecoat 

aluminium. 

Bovenaan de glazen deur is een spleet voorzien als ventilatiedoorvoer. 

  

Structuur in staal: 

 

Materiaal: 

- Stalen structuur kader, warmgewalst met gave walshuid. De stalen onderdelen worden 

voorzien van een matte vernislaag ; een afgewerkt staalplaatje dient op voorhand als monster 

ter goedkeuring voorgelegd te worden door de aannemer; 

- al de stalen profielen hebben rechte strakke randen; onvolkomenheden en oneffenheden in 

het vlak van het metaal worden geweerd ; de onderdelen worden zorgvuldig geslecteerd op 

hun uiterlijk en voorkomen. 

- de lasnaden worden zeer verzorgd uitgevoerd (bij voorkeur op de achterzijde, niet zichtbaar); 
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Samenstellende elementen: 

- structuur in staal met de volgende profielen: 

 - platprofiel 10/300 mm; (één doorlopend element over de volledige hoogte ca. 3m50); 

 - tussen de kader en het houtwerk wordt een stalen lat geplaatst als schaduwvoeg en 

bijkomende versteviging : staven 10/10; 

 - rubberstrip van 5 mm dik als contactisolatie. 

 

Bevestigingen: 

- bevestigingsdetails zijn uit te werken door de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de  

 architect; 

- al de nodige bevestigingen en afwerkingen zijn inbegrepen in de aannemingsprijs; 

- uitvoering door middel van zeer verzorgde en bijgevijlde lasnaden (waar mogelijk aan de 

achterzijde, onzichtbaar); 

- een gelaste en volledig afgewerkte hoekverbinding tussen twee profielen dient door de uitvoerder 

voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

 

Afmetingen: 

Volgens detailplan 4b. De maten zijn door de aannemer te controleren vóór de uitvoering.  

 

Uitvoering: 

Volgens detailplan 4b en vooraf door de aannemer ter goedkeuring voor te leggen proefuitvoeringen. 

 

Volglazen deuren: 

 

Materiaal: 

- dubbele deur in gehard veiligheidsglas inclusief alle hang & sluitwerk; 

- in functie van de stabiliteit wordt een zo hoog mogelijke dubbele deur voorzien; de 

minimumhoogte bedraagt 2m50; (In functie van de jaarlijkse 1 meiprocessie met het hoge 

processiebeeld dient de deur zo hoog als technisch mogelijk te zijn; 

- de houten zijdeuren blijven de ingangen voor het normale gebruik; de glazen deuren worden 

enkel geopend bij speciale gelegenheden en kunnen dus zwaarder uitgevoerd dan normaal.  

- om veiligheidsredenen en mechanische sterkte dient de glazen deur vervaardigd uit gehard 

veiligheidsglas; bij breuk valt het glas uiteen in talloze onscherpe stukjes; 

- voldoet aan de veiligheidsnormering NBN S 23-002;  

- glasdikte 12 mm; 

- het glas wordt zichtbaar gemaakt met een motief om doorlopen te vermijden; 

- beslag voor volglas-systeem: 

- strak, tijdloos design met rechte hoeken; 

- hoge belastbaarheid, voor intensief gebruik; 

- glasdikte in functie van de afmetingen; 

- vast paneel : zijdeling gemonteerd tegen de staalkader; 

- scharnieren dubbele deur: met vlak kozijndeel, haaks gemonteerd tegen de 

staalkader; 

- aluminium gecoat ; donkergrijs RAL 7022  (metallic structuurlak); 

- 2x hoekslot: 

- voorzien in de vloer; 

- vertikaal gemonteerd;  

- voor euro profielcilinder; 

- schootuitslag 20mm; 

- aluminium gecoat ; donkergrijs RAL 7022  (metallic structuurlak). 
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Samenstellende elementen: 

 - dubbele hardglazen deur; 

 -  vast bovenpaneel; 

 -  4 scharnieren; 

 -  2 hoeksloten. 

 

Bevestigingen: 

- bevestigingsdetails zijn uit te werken door de aannemer volgens de voorschriften van de fabrikant 

en ter goedkeuring voor te leggen; 

- al de nodige bevestigingen en afwerkingen zijn inbegrepen in de aannemingsprijs; 

 

Afmetingen: 

Volgens detailplan 4b. De maten zijn door de aannemer te controleren vóór de uitvoering.  

 

Uitvoering: 

Volgens detailplan 4b en vooraf door de aannemer ter goedkeuring voor te leggen proefuitvoeringen. 

 

 METING: 10.1.3 Glazen sas: 1 stuks:  GP/ sog 
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10.2 VAST MEUBILAIR 

 

Algemeen: 

Het betreft nieuw ingebouwd binnenmeubilair.  In de sacristie dienen nieuwe kasten uitgevoerd met 

inbouw van de tellers, meters en cv ketel. 

In de kerk dient een nieuwe kast gemaakt voor inbouw van de geluidinstallatie.  Deze kast dient 

verrijdbaar te zijn. 

 

De werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma die aan de hand van referenties door 

de hoofdaannemer voorafgaandelijk aan de architect ter goedkeuring dient te worden voorgelegd.  

Werkhuistekeningen en proefuitvoeringen worden voorafgaandelijk voorgelegd aan Onroerend 

Erfgoed, opdrachtgever en architect. 

 

In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de 

onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, 

hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten : 

- De controle en opmeting ter plaatse van alle afmetingen en de eventuele aanpassing van te 

prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen, het opstellen van de nodige 

uitvoeringdetails;  

 Voorafgaandelijk aan de uitvoering maakt de aannemer gedetailleerde digitale 

werkhuistekeningen in AUTOCAD van alle te realiseren vast meubilair en legt deze tesamen met 

stalen van het hang- en sluitwerk en de plaatmaterialen ter goedkeuring voor aan de architect.   

Na goedkeuring van de werkhuistekeningen en keuze uit de stalen maakt en plaatst de uitvoerder 

van elk kasttype een proefmodel en legt dit ter goedkeuring voor aan de architect die de vrijheid 

heeft om nog bepaalde aanpassingen en bijkomende detailleringen op te leggen.   

De kosten voor de werkhuistekeningen, stalen en proefmodellen zijn inbegrepen in de 

eenheidsprijs. 

- De controle op de aanwezigheid en juiste plaatsing van de nodige technische uitrusting (water, 

gas, elektriciteit) met het oog op de voorziene en/of latere aansluiting van toestellen, ... ; 

(bijvoorbeeld bij keukenmeubilair) 

-  De fabricage in de werkplaats, de levering, de opslag, het plaatsen en afregelen van alle 

elementen nodig voor het samenstellen van de meubelgehelen : 

o de (stelbare) sokkels, de kastcorpussen, deurfronten, leggers, werkbladen, 

afdeklijsten, ... 

o alle hang- en sluitwerk, hulpstukken, equilibreringssystemen, geleiders, handgrepen, 

... 

o de levering en aansluiting van de desgevallend voorziene elektrische 

inbouwtoestellen,dampkappen, de aansluiting van de inbouwgootstenen en 

mengkranen (de kostprijs van de sanitaire toestellen wordt evenwel afzonderlijk 

begrepen in deel sanitair) 

- De afwerking met inbegrip van alle nodige voegvullingen, de nodige naregelingen, ...; 

- De randaansluitingen van het inbouwmeubilair met de omgevende bouwdelen vormen een 

afgelijnd en afgewerkt geheel en zijn waar vereist afgekit.  

- Het verwijderen van alle afval afkomstig van de werken, het ontdoen van alle klevers, reiniging, ... 

 

Materialen : 

BEKLEDING MELAMINE  

- Decoratief vel papier gedrenkt in melaminehars 

- Gekleefd op drager van spaanplaat of MDF, conform de  norm NFB 54113 

- Krasvastheid : 1,5N gemiddeld 

- Weerstand tegen chemische en huishoudproducten : maximum B0, C0, T0 

- Weerstand tegen verbranding sigaretten 

- Kleurvastheid bij kunstlicht : klasse 6 
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- Stootweerstand op spaanplaat : 50 cm valhoogte kogel 500g / op MDF : 80cmvalhoogte kogel 500g 

- Weerstand tegen scheurvorming en slijtvast 

- Kleur/decor : nader te bepalen uit stalen voor te leggen door de aannemer. 

 

BEKLEDING HOGEDRUK LAMINAAT (HPL high pressure laminate) 

- Beschermende toplaag (bestaat uit transparante laag van melaminehars) + decorpapier of effen 

tinten in de massa, doordrenkt met melaminehars + kern (verschillende lagen kraftpapier 

geïmpregneerd met fenolhars), conform de norm EN 438. 

- De drager wordt op beide zijden bekleed met hogedruk laminaatplaten volgens NBN EN 438-1 

van de klasse HPL-EN 438 VLS of S 121, minimum dikte: 0,9 mm.  

- Krasvastheid ngl afwerking oppervlak : >1,5N  

- Weerstand tegen chemische en huishoudproducten  

- Warmteweerstand 

- Weerstand tegen verbranding sigaretten 

- Kleurvastheid bij kunstlicht : klasse > 6 

- Stootweerstand (N) : >20 

- Weerstand tegen scheurvorming en slijtvast 

- Kleur/decor en afwerking : nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen door de aannemer. 

Mogelijke afwerkingen (eigenschappen van het oppervlak) gesatineerd, mat, super mat, hoogglans 

of korrelig afhankelijk van het gebruik. 

 

BEKLEDING HOUTFINEER 

- Beschermende melamine toplaag, vernis of olieën (zoals beschreven verder bij opsomming 

materialen) na tinten in de gewenste kleur.  

- Geselecteerd fineer : Elk vel fineer is uniek en heeft zijn eigen nerftekening. Structuur, 

homogeniteit en continuïteit zijn hier van wezenlijk belang. De vellen worden gesorteerd op een 

zuivere en markante structuur, seriegrootte, en egale kleuren. Representatieve stalen dienen 

steeds voorgelegd te worden aan architect en opdrachtgever.  

- Rechtstreeks gelijmd op plaatmateriaal of eerst verkleefd op verschillende lagen kraftpapier 

- Fineer wordt door middel van lijmdraad en/of lijm aan elkaar verbonden tot de gewenste afmeting. 

Het fineerhout wordt standaard in boek gevoegd. 

- De plaaten worden aan de zijkanten voorzien van een massieve lijst. De massieve lijst kan zowel in 

het verstek als recht worden aangelijmd. 

 

KERN KRAFTPAPIER  

- Zwarte kern : opeenstapeling van meerdele tientallen bladen kraftpapier 

- Rotvrij, vochtwerend 

- Te gebruiken als vochtwerende, isolerende laag (8mm) tussen meubilair en vloer.  

 

KERN MULTIPLEX 

- Combinatie van dunne lagen hout (> 3). Afhankelijk van de dikte wordt een aantal lagen hout, 

eigenlijk heel dunne planken, kruislings onder toevoeging van watervaste lijm op elkaar gelegd en 

onder hoge druk geperst tot een zeer stabiel houten paneel. 

- De corpussen zijn samengesteld uit multiplex beantwoordend aan NBN EN 312-1 en 312-3.  De 

multiplex opgebouwd uit 1,4 mm dikke berke- en naaldhoutfineren. 

- Densiteit van de platen: minstens 650 à 700 kg/m3. 

- Formaldehydeklasse 1. 

 

KERN SPAANPLAAT 

- Kwaliteitsplaat voor interieur en meubelindustrie  

- Standard spaanplaat met geschuurde, fijne oppervlakte en sterk schroefbare kern. Geschikt voor 

industriële verwerking naar binnenhuisinrichting en meubelproductie toe. De plaat is goed 

freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1 klasse).  
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- De plaat dient in serviceklasse 1 toegepast te worden (beperkingen in temperatuur en 

omringende luchtvochtigheid) en kan enkel gebruikt worden in de biologische risicoklasse 1 van 

EN 335-3. De platen moeten beschermd worden tegen elk direct contact met water. Stapeling 

moet vlak gebeuren, op een palet of met voldoende aantal dwarsbalken. Platen worden niet 

rechtop gestockeerd, tenzij grondcontact kan vermeden worden. Onder invloed van veranderende 

vochtomstandigheden zal de plaat uitzetten of krimpen. Gebruik geschikte werktuigen voor het 

zagen, frezen en boren.  

- Dikte : 6 tot 38 mm. Breedte en lengte : 2030 - 2100 tot 5700 lengte en 2440 - 2620 tot 6300 

lengte.  

 

KERN VOCHTWERENDE SPAANPLAAT 

- Vochtwerende plaat voor dragend gebruik in vochtige omgeving. 

- Hoge densiteitsspaanplaat met een geschuurde, fijne oppervlakte en een sterk schroefbare kern, 

verlijmd met MUF-lijm. De plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling o.i.v. hoge 

luchtvochtigheid. Geschikt voor dragende toepassingen in vochtige omgevingen; kan veredeld 

worden met papier, melamine, fineer of laminaat. De plaat is goed freesbaar en heeft een lage 

formaldehyde-emissie (E1 klasse). 

- De plaat kan in serviceklasse 2 toegepast worden (beperkingen in temperatuur en omringende 

luchtvochtigheid) en kan enkel gebruikt worden in de biologische risicoklassen 1 en 2 van EN 335-

3. De platen moeten tijdens en zeker na de installatie zo goed mogelijk beschermd worden tegen 

elk direct contact met water. Stapeling moet vlak gebeuren, op een palet of met een voldoende 

aantal dwarsbalken. Platen worden niet rechtop gestockeerd, tenzij grondcontact kan vermeden 

worden. Onder invloed van veranderende vochtomstandigheden zal de plaat uitzetten of krimpen, 

zij het in mindere mate dan de Standard E1, waardoor steeds uitzettingsruimte moet voorzien 

worden. Gebruik geschikte werktuigen om te zagen, frezen en boren. In serviceklasse 2 moet 

corrosiebestendig beslag gebruikt worden zoals bijvoorbeeld gegalvaniseerd staal. Nagels of 

schroeven moeten minimum 8 mm van de zijkant van de plaat verwijderd blijven. 

 

KERN MDF-PLAAT (Medium Densite Fibreboard) 

- Hoge kwaliteits-MDF voor gebruik in droge omstandigheden en in alle belastingsduurcategorieën. 

Geschikt voor interieurinrichting en meubelproductie.  

- Standaard hoge densiteits-MDF met een harde en glad geschuurde, fijne oppervlakte. Geschikt 

voor industriële verwerking naar binnenhuisinrichting en meubelproductie toe. De MDF Standard 

is gemaakt uit 100% naaldhout en heeft geen grove vezels in de oppervlakte. De plaat is tevens 

zeer goed freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1 klasse).  

- De plaat dient in serviceklasse 1 toegepast te worden (beperkingen in temperatuur en omringende 

luchtvochtigheid) en kan enkel gebruikt worden in de biologische risicoklasse 1 van EN 335-3. De 

platen moeten beschermd worden tegen elk direct contact met water. Stapeling moet vlak 

gebeuren, op een palet of met een voldoende aantal dwarsbalken. Platen worden niet rechtop 

gestockeerd, tenzij grondcontact kan vermeden worden. Onder invloed van veranderende 

vochtomstandigheden zal de plaat uitzetten of krimpen. Gebruik geschikte werktuigen om 

te zagen, frezen en boren.  

- Dikte: 6 tot 30 mm. Max. breedte en lengte: 244 - 255 tot 630 cm lengte 

 

KERN VOCHTWERENDE MDF-PLAAT (Medium Densite Fibreboard) 

- Vochtwerende MDF voor gebruik in vochtige omgeving, alsook geschikt voor constructieve 

doeleinden bij onmiddellijke of  korte termijn belasting.  

- Hoge densiteits-MDF met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd 

met MUF-lijm. De plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling o.i.v. hoge luchtvochtigheid. 

De plaat is geschikt voor dragende toepassingen in vochtige omgevingen. Is gemaakt uit 100 % 

naaldhout en heeft geen grove vezels in de oppervlakte. De plaat is uitstekend freesbaar en heeft 

een lage formaldehyde-emissie (E1-klasse).  

- De plaat kan in serviceklasse 2 toegepast te worden (beperkingen in temperatuur en omringende 

luchtvochtigheid) en kan gebruikt worden in biologische risicoklasse 1 en 2 van EN 335-3. De 
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platen moeten zo goed mogelijk beschermd worden tegen elk direct contact van water - in de 

mate van het mogelijke tijdens installatie en zeker na installatie. Stapeling moet vlak gebeuren, op 

een palet of met voldoende aantal dwarsbalken. Platen worden niet rechtop gestockeerd, tenzij 

grondcontact kan vermeden worden. Onder invloed van veranderende vochtomstandigheden zal 

de plaat uitzetten/krimpen, zij het in mindere mate dan de MDF Standard, waardoor steeds 

uitzettingsruimte moet voorzien worden. Gebruik geschikte werktuigen voor het zagen, frezen en 

boren. Nagels of schroeven moeten minimum 8 mm van de zijkant van de plaat verwijderd blijven.  

- Dikte: 6 tot 30 mm. Max. breedte en lengte: 244 - 255 tot 635 cm lengte 

 

KANTENBAND 

- Afwerking van zijkanten in zelfde materiaal als zijden of in PVC (dun 0.3 mm of dik 2mm) met 

kleur/decor en afwerking gelijk aan deze van de frontpanelen. Representatieve  stalen dienen 

steeds voorgelegd te worden aan architect en opdrachtgever.  

 

AKOESTISCHE PRIKBORDPANELEN 

- Akoestische panelen met een beige bulletin board bekleding van 6 mm dikte gekleefd op een 

zelfde multiplex berk plaat; als materiaal uitstekend geschikt als prikbord voor spelden; dikte ± 24 

mm; 

- Van deze platen dient de aannemer vooraf stalen ter goedkeuring voor te leggen aan de architect. 

 

Onderdelen : 

CORPUS & LEGPLANKEN 

- De plaatdikte bedraagt minstens 18 mm. 

- Het corpus van de kast is voorzien van de nodige aanslag- en oplegprofielen nodig voor de 

bevestiging van werkbladen, inbouwelementen en fronten. De platen van het corpus worden 

vergaard zodat de volledige kastconstructie onvervormbaar is. Hiertoe worden hetzij verlijmde 

pen- en gatverbindingen, hetzij mechanische verbindingen gebruikt. In het geval van verlijming is de 

lijm water- en slagvast. Het nagelen of nieten is verboden. 

- Het voorziene aantal legplanken worden vervaardigd uit een identieke plaat en identiek bekleed als 

deze van het corpus, zij het evenwel met een minimum dikte van 18 mm.  De kasten worden over 

de volledige hoogte voorzien van rijboringen.  De legplanken zijn in de hoogte verstelbaar bij 

middels van in de zijrand inplugbare vernikkeld stalen of kunststof pennen. Bij dubbele hangkasten 

worden de legplanken, langer dan 80 cm, ook in het midden ondersteund aan zowel front- als 

rugzijde. 

 

RUG CORPUS 

- De rug van de corpus wordt uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de corpussen maar met een dikte 

van 10 mm. 

 

FRONTEN & ZICHTBAAR BLIJVENDE WANDEN 

- De plaatdikte bedraagt minstens 18 mm. 

- De frontpanelen worden steeds op beide zijden voorzien van platen met gelijke dikte. De 

aannemer waarborgt de vlakheid en de hechting van de bekledingsplaten. Het gebruik van 

watervaste lijm is verplichtend. De zichtbaar blijvende wanden van niet ingebouwde kasten 

worden in principe afgewerkt zoals het front van de kasten. 

- De postforming van de fronten van schuifladen is horizontaal / verticaal over 90 ° over de volledige 

dikte.  

 

WERKBLADEN & TABLETTEN 

- Werkbladen of tabletten worden vervaardigd uit platen uit één stuk tot 4,20 m lengte. De voegen 

in de platen worden in aantal en lengte beperkt. 

- Het werkblad of tablet bestaat uit een minimaal 40 mm dikke kern van watervast verlijmde, 

vochtwerende houtspaanplaat beantwoordend aan NBN EN 312-1 en 312-5 

Densiteit minstens 650 kg per m3 
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Formaldehydeklasse 1. 

- Het werkblad of tablet wordt op de bovenzijde bekleed en water- en hittebestendig verlijmd met 

een kraswerend hogedruk-laminaatplaat beantwoordend aan NBN EN 438-1 van de klasse HPL-

EN 438 HGP, Type P (postforming) met een slijtvastheid 3, een schokweerstand 3 (à 20 N), een 

krasweerstand 3 (à 20N) en een minimum dikte van 0,8 mm. Ze zijn bestand tegen 

sigarettengloed, waterdamp en olie, oplosmiddel, zwakke zuren en alkaliën, dierlijk en plantaardig 

afval. 

-    Postvorming van de voorrand over de volledige dikte. 

- De verlijming gebeurt bij hoge temperatuur met polyvinylacetaatlijmen derwijze dat het insluiten 

van lucht vermeden wordt. De lijmvoegen weerstaan aan vochtinwerking en temperaturen tot 

140°C. 

- Aan de onderzijde van het werkblad of tablet wordt minstens een hogedruklaminaatplaat HPL EN 

438 HGS gelijmd met gelijke dikte als deze voorzien op de bovenzijde. 

- Oppervlakteafwerking lichtkorrelig oppervlak. 

- Kleur : nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen door de aannemer. 

- De zaagsneden en zichtbare zijranden worden eveneens beplakt met hoge druk laminaatplaat zoals 

het beeldvlak van het werkvlak. 

 

SCHUIFLADEN & POTTENWAGENS 

- De schuifladen, de pottenwagens, ... bestaan uit geprefabriceerde laden, bestaande uit een 

combinatie van zijkanten in gelakte metaalplaat en bodems uit beklede houtspaanplaat van 16 mm 

dik. 

- Pottenwagens en rolladen voor voorraad worden steeds voorzien van telescopische geleiders met 

een remsysteem voor een geluidloze automatische sluiting van lades. 

 

SCHARNIEREN & SCHUIFGELEIDERS 

- De draai- en klapdeuren worden opgehangen met voldoende scharnieren (minimum om de 80 

cm). Deuren van onderkasten en hangkasten krijgen twee scharnieren per deur; deuren van 

halfhoge kasten drie scharnieren, deuren van hoge kolomkasten krijgen vier scharnieren. 

- De scharnieren zijn van het zelfsluitende inpot-type (diameter 35 mm) uit vernikkeld staal of hard 

metaal. Zij zijn van voldoende sterkte per kastdeur en zijn voorzien van veren en een O-stop. Ze 

laten toe de kastdeuren op eenvoudige wijze uit of in te hangen zonder schroefwerk maar door in 

en uitklikken. 

- De scharnieren zijn afregelbaar in drie richtingen. De openingshoek is minstens 90 °. 

- De schuifladen, de pottenwagens, enz., zijn voorzien van telescopische geleiders : type onder- of 

zijbouwgeleider met viervoudige nylon rol of kogellagers. Het geheel is compleet uitschuifbaar, 

geruisloos werkend en vervaardigd uit gegalvaniseerd en gelakt staal of vernikkeld staal. De sterkte 

van de looprails is aangepast aan de afmetingen van de laden en bestand tegen een last van 5N per 

dm³ nuttig volume. De looprails zijn regelbaar. De lade is minstens 3/4 uittrekbaar, kan in één 

enkele beweging worden uitgenomen en is voorzien van een veiligheidspal tegen uitvallen.  

 

HANDGREPEN & TREKKERS 

- Van al het toe te passen hang- en sluitwerk dient de schrijnwerker op voorhand een ruim gamma 

van strakke, eigentijdse modellen in geborsteld inox ter goedkeuring voor te leggen aan de 

architect.  Het toe te passen hang- en sluitwerk is in principe uit éénzelfde reeks of vormgeving.  

Voorafgaandelijk overlegt de schrijnwerker de uitvoering van alle beslag met de ontwerper.  De 

plaatsing van al het beslag gebeurt met door de fabrikant bijgeleverde bevestigingsmiddelen in een 

roestvrij materiaal. 

- (T-grepen : De kastdeuren en schuiven worden voorzien van een handgreepsysteem  met T-

vormige beugelgrepen in roestvrij staal; ongeveer 40 cm hoog, voorsprong ongeveer 3 cm, ronde 

sectie van minimum 8 mm.) 

- De handgrepen worden stevig en onzichtbaar bevestigd op het frontpaneel. 
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DEURSTOP 

- Achter al de deuren dienen er in principe deurstoppen te worden geplaatst in de vloer.  Type 

"struikelvrij" met verende zwarte elastollan bufferdop.  Onzichtbaar bevestigd.  Diameter 85 mm 

en hoogte 22,5 mm.  Modellen ter goedkeuring voor te leggen door schrijnwerker. 

 

STELPOTEN & SOKKELS 

- Ieder kastelement wordt opgesteld op 4 regelbare stelpoten, gemetste sokkels worden in principe 

niet meer voorzien. De in de hoogte verstelbare steunen zijn samengesteld uit hoogwaardig 

kunststof en eventueel gecombineerd met roestvrije stalen elementen. Zij zijn voorzien van een 

klemsysteem voor de bevestiging van een verticale afschermplaat, met een minimum dikte van 16 / 

18 mm, voorzien van een ingewerkt dichtingsprofiel in PVC, met zachte neusstrook om lichte 

oneffenheden in de vloer op te vangen. 

 

PLINTEN 

- De plintplaat is vervaardigd uit watervaste multiplexplaat, beantwoordend aan STS 04.5. 

- Zwarte fenolkern te gebruiken als vochtwerende, isolerende laag (8mm) tussen plint en vloer.  

- De platen zijn op beide zijden bekleed met hogedruk laminaatplaten en/of melamine, t.t.z. met 

eenzelfde afwerkingskwaliteit als deze van de fronten en zichtbaar blijvende wanden. 

 

- Kleur : te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant. 

- De sokkel springt minstens  5 cm in op de rand van het werkblad en is minimaal 10 cm hoog. 

- Voor de tussenbouw of onderbouw van de niet geleverde toestellen (kookfornuis, afwasmachine, 

koelkast, ...) worden overeenkomstig de keukenplannen, de nodige uitsparingen in de plint 

voorzien; 

- De plint loopt door over de zijranden, de hoeken worden in verstek geplaatst en afgekit. 

Uitvoering:  

- Met de eigenlijke plaatsing van het in te bouwen meubilair en de vaste uitrustingen mag pas 

worden begonnen op het ogenblik dat de ontwerper en de aannemer, na gezamenlijk overleg, 

oordelen dat de plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten gebouw, met 

een temperatuur begrepen tussen 15 en 25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70 % R.V. 

Het inbouwmeubilair mag in geen geval geplaatst worden indien de omstandigheden van die aard 

zijn dat zij onomkeerbare effecten (opzwellen, kromtrekken of krimpen van het schrijnwerk) tot 

gevolg kunnen hebben.Zie dienaangaande TV 166 - Houten binnenschrijnwerk. Leidraad voor de 

goede plaatsing rekening houdend met hygrothermische omstandigheden (WTCB, 1986). 

- Alle ophang- en sluitingsmechanismen functioneren zonder haperen. Kastdeuren zijn met het blote 

oog mooi recht afgehangen, met regelmatige tussenvoegen. De oppervlakteafwerking van 

werkbladen en fronten vertonen geen beschadigingen. De watervastheid van de werkbladen, 

bestand tegen opzwelling, moet door de aannemer worden gegarandeerd. 

- Samengestelde stukken worden zo gefabriceerd dat de aannemer ze kan transporteren zonder 

schade aan te brengen aan de materialen en/of het gebouw. 

- De elementen sluiten verzorgd aan tegen aangrenzende constructies, bij de uitwerking wordt 

dienaangaande rekening gehouden met eventueel voorziene uitbekledingen van leidingkokers 

dewelke op esthetische wijze worden geïntegreerd. 

- De plaatsing zal zodanig geschieden, dat een stevig en onvervormbaar geheel wordt gevormd en 

een accidenteel verplaatsen van kasten is uitgesloten. 

- De elementen worden horizontaal gesteld en onderling aan elkaar verbonden met klasseervijzen, 

bedekt met hoedjes in PVC. De op te hangen elementen zullen stevig en onzichtbaar tegen de 

muur bevestigd worden met een afregelbare ophangconstructie. 

- De aansluitingsvoegen t.o.v. wandafwerking en kastelementen worden opgespoten met een 

elastische kit op basis van niet zure, schimmelwerende sanitaire (kitklasse 6) siliconen (kleurloos). 
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10.2.1 Kast sacristie 

(gecontroleerde uitgave: niet door de aannemer uit te voeren)  

 

Omschrijving: 

De rubriek inbouwkasten omvat alle elementen, werken en leveringen, voor het realiseren van de in 

de detailplannen en het bijzonder bestek omschreven inbouwkasten (vestiaire, kastenwanden, balies, 

…), volgens type, aard en/of samenstelling 

 

Materiaal: 

Het inbouwmeubilair moet beantwoorden aan de samenstelling van de verschillende elementen, 

volgens de bijgevoegde detailplannen per type, t.t.z. voor wat betreft: de indeling, de maten, de 

afwerking en de materialen. De technische prestaties, veiligheidseisen en beproevingswijzen van de 

kasten voldoen aan EN 1153.  Er dient steeds voldoende documentatie toegevoegd bij de inschrijving, 

met aanduiding van de verschillende elementen, de verschillende materialen, de afwerking, enz… 

 

Corpus en leggers: 

KERN :  

-  Spaanplaat 

 

BEKLEDING BEIDE ZIJDEN : 

-  Melamine 

Kleur/decor en afwerking oppervlak nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen 

door de aannemer. te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant. 

ZICHTBARE RANDEN (kantenband) :  

-  Houtfineer 

Kleur/decor en afwerking oppervlak nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen 

door de aannemer. te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant. 

RUG CORPUS :   

- Hetzelfde materiaal als de corpussen, dikte 10 mm. 

 

Fronten, zichtwanden, tabletten en plinten: 

KERN :  

- MDF met densiteit : 650 kg/m3 en Formaldehydeklasse 1. 

BEKLEDING BEIDE ZIJDEN : 

-  Houtfineer   

Kleur nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen door de aannemer.  

Het bijtinten van de kast dient uitgevoerd met bister en afgewerkt met kleurloze olie. 

ZICHTBARE RANDEN (kantenband):  

-  Houtfineer 

Kleur/decor en afwerking oppervlak nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen 

door de aannemer. te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant. 

PLINTEN :   

 Vochtwerende spaanplaat dikte 18mm, hoogte 10cm, bekleed met :  

-  Houtfineer   

Voorzien van een laag (8mm) zwarte fenolkern als vochtwerende, isolerende laag tussen 

plint en vloer.  

 

Uitvoering: 

De aannemer houdt rekening met de levering en plaatsing van volgende kastenwanden, balies, 

vestiairekasten...  Inbegrepen zijn de kasten met lades en leggerplanken (indeling volgens keuze 

architect), werkbladen en alle nodige toebehoren voor een volledige afwerking.  De kasten zijn 40 of 

60 cm diep en de frontoppervlakte wordt na de uitvoering exact verrekend. 
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Afmetingen: 

Kast sacristie: 

- kastdiepte = ± 60 cm; 

- kastbreedte = 400 cm (te verdelen in elementen van elk ± 60 cm breed); 

- kasthoogte = ± 320 cm; 

- 12  kastdeuren; 

- leggers positioneerbaar via rijboringen; leggers met extra vesteviging tegen doorbuiging 

- 3 leggers van ± 120 cm breedte; (versterkt tegen doorbuiging) 

- inox kledingroede voor klerenhangers. 

-  in de kast wordt een uitgietbak geïntegreerd (zie deel sanitair) 

-  de binnenkant van de kast met de uitgietbak wordt voorzien in hpl-afwerking en alle aansluitingen 

afgekit. 

-  in de kast worden alle meter, electriciteitskast en CV-ketel geïntegreerd in overleg met alle 

betrokken aannemers.  

 

 METING: 10.2.1 Kast sacristie: gecontroleerde uitgave = 5.320 EUR  

 

 

10.2.2 Kast geluidsinstallatie (verrijdbare kast) 

 (gecontroleerde uitgave: niet door de aannemer uit te voeren)  

 

Omschrijving: 

De rubriek inbouwkasten omvat alle elementen, werken en leveringen, voor het realiseren van de in 

de detailplannen en het bijzonder bestek omschreven inbouwkasten (vestiaire, kastenwanden, balies, 

…), volgens type, aard en/of samenstelling 

 

Materiaal: 

Het inbouwmeubilair moet beantwoorden aan de samenstelling van de verschillende elementen, 

volgens de bijgevoegde detailplannen per type, t.t.z. voor wat betreft: de indeling, de maten, de 

afwerking en de materialen. De technische prestaties, veiligheidseisen en beproevingswijzen van de 

kasten voldoen aan EN 1153.  Er dient steeds voldoende documentatie toegevoegd bij de inschrijving, 

met aanduiding van de verschillende elementen, de verschillende materialen, de afwerking, enz… 

 

Corpus en leggers: 

KERN :  

-  multiplex 

 

BEKLEDING BEIDE ZIJDEN : 

-  Melamine 

Kleur/decor en afwerking oppervlak nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen 

door de aannemer. te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant. 

ZICHTBARE RANDEN (kantenband) :  

-  Houtfineer in dien zichtbaar in gesloten toestand 

-  PVC kantenband voor onzichtbare delen in gesloten toestand 

Kleur/decor en afwerking oppervlak nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen 

door de aannemer. te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant. 

 

Fronten, zichtwanden (inclusief de achterwand), tablet en plinten: 

KERN :  

- multiplex 

BEKLEDING BEIDE ZIJDEN : 

-  Houtfineer eik   

Kleur nog nader te bepalen uit kleurstalen voor te leggen door de aannemer.  

Het bijtinten van de kast dient uitgevoerd met bister en afgewerkt met kleurloze olie. 
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ZICHTBARE RANDEN (kantenband):  

-  massieve eikenhouten lat 

 Te kleuren inzelfde afwerking als wanden 

PLINTEN :   

 Massieve houten lat dikte 18mm, hoogte 5cm 

 

Inbegrepen zijn :  

-  Zwenkwielen met remsysteem (de aannemer staat in voor de stabiliteit van de kast) 

- Inbouw van stopkontakten, aanslutingen voor geluidsinstallatie en synoptisch bord dienen te 

gebeuren in overleg met de aannemer electriciteit. 

- Haakje voor proper opbergen van kabel (zie plan) 

- Alle scharnieren, geleiders voor schuifdeur, … 

 

Uitvoering: 

De aannemer houdt rekening met de levering en plaatsing van de kast.  Inbegrepen is de kast met 

lades en leggerplanken (indeling volgens keuze architect), werkbladen en alle nodige toebehoren voor 

een volledige afwerking.  De kast is 60 cm diep, 60 cm breed en 1m10 hoog. 

 

Afmetingen: 

Kast sacristie: 

- kastdiepte =  51 cm; 

- kastbreedte = 59 cm  

- kasthoogte = 77 cm; 

- 1 kastdeur  

- leggers positioneerbaar via rijboringen;  

- 3  leggers van ± 60 cm breedte. 

 

 METING: 10.2.2 Kast geluidsinstallatie: gecontroleerde uitgave = 2.850 EUR  

 

 

10.2.3 Dienstaltaar, podium en lezenaar 

Het huidige neogotische hoofdaltaar bestaat enkel nog uit een bakstenen volume plaatselijk bekleed 

met marmerplaten. Ten gevolge van het instorten van het plafond is het altaar zwaar beschadigd. De 

marmerplaten en zuiltjes zijn gebroken en de expositietoren op het altaar is volledig verwoest. In 

plaats van het onvolledige altaar te reconstrueren wordt geopteerd om een nieuw sober houten 

volume te plaatsen. Het nieuwe ‘altaar’volume dat hiermee wordt gecreëerd vormt een geheel met 

een klein podium waarop een sober, eenvoudig houten dienstaltaar wordt geplaatst.  Dit meubel kan 

ook bij andere activiteiten als spreekgestoelte worden gebruikt. 

Naast het dienstaltaar wordt een fijne, stalen lezenaar voorzien. 

Deze omkasting, podium, altaartafel & lezenaar dient op maat te worden vervaardigd door een 

ervaren schrijnwerker die verantwoordelijk is voor de duurzaamheid en stabiliteit van het uit te 

voeren meubel.  In de structuur van de meubels dienen de leidingen voor micro en elektriciteit te 

worden getrokken. 

Zie ook detailplan in bijlage. 

 

Houten Omkasting met podium & dienstaltaar : 

- In de plaats van het  bestaande altaar wordt een houten volume gemaakt. Aan de achterzijde 

wordt een convector ingebouwd. (volgens de voorschriften van de fabrikant) Zijdelings zijn 2 

kasten ingebouwd.  

- Op de vloer wordt eerst een watervaste strook kunstharsplaat gelegd op de stenen vloer. 

Een structuur wordt vervaardigt uit multiplex.  
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- Alle zichtbare wanden, vloeren worden uitgevoerd in massieve planken en/of panelen in 

inlands eikenhout, 1
ste

 keus, geschaafd, dat vooraf een beschermende behandeling tegen 

zwammen en insecten heeft ondergaan volgens procédé A1 van de STS 31.04.31-deel II.  De 

planken/pnalene zijn massief, 22 mm dik en worden geplaatst met tand- en groefverbinding, 

plankbreedte afwisselend tussen 18 en 25 cm.  De planken zijn van kwaliteit 1
ste

 keus, 

spintvrij.  Het bovenvlak vertoont knopen noch gebreken, weinig opvallende aders en 

vlekken of verkleuringen zijn toegestaan.  Lengte 60 - 250 cm. 

- Al het hout heeft een maximum vochtgehalte tussen 10 en 11 %; de gemiddelde 

vochtigheidsgraad ligt beneden de 10%.  (Het hout wordt kunstmatig gedroogd naar 8%).  

De stroken worden aan weerszijden haaks gezaagd. 

- In de structuur dienen de leidingen voor micro en elektriciteit te worden getrokken en 2 

dubbele stopkontakten geïntegreerd. 

 

Behandeling: 

- Het eikenhout wordt in alle vlakken (wanden en vloeren) gekleurd (donkere vergrijsde kleur 

aansluitend bij donkere historische kerkmeubilair) 

- De eikenvloer wordt behandeld met natuurlijke producten, minimum 3 lagen :  

4. een natuurlijke, chemische kleuring specifiek voor de houtsoort en gewenste 

donkere, vergrijsde kleur,  

5. een gekleurde ophelolie (als kleurfixatie)  

6. krasvaste afwerkingsolie (vulling oppervlak hout) volgens de voorschriften van de 

fabrikant. 

Product vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan architect. 

- Een gekleurd model dient door de uitvoerder vooraf aan de architect ter goedkeuring te 

worden voorgelegd. 

 

   Plaatsing: 

- De uitvoerder meet voorafgaandelijk op en maakt een gedetaileerd uitvoering (met aanduiding 

van de verschillende planken.) De planken worden blind bevestigd met roestvaste nageltjes.  

Inbegrepen is het eventuele voorafgaandelijk uitvlakken van de ondervloer door middel  van 

uitvullatten in behandelde R.N.D.  Een proefuitvoering van 1 m² afgewerkte plankenvloer 

dient door de uitvoerder vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

 

  Afmetingen: 

- Volume (kast & convectoromkasting) :  

▪ breedte 3m (zichtvlak voorzijde licht gebogen)  

▪ diepte : 1m40 

▪ hoogte : variërend van 1m80 tot 2m40 

- podium  : diepte 2m10 / breedte 3m / dikte trede 12cm + 3cm verdiepte plint 

 

Houten dienstaltaar :   

 

- Op het podium komt een nieuw houten dienstaltaar los te staan. Het altaar staat los en dient 

op een eenvoudige manier verplaatsbaar te zijn door 2 personen. Langs de kerkzijde heeft 

het altaar het uizicht van een sobere, massieve blok met een verdiepte plint.  

- De aansluiting voor micro en electriciteit is onopvallend ingebouwd en dient i.f.v. het 

verplaatsen eenvoudig los te koppelen zijn. 

- Het altaar wordt in het zelfde materiaal en afwerking voorzien als de omkasting en podium. 

(zie hierboven) 
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- De uitvoerder maakt een gedetaileerd uitvoeringsplan  

- Inbegrepen is de integratie van de bestaande wijdingssteen in het blad van het nieuwe altaar. 

 

  Afmetingen: 

- altaar  : breedte 1m80 / diepte : 60cm / hoogte : 1m  

 

 

Stalen lezenaar : 

 

Materiaal: 

- stalen structuur, vervaardigt uit warmgewalste stalen kokers, met gave walshuid.  

- Het warmgewalste staal wordt zorgvuldig geselecteerd op voorkomen en kleur en dient van 

de beste kwaliteit te zijn, zonder uitgebreide roestvorming. Het aspect van de natuurlijke 

‘blauwe’ walshuid is essentieel en dient gerespecteerd en behouden.   

- Alle staal, wordt ontdaan van roest, scherpe randen, bramen, onzuiverheden en met respect 

voor de blauwe walshuid mat gevernist. 

- de lasnaden worden zeer verzorgd uitgevoerd (bij voorkeur op de achterzijde, niet zichtbaar);  

- het blad zelf bestaat uit een plexiplaat die d.m.v. verzonken inox inbusschroeven wordt verankerd 

aan de draagstructuur 

 

Samenstellende elementen: 

- structuur in staal met de volgende profielen: 

 - massieve vierkante staven 15mm / 15mm  

  -  voetplaat : 300 / 300 / 10 mm 

- plexiplaat  

-  contactisolatie doorlopend onder metaalstructuur. 

 

Bevestigingen: 

- bevestigingsdetails zijn uit te werken door de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen; 

- al de nodige bevestigingen en afwerkingen zijn inbegrepen in de aannemingsprijs; 

 - uitvoering door middel van zeer verzorgde en bijgevijlde lasnaden (waar mogelijk aan de 

achterzijde, onzichtbaar); 

 - een gelaste en volledig afgewerkte hoekverbinding tussen twee L-profielen dient door de 

uitvoerder voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

 

Afmetingen: 

Volgens detailplan in bijlage; 30 cm x 30 cm hoogte variërend van 1m tot 1m30. 

 

Uitvoering: 

Volgens detailplan en door de aannemer voorafgaandelijk aan de architect ter goedkeuring voor te 

leggen proefuitvoeringen.  Alle toebehoren zijn in de prijs inbegrepen. 

 

 METING:   10.2.3 Dienstaltaar, podium en lezenaar 

       - omkasting + podium in eik: GP/ sog 

       - houten dienstaltaar:   GP/ sog 

       - lezenaar:     GP/ sog 
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DEEL 11: KERKMEUBILAIR 

 

Het onderzoek met schadebeschrijving, alsook de uit te voeren behandelingen is toegevoegd achter 

het bestek en maakt er integraal deel van uit.  Het werd opgesteld door Examino cvba. 

 

Kort kunnen we van het schadebeeld zeggen dat de meeste objecten sporen vertonen van dagelijks 

gebruik en blootstelling aan licht, vocht en stof. Dit toont zich in de vorm van een algemene vervuiling, 

loskomende picturale lagen bij schilderijen en beelden. Vochtaantasting onderaan bij meubels, 

loskomende hang en sluitwerk enzovoort. 

Een restauratie zal de stukken in een goede staat herstellen en ervoor zorgen dat ze opnieuw in 

gebruik kunnen genomen worden en dat de dagelijkse inwerking van externe componenten 

geminimaliseerd wordt. 

 

BEHANDELING 

De uitvoerder van de restauraties van het kerkmeubilair dient vooraf aan de hand van een uitgebreide 

referentielijst met gelijkaardige restauratiewerken van kerkmeubilair door de hoofdaannemer aan de 

inspecteur van Onroerend Erfgoed, architect en opdrachtgever ter aanvaarding te worden 

voorgesteld.  Deze hebben  steeds het recht om een uitvoerder te weigeren indien zij van mening zijn 

dat de voorgestelde uitvoerder te weinig geslaagde referenties van gelijkaardige werken kan 

voorleggen.  Zij mogen ook zelf meer bekwame restaurateurs voorstellen. 

 

De uitvoerder legt vooraf al de restauratie-ingrepen ter plaatse ter goedkeuring voor aan Onroerend 

Erfgoed, opdrachtgever en architect.  Hij maakt vooraf digitale opmetingstekeningen op schaal 1/5 van 

de grotere objecten zoals altaren, stenen objecten en meubilair, hij nummert de te demonteren 

onderdelen en hij duidt ze met nummer op deze tekeningen aan.  Hij maakt tevens een uitgebreide 

fotosurvey tijdens de restauratie en een restauratierapport met verantwoording van alle ingrepen.  De 

opmetingstekeningen, fotosurvey en restauratierapport worden in 4-voud op papier, alsook digitaal, 

overgemaakt aan het Bestuur. 

De uitvoerder dient bij zijn prijsbieding uit te gaan van de bij dit bestek gevoegde raming met 

werkuren die als een minimum te presteren opdracht dient beschouwd te worden.  Een aanvaardbaar 

uurtarief voor de beoogde gespecialiseerde uitvoerders bedraagt minimaal ± 35 EUR/uur.  Sterke 

prijsafwijkingen zullen bij de aanbesteding als abnormale eenheidsprijzen worden geweerd.  Indien de 

uitvoerder achteraf meer werkuren dient te presteren om de restauraties volgens de eisen van 

Onroerend Erfgoed, architect en opdrachtgever uit te voeren, dan heeft hij hiervoor op geen enkele 

manier recht op een bijkomende vergoeding aangezien zijn prijsbieding forfaitair dient te zijn en dan 

ook alle prestaties en materialen omvat die nodig zijn om het kerkmeubilair volledig te restaureren.  

De in het bestek geschreven “behandelingsvoorstellen” zijn in principe te beschouwen als minimaal uit 

te voeren ingrepen die evenwel vooraf en tijdens de restauratie met Onroerend Erfgoed, architect en 

opdrachtgever dienen te worden geëvalueerd.  Zij hebben steeds het recht om de uitvoering bij te 

sturen en zelfs te wijzigen in functie van het door Onroerend Erfgoed beoogde resultaat.  De 

uitvoerder houdt er in zijn prijsbieding rekening mee dat hij van elke behandeling proefuitvoeringen 

dient te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur van de werken dat onbeperkt 

wijzigingen of bijkomende proefuitvoeringen mag vragen. 

 

Bij de herplaatsing van schilderijen dienen er tussen de omlijsting en de muren steeds stukjes kurk 

geplaatst te worden om een voldoende ventilatie toe te laten.  Een proefuitvoering dient vooraf ter 

goedkeuring voorgelegd te worden aan de architect. 
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SAMENVATTING 

 

 

UIT TE VOEREN WERKEN + RAMING WERKUREN 

    Voorziene minimale  Voorziene minimale 

    werkduur (uren) materiaalkost in EUR 

DEEL 11 KERKMEUBILAIR     

11.1 GIPSEN BEELDEN 32   

11.2 HOUTEN BEELD 4  

11.3 VERZILVERDE OBJECTEN 24  

11.4 KOPEREN OF VERKOPERDE OBJECTEN 40  

11.5 VAANDELS 28  

11.6 MEUBILAIR   

 1) Sacristiekast 120  

 2) Priesterstoelen 32  

  3) Koorbank 160  

  4) Biechtstoel 160  

 5) Zoldergroep 8  

 6) Harmonium gecontroleerde uitgave = 1.920 EUR 

 7) Doksaal 160  

 8) Kerkstoelen   

     - 80 nieuwe kerkstoelen gecontroleerde uitgave = 11.040 EUR 

11.7 DOOPVONT 56  

 - Plaatsing inox kom 8  

11.8 BOEKEN gecontroleerde uitgave = 3.225 EUR 
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 METING: DEEL 11  Kerkmeubilair: 

11.1 GIPSEN BEELDEN GP/ sog 

11.2 HOUTEN BEELD GP/ sog 

11.3 VERZILVERDE OBJECTEN GP/ sog 

11.4 KOPEREN OF VERKOPERDE OBJECTEN GP/ sog 

11.5 VAANDELS GP/ sog 

11.6 MEUBILAIR  

 1) Sacristiekast GP/ sog 

 2) Priesterstoelen GP/ sog 

  3) Koorbank GP/ sog 

  4) Biechtstoel GP/ sog 

 5) Zoldergroep GP/ sog 

 6) Harmonium: gecontroleerde uitgave:                     11.720 EUR 

 7) Doksaal GP/ sog 

 8) Kerkstoelen GP/ sog 

     - 80 nieuwe kerkstoelen:  gecontroleerde uitgave: 11.040 EUR 

11.7 DOOPVONT GP/ sog 

 - Plaatsing inox kom GP/ sog 

11.8 BOEKEN: gecontroleerde uitgave:                                3.225 EUR 
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DEEL 12 : SCHILDERWERKEN 

 

ALGEMEEN 

 

• Alvorens met schilderwerken te starten dient de uitvoerder al de nodige afschermingen te plaatsen 

teneinde elke schade te vermijden.  Al de eventuele schade tengevolge van de schilderwerken dient 

door de uitvoerder te worden vergoed. 

 

• Bij regen, sterke wind, vorst, nevel en sterke zon mag buiten niet worden geverfd.  Schilderwerk op 

een vochtige ondergrond mag evenmin plaatsvinden. 

 

• Met het opzetten van een volgende bewerking mag niet eerder worden begonnen dan nadat de 

voorgaande voldoende droog is en door het Bestuur werd aanvaard. 

 

• De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant dienen gevolgd te worden. 

 

• De schilder-aannemer is verplicht alleen vakkundig personeel tewerk te stellen.  Hij blijft hiervoor 

steeds verantwoordelijk.  Hij dient zelf voorafgaandelijk geslaagde referenties van gelijkaardige werken 

voor te leggen en de architect mag voorgestelde uitvoerders met onvoldoende geschikte referenties 

steeds weigeren zodat er andere dienen voorgesteld te worden. 

 

• Op de duurzaamheid van de uitgevoerde werken dient door de aannemer vóór de voorlopige 

oplevering schriftelijk een tienjarige waarborg gegeven te worden zodat de opdrachtgever 

gegarandeerd zeker is dat er gedurende deze garantieperiode geen bijkomend onderhoud dient 

uitgevoerd te worden.  Eventuele verkleuringen, afschilferingen, blaasvormingen, verpoederingen of 

scheurvormingen zijn tijdens deze waarborgperiode voor volledige verantwoordelijkheid en herstel 

door de aannemer.  De aannemer is verplicht de verffabrikant in kennis te stellen van deze 

waarborgeis waaraan uiteraard eveneens de door de fabrikant geleverde producten dienen te 

voldoen.  De aannemer dient deze 10-jarige garantie zelf in te dekken door hiervoor een specifieke 

verzekeringspolis aangaande de schilderwerken af te sluiten ten gunste van de bouwheer en dient de 

architect een kopie over te maken vóór de voorlopige oplevering. 

 

• Vooraf dient de aannemer een NCS kleurenwaaier af te leveren.  Hieruit worden door de ontwerper 

kleuren geselecteerd die de aannemer als proefoppervlakken van telkens 1 m² dient aan te brengen en 

ter keuze voor te leggen.  De opdrachtgever en architect mogen onbeperkt door de aannemer 

bijkomende proefoppervlakken laten aanbrengen tot deze gehele voldoening schenken. 

 

• Betreffende de posten met vermoedelijke hoeveelheden is de aannemer verplicht om een zeer 

gedetailleerde opmetingsstaat bij zijn vorderingsstaten te voegen.  Dit met vermelding van de exacte 

uitgevoerde oppervlakte per bouwdeel. 

 

• De uitvoerder dient alle mogelijke voorzorgen te nemen teneinde het barsten van verfoppervlakken 

te vermijden.  Ter plaatse van de overgang tussen wanden en plafonds of ter plaatse van de overgang 

tussen verschillende ondergronden, dient het pleisterwerk te worden ingesneden en uitgevuld met 

overschilderbare siliconen.  Dit is inbegrepen in de prijs voor het schilderwerk. 

 

• De te schilderen kleurvlakken dienen steeds zuiver en scherp afgelijnd te worden. 

 

• Van toepassing zijn ook het T.B. 104/1963 index 07.1 en de T.V. 159 Leidraad voor de goede 

uitvoering van schilderwerken WTCB 1985). 
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• Vooraleer de uitvoeringen te starten dient de aannemer door de fabrikant van het verfmateriaal een 

analyse te laten maken van de ondergrond en het uit te voeren verfsysteem.  De fabrikant, die een 10-

jarige garantie dient te verlenen op de te verwerken producten, dient van deze analyse en zijn 

uitvoeringsrichtlijnen een rapport in 3-voud over te maken aan de architect en dit ten laatste 3 weken 

vóór aanvang van de schilderwerken.  Deze fabrikant dient de uitvoering ook wekelijks mee op te 

volgen en op de werfvergaderingen zijn schriftelijk advies uit te brengen. 

 

• Alvorens zijn werken te starten dient de uitvoerder van het schilderwerk de ondergrond voor zijn 

schildersysteem te controleren en eventuele gebreken (zoals o.a. losse bepleisteringen, scheuren in de 

ondergrond …) die een goede uitvoering zouden verhinderen te melden aan de architect.  Na 

aanvang van de schilderwerken zullen geen klachten over een gebrekkige ondergrond meer worden 

aanvaard en zijn alle nodige herstellingen voor rekening van de uitvoerder. 

 

• Om de schilderwerken uit te voeren mogen enkel gegalvaniseerde of aluminium ladders en steigers 

gebruikt worden.  Steigers of hoogtewerkers mogen enkel worden geplaatst op houten 

vloerafschermingsplaten en hun belasting dient dusdanig gespreid te worden zodat de bestaande 

vloeren geenszins kunnen verzakken of beschadigd worden.  Al de kosten hiervoor zijn inbegrepen in 

de eenheidsprijzen voor het schilderwerk en de  werfinrichting. 

 

• Onvolkomenheden van het te schilderen bouwmateriaal dienen vooraf volledig glad te worden 

hersteld in de structuur van de ondergrond. 

 

• Voor het aanbrengen van het eender welke laag zal het oppervlak schoon, stof- en vetvrij gemaakt 

worden. 

 

• De ondergrond dient volledig droog te zijn.  De indicatie met de Protimeter moet groen zijn.  De 

temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt zijn. 

 

• Alle verfmaterialen moeten in origineel gesloten bussen op de werf worden aangevoerd voorzien van 

duidelijke etiketten waarop de naam van het product en zijn samenstelling vermeld staan.  In geval van 

twijfel over het gebruikte product kan de architect of het bestuur een erkend laboratorium of 

studiebureau verzoeken proeven uit te voeren op kosten van de schilder. 
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12.1 BINNENSCHILDERWERKEN 

 

ALGEMEEN 

 

De post "binnenschilderwerken" omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van 

de voorziene schilder -& behangwerken binnen het gebouw, tot een zuiver afgewerkt en afgelijnd geheel. 

In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de 

onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, 

hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten: 

 

• de plaatsing van de nodige stellingen of ladders en alle gereedschap om een veilige en efficiënte 

uitvoering mogelijk te maken;  

 

• het stofvrij maken van de lokalen, waarin geschilderd of behangen wordt; 

 

• het nemen van alle voorzorgsmaatregelen teneinde beschadigingen te voorkomen van het gebouw en 

de inboedel, t.t.z. het beschermen van alle niet te schilderen delen (dekzeilen, afplakken, …); het 

demonteren en terugplaatsen van dekplaatjes van elektrische schakelaars, krukken en slotplaatjes voor 

ramen en deuren, e.d.; 

 

• het eventueel voorafgaandelijk wegnemen van bestaande bekledingen die het aanbrengen van nieuwe 

verflagen zouden kunnen bemoeilijken; het eventueel slecht functioneren van draai- en sluitwerk door 

verflagen ongedaan maken, e.d.; 

 

• het nazicht en geschikt maken van de ondergrond, d.w.z. het bijwerken van onvolkomenheden, zoals 

oneffenheden of krassen, het ontstoffen (afborstelen, afwassen) en ontvetten van de te schilderen 

oppervlakken; het zorgvuldig afkitten van openstaande voegen, e.d.; 

 

• het voorafgaandelijk aanbrengen van de gevraagde kleurstalen; 

   

  • het zorgvuldig aanbrengen van alle door het bijzonder bestek of door de fabrikant voorgeschreven 

hecht-, grond-, dek- en/of vernislagen, …; 

 

• het voorzichtig verwijderen van afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten, het 

verwijderen van alle afval, voortkomend van de werken (verfblikken, plastiek …), …; 

 

• de bescherming van het aangebrachte schilderwerk tot bij de voorlopige oplevering; het desgevallend 

zorgvuldig aanbrengen van kleine 'retouches'; 

 

Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de schilderwerken te worden uitgevoerd door ervaren 

vaklui. De aannemer respecteert de te nemen voorzorgsmaatregelen, opgegeven door de fabrikant en de 

bepalingen van het A.R.A.B., inzake gebeurlijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het inademen van 

schadelijke solventen, e.d. 

Bij twijfel of onvoorziene omstandigheden wordt de adviseur van de verffabrikant geraadpleegd. 
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Materiaalkeuze: 

Alle gebruikte materialen en producten zijn geschikt voor de beoogde toepassing en zijn onderling en 

met de staat van de ondergrond verenigbaar. 

 

• De verantwoordelijkheid van de aannemer wordt door het voorschrijven van samenstellingen of 

formules geenszins verminderd, ze blijft ten volle en geheel bestaan. De aannemerschilder dient dan 

ook alle nodige voorzieningen te treffen ter voorkoming van reacties, haarscheuren, enz., ten gevolge 

van het contact van de verven onderling en/of met de drager. 

 

• Waar twijfel ontstaat omtrent de geschiktheid van de voorgeschreven producten, zal voorafgaandelijk 

het advies van de architect en/of de adviseur van de verffabrikant worden ingewonnen. 

 

• Gepigmenteerde verfproducten voor gekleurde deklagen moeten steeds fabrieksmatig gedoseerd en 

gemengd worden. 

 

• Ten alle tijde mag de architect de kwaliteit van de gebruikte materialen laten nagaan. 

 

 

Levering en opslag: 

• De verf -en behandelingsproducten worden aangevoerd in oorspronkelijke en gesloten recipiënten, 

dewelke zijn voorzien van de nodige etiketten, met duidelijke vermelding van de naam van de 

fabrikant, de naam van het product, de samenstelling, houdbaarheidsdatum, gebruiksaanwijzing en 

eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen. 

 

• In onderling overleg met het bestuur worden zij opgeslagen in een vorstvrij en afsluitbare ruimte, zij 

het echter op risico en verantwoordelijkheid van de aannemer.  

 

• Na uitvoering van de werken moeten de nodige verfoverschotten (hetzij minimum twee liter per 

aangebrachte kleur), kosteloos, overhandigd kunnen worden op aanvraag van de bouwheer. 

 

 

Kleurtinten en proefstalen: 

• Er kunnen voor gelijkaardige constructiedelen steeds verschillende kleuren gevraagd worden, zonder 

meerprijs. 

 

• Behoudens specifieke bepalingen, zullen de kleuren van de deklagen, door de architect en/of de 

bouwheer, bepaald worden na overhandiging van NCS- en RAL - kleurkaarten, zonder uitsluiting van 

één of meerdere kleuren. 

 

• Om tot een juiste kleurkeuze te komen, kan aan de aannemer worden gevraagd om voorafgaandelijk 

stalen aan te brengen van ten minste 1 m², op hardboard panelen en/of op de drager, zoals aangeduid 

door de architect. 

 

• De architect houdt zich het recht voor, indien sommige kleuren na het zetten van meerdere stalen 

niet zouden voldoen, andere stalen te laten zetten, en dit zonder meerprijs. Pas na goedkeuring en 

eventuele opmerkingen van de architect mag de behandeling en/of het schilderwerk aangevat worden. 
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Omgevingsinvloeden: 

Onder voor schilderwerken ongunstige omstandigheden mag onder geen beding geschilderd worden. 

De uitvoering van de binnenschilderwerken zal gebeuren in een stofvrije en voldoende verluchte 

omgeving. De minimale en maximale temperatuur en relatieve vochtigheid van de lokalen dienen overeen 

te stemmen met de respectievelijke voorschriften van de verffabrikant. 

De temperatuur bedraagt er minstens 5°C en de relatieve vochtigheid maximaal 80%, behoudens 

uitdrukkelijk toegestane afwijkingen van de fabrikant. 

 

 

Beschermingsmaatregelen en stellingen: 

• Alle nodige voorzorgen dienen genomen te worden, om beschadiging of verontreinigen van niet te 

schilderen delen, vloeren, inboedel, enz. te voorkomen. Daartoe beschermt de aannemer op de 

meest doeltreffende wijze alle andere constructie -elementen, d.m.v. afplakken / ... 

 

• De schilder houdt rekening met het feit dat het hang- & sluitwerk van het schrijnwerk en afdekplaatjes 

van stopcontacten en schakelaars reeds geplaatst kunnen zijn. Waar nodig voor een verzorgde 

uitvoering worden zij gedemonteerd en teruggeplaatst na de schilderwerken. 

 

• Stellingen en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel, zonder dat materialen uit 

de steunwand genomen worden. Geen enkel gat mag gemaakt worden zonder voorafgaandelijke 

toelating van de architect. Herstellingen zullen volkomen onzichtbaar zijn. 

 

• Het is ten strengste verboden, afval van verfproducten uit te gieten in wasbakken, uitgietbakken, 

putjes, …, welke zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in eigen 

recipiënten, van de werf verwijderen en op reglementaire wijze storten. 

 

• Na het beëindigen van de schilderwerken wordt de verf opgeruimd, afplakmaterialen verwijderd, alles 

opgekuist en ontdaan van alle vlekken en spatten. 

 

• Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om 

personen te waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het 

spannen van koorden of plaatsen van afsluitingen. 

 

• Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op zijn 

verantwoordelijkheid en zullen onmiddellijk worden hersteld. 

 

 

Voorbereidend onderzoek en staat ondergrond: 

• Voorafgaand aan de uitvoering zal de aannemerschilder zich vergewissen van de 

uitvoeringsomstandigheden en het type ondergrond. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden 

kunnen geven tot een nefaste uitvoeringskwaliteit, zal de architect hiervan onverwijld op de hoogte 

worden gesteld 

 

• De schilder moet voor de aanvang van de werken signaleren welke houtwerken, wanden, plafonds, 

welfsels e.d. beschadigd zijn of slecht werden uitgevoerd. Doet hij dit niet dan zal, zonder enige 

prijsverhoging en in de mate dat zulks noodzakelijk is om elk verschil in uiterlijk te doen verdwijnen, 

een bijkomende laag op het geheel van het werk aanbrengen na het uitvoeren en schilderen van de 

herstelling. 
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• De aannemerschilder zal tevens op zijn kosten en verantwoordelijkheid, de temperatuur en 

vochtigheidsgraad van de te schilderen ondergrond onderzoeken, zodat een goede hechting wordt 

verzekerd. Hij zal de architect op de hoogte brengen van zijn bevindingen. 

 

• De temperatuur en vochtigheidsgraad bedragen respectievelijk: minimum 12°C en maximum 4 à 5% 

voor pleisterwerk en beton. Bij hogere waarden mag niet worden geschilderd of dient in overleg met 

de architect, een niet -dampdicht verfsysteem te worden aangebracht. Het vochtgehalte bij houtwerk 

bedraagt maximaal 14% in de buitenlaag en 18% in de kern van het hout. 

 

 

Voorbereiding van de ondergrond (pleisterwerk & beton): 

In alle gevallen zullen de te schilderen oppervlakten deskundig voorbehandeld worden. In functie van de 

toestand der ondergrond; overeenkomstig § 7.2 van TV 159 worden de volgende voorbereidende 

werken uitgevoerd : (zie ook Voorbereiden van oppervlakken volgens TB 104 - index 06.1. en 07.1. ) 

 

• Het draagvlak (muur of vloer) moet schoon, stabiel en gelijkmatig zijn. De ondergrond dient daarbij, 

met aangepaste middelen, ontdaan te worden van alle elementen die een goede hechting van het 

verfsysteem in gedrang zouden kunnen brengen (stof - zaagsel - roest - olie - vetten - mortelresten - 

andere onzuiverheden). De opeenvolgende bewerkingen kunnen daarbij omvatten het ontstoffen, 

afborstelen, afschrapen, ontroesten, ontvetten van de ondergrond met een aangepast product (bv. 

ammoniakwater / cellulosethinner...), het naspoelen en laten drogen; 

 

• Al de aanwezige onbehandelde metalen onderdelen dienen vooraf met een degelijke roestwerende 

verf te worden behandeld; 

 

• Alle gaten, loszittende bepleistering, barsten en scheuren worden voorafgaandelijk uitgekrabd 

(opengekapt in V-vorm) tot op de gezonde, coherente ondergrond, daarna het oppervlak en de barst 

fixeren ,herstellen en afwerken met aangepaste producten.Voor het bijwerken van kleine 

oneffenheden worden de muurvlakken, zo nodig plaatselijk uitgeplamuurd in beide richtingen, waarna 

ze worden gladgeschuurd en ontstoft. De gebruikte plamuren zullen geen doorslag geven in de 

volgende lagen, zodanig dat een volkomen glad en/of gelijkmatig geheel wordt verkregen. 

 

 

Verwerkingsmodaliteiten: 

• Overeenkomstig de aard van de ondergrond en de vereiste afwerking, wordt rekening gehouden met 

de richtlijnen van de fabrikant, inzake de aanbevolen laagdikte (rendement, verdunning), de 

droogtijden, het aan te wenden gereedschap : met pistool / rol / ronde kwast / platte borstel / 

decoratieve technieken (spons, kam, ...), …; 

 

• Voor het aanbrengen van iedere nieuwe laag moet de daarvoor aangebrachte laag droog zijn. Na nat 

schuren moet eveneens steeds voldoende droogtijd in acht genomen worden. 

 

• De aannemerschilder verzekert, eens begonnen, zijn werk zonder onderbreking verder te zetten tot 

gehele voltooiing, dit afgezien van overeengekomen wachttijden, of bijzondere omstandigheden. 
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Veiligheid: 

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator -

ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de 

veiligheidscoördinator -verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd. Inzonderheid zullen 

gepaste voorzorgsmaatregelen getroffen worden bij de verwerking van schadelijke stoffen of solventen. 

 

 

Afwerking en toleranties: 

• Afwerkingsgraad: Overeenkomstig de respectievelijke klassen I / II / III volgens TV 159. 

 

• Dekking: Met het blote oog mogen geen doorschijnsels van de onderlaag waargenomen worden. 

 

• Aflijning: aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn zuiver en rechtlijnig. 

 

• Vlekken - Spatten: Bij toepassing van verschillende kleuren, mogen geen met het blote oog 

waarneembare spatten voorkomen. 

 

• Onregelmatigheden - aflopers: Inzonderheid bij het schilderen van zichtbare leidingen, leuningen of 

andere met de borstel geschilderde lijnvormige elementen, moet zorgvuldig worden toegezien op het 

voorkomen van aflopers of onregelmatigheden, als gevolg van een onvoldoende voorbereiding van de 

ondergrond. 

 

Duurzaamheid en waarborgen: 

Indien er zich één of meerdere van onderstaande gebreken voordoen, binnen een waarborgtermijn van 

60 maanden na de voorlopige oplevering, zal de aannemer / schilder, op zijn kosten, alle nodige 

herstellingen uitvoeren welke de architect en het bestuur noodzakelijk achten. Desgevallend moet de 

verf worden verwijderd en de werken worden herbegonnen. Herstelde of vernieuwde werken zijn 

gebonden aan eenzelfde waarborgtermijn. 

• Blaren: 

blaarvorming kan tot stand komen ingevolge de aanwezigheid van opgesloten vochtigheid (of 

uitzonderlijk, van een andere vluchtige stof) onder de verffilm. Bij een temperatuursverandering 

wordt de film door de waterdamp opgelicht en ontstaan er bellen die blaren worden genoemd. 

 

• Barsten: 

onder barsten verstaat men een onderbreking van de film welke niet gepaard gaat met loskomen, en 

tot stand komt tot op het oppervlak van de ondergrond. de barstvorming kan o.a. te wijten zijn aan 

een ontoereikende soepelheid van de film, aan een slechte verhouding tussen de soepelheid van de 

verschillende lagen, aan een onvoldoende droging van de onderlagen, aan een verweking van de oude 

lagen of onderlagen door de inwerking van een te actief oplosmiddel van de nieuwe laag. 

 

• Afschilfering: 

 de afschilfering of afbladdering zijn hoofdzakelijk te wijten aan een gebrekkige soepelheid en/of 

hechting van de film. Deze laatste scheurt en komt los in schijven of lamellen door het feit dat hij de 

veranderingen van de ondergrond niet kan volgen. De op hout aangebrachte verven schilferen dikwijls 

af volgens het draadverloop van het hout. Het afbladeren kan eveneens tot stand komen ingevolge het 

opzwellen en het uitdrogen zelf. 
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• Verkleuring: 

de verkleuring kan worden veroorzaakt door een scheikundige reactie met de ondergrond of de 

vroeger aangebrachte lagen, de afscheiding van het hars van de ondergrond doordat onvoldoende 

voorzorgen werden genomen, het feit dat het pigment niet voldoende bestand is tegen zonlicht, het 

bestaan van schimmels, enz., ... Men spreekt van afgetekende verkleuring wanneer deze het algemeen 

uitzicht van het werk in het gedrang brengt: hetzij omdat het verfwerk een vuil voorkomen heeft, 

hetzij omdat het gebrek in het oog springt door contrast met niet verkleurde delen van het werk of 

met andere verven of materialen met dezelfde tint, hetzij omdat de verkleuring van dusdanige aard is 

dat het door de architect gewenste kleureffect niet wordt bereikt, hetzij omdat die verkleuring met 

de tijd nog scherper tot uiting komt. 

 

• Afpoederen (krijten): 

 het krijten is een verschijnsel, waarbij de film verweert en er een fijn, niet gebonden poeder tot stand 

komt, dat door wrijving kan worden verwijderd. Sommige witte en met titaanoxide bereide verven 

krijten lichtjes zonder dat daaraan een ernstig nadeel is verbonden. Wanneer de verf vlug en in sterke 

mate afpoedert is dit een bewijs dat de verwering van de film reeds een vergevorderd stadium heeft 

bereikt. 

 

• Haarscheurvorming: 

 het betreft het ontstaan van oppervlakkige scheurtjes in de verffilm. Eerst ontstaan er microscopische 

scheuren, die daarna meer afgetekend worden en met het blote oog kunnen worden waargenomen. 

In tegenstelling met de barsten is aan het ontstaan van haarscheuren dikwijls geen ander nadeel 

verbonden dan op het gebied van het uitzicht van de verf. De microscopische barsten worden 

haarscheuren genoemd, terwijl aan een groter gebarsten oppervlak, de naam van alligatoring 

(craquelé) wordt gegeven. 

 

 

Afmetingen: 

De uitvoerder dient bij zijn vorderingsstaten zeer gedetailleerde en duidelijke opmetingen te voegen met 

aanduiding van al deze opmetingen op de plannen. 

 

 

12.1.1 Schilderen van hout in binnentoepassing 

Toepassing: 

Schilderen van nieuwe binnendeuren + brandluiken. 

 

Uitvoering: 

Binnenschilderwerk van nieuwe houtdelen. 

Toepassing volgens meetstaat: herschilderen op deels kale en/of deels beschadigde ondergrond. 

De afwerkingskleuren worden vooraf door middel van kleurstalen ter goedkeuring voorgelegd aan de 

architect. 

 

Systeem: 

Dekkende afwerking in wit of kleur – satin of eiglanslak waterverdunbaar op binnenhoutwerk. 

Slecht hechtende gebarsten of ondeugdelijke lagen verwijderen door afbijten met onbrandbaar 

waterafwasbaar afbijtmiddel voor alle olie-, cellulose-, synthetische en componentenlakken. 

Volledige vlakken afbijten. 

Nawassen met een ontvettings- en oplosmiddel op basis van ketonen, aromaten en alifaten. 
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Oude lagen in goede staat afwassen met water en ammoniak of met een vloeibaar geconcentreerd 

reinigingsmiddel voor schilderwerk en naspoelen. 

Volledig laten uitdrogen. 

Na droging het geheel schuren en grondig ontstoffen. 

Kale delen gronden met waterverdunbare dekkende grondverf voor buiten en binnen op basis van 

acrylaatdispersie en hars, max. 2% water toevoegen. 

24 u laten drogen. 

Schuren en ontstoffen. 

Opstoppen met een tweecomponenten vulmiddel op basis van polyesterharsen en plamuren met 

plamuur op basis van waterverdunbaar acrylaathars. 

Min. 1 u. laten uitharden. 

Schuren en ontstoffen. 

Voorlakken met satinlak voor binnen op basis van waterverdunbaar acrylaathars, ± 5% water 

toevoegen. 

4u (20°C/ 65 % RV) laten drogen. 

Eventueel licht schuren en ontstoffen. 

Aflakken met satinlak voor binnen op basis van waterverdunbaar acrylaathars, max. 2% water 

toevoegen. 

 

Afmetingen: (vooraf ter plaatse te controleren) 

Te schilderen binnenschrijnwerk (2-zijdig schilderen): 

- brandluik + omlijsting: 2 stuks; 

- deur + omlijsting: 1 stuk; 

- branddeuren + omlijsting: 5 stuks. 

 

 METING:  12.1.1 Schilderen van hout in binnentoepassing:     GP/ sog 

 

 

12.1.2 Schilderen op geschilderde muren, gewelven en plafonds 

De schilderwerken gebeuren na voorafgaandelijk overleg met de inspecteur van Onroerend Erfgoed, 

architect en opdrachtgever. 

 

De te schilderen zones worden vooraf door de architect aangeduid en dit in samenspraak met 

Onroerend Erfgoed, de opdrachtgever en de architect. 

 

De afboording van de te schilderen zones dient steeds met rechte lijn te gebeuren en volgens ter 

goedkeuring voor te leggen proefoppervlakken. 

 

 

12.1.2.1 Plaatselijk vrijleggen historische afwerkingslagen 

(gecontroleerde uitgave: niet door de aannemer uit te voeren) 

 

Deze post omvat het verder vrijleggen van enkele representatieve stukken muurschildering om deze als 

getuige van de oorspronkelijke interieurafwerking zichtbaar te laten in het te herschilderen interieur.  In 

overleg met de Inspecteur van Onroerend Erfgoed en architect zal bij aanvang van de werken 

gespecifieerd worden welke fragmenten van de muurschilderingen het meest representatief zijn om 

zichtbaar te blijven en die eventueel plaatselijk verder dienen vrijgelegd of geretoucheerd te worden om 

een afgelijnd geheel te bekomen. 
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Het vrijleggen gebeurt in twee fasen.  In een eerste fase wordt de synthetische verflaag verweekt met 

behulp van warmte en afgenomen met een kleine, afgeronde spatel (om beschadiging van de schildering 

te vermijden).  In een tweede fase worden de laatste storende restanten verwijderd met het scalpel. 

 

 METING:  12.1.2.1 Plaatselijk vrijleggen historische afwerkingslagen: 

  gecontroleerde uitgave = 21.500 EUR 

 

 

12.1.2.2 Vrijleggen kapitelen, geprofileerd lijstwerk en andere stucwerkornamenten 

De fijne profileringen van de kapitelen, het geprofileerde lijstwerk en al de andere stucwerkornamenten 

zijn momenteel vervaagd door een dik pakket van opeenvolgende verflagen.  Om terug het verfijnde 

uitzicht te bekomen is het noodzakelijk om dit dikke verflagenpakket zeer voorzichtig te verwijderen tot 

op de oudste afwerkingslaag in kalkpleister. 

 

Om de juiste uitvoeringsmethode vast te leggen dient de uitvoerder vooraf 10 proefoppervlakken van elk 

0,25 m² uit te voeren in overleg met de Inspecteur van Onroerend Erfgoed en de architect.  Bij de 

uitvoering mag de drager van de verflagen en de onderste (= oudste) verflaag niet worden beschadigd.  

De andere verflagen dienen voorzichtig te worden verwijderd met décapants en zonder gebruik van hete 

lucht.  Indien dit niet lukt dient het verwijderen op de consoles en andere stucwerkornamenten te 

gebeuren met het scalpel en dit eveneens na goed te keuren proefuitvoeringen. 

 

Mogelijk is de toe te passen decapeermethode de volgende: 

- alle losse schilfers verwijderen door afborstelen met een harde nylonborstel of door toepassing van 

een lijmstrappo (methylcellulose); 

- verwijderen van de verf door afwassen met amylacetaat en met een tixotroop afbijtmiddel op basis 

van methyleenchloride; er dient zeer voorzichtig gewerkt te worden om de ondergrond niet te 

beschadigen; beschadigingen zijn door de aannemer op zijn kosten te herstellen; toepassing van hete 

lucht is verboden op kapitelen en lijstwerk; 

- nawassen met ammoniakwater (5% ammoniak) en naspoelen met zuiver water. 

    

Afmetingen: 

Voorafgaandelijk aan zijn bieding zijn al de stucwerklijsten en -ornamenten ter plaatse door de aannemer 

te controleren: 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen in de uitvoering is het zeer voorzichtige verwijderen van het verflagenpakket op al de 

voluten, consoles, kapitelen, lijsten en andere stucwerkornamenten met uitzondering van de onderste 

laag kalkverf die niet mag worden beschadigd. 

 

 METING:  12.1.2.2 Vrijleggen kapitelen en geprofileerd lijstwerk: 

  - proefuitvoeringen: FH/ 10 stuks (elk 0,25 m²) 

  - vrijleggen kapitelen, lijsten en andere stucwerkornamenten: GP/ sog 
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12.1.2.3 Verwijderen dampdichte afwerkingslagen 

Het kerkinterieur was oorspronkelijk geschilderd met dampopen kalkverven maar helaas heeft men in de 

20
ste

 eeuw daarop dampdichte latexverven aangebracht.  Hierdoor kan het aanwezige vocht niet meer 

verdampen en bladdert de latexverf af.  Om dit probleem op te lossen dienen de dampdichte latexverven 

verwijderd te worden op alle gewelven en plafonds alvorens opnieuw dampopen kalkverven als 

afwerking worden aangebracht. 

 

Om de juiste uitvoeringsmethode vast te leggen dient de uitvoerder vooraf minstens 10 

proefoppervlakken van elk 0,25 m² uit te voeren in overleg met de Inspecteur van Onroerend Erfgoed en 

de architect.  Bij de uitvoering mag de drager van de verflagen en de onderste (= oudste verflaag) niet 

worden beschadigd.  De latex en andere dampdichte verflagen dienen voorzichtig te worden verwijderd 

in 2 verwijderingsfasen of meer.  Men dient rekening te houden met een werkduur van min. 2 uur/m². 

 

Mogelijk is de toe te passen decapeermethode de volgende: 

- alle losse schilfers verwijderen door afborstelen met een harde nylonborstel of door toepassing van 

een lijmstrappo (methylcellulose); 

- verwijderen van de latex en andere dampdichte verflagen door afwassen met amylacetaat of met 

methyleenchloride en methanol en na eventueel verhitten met lucht op 400 à 600°C; er dient zeer 

voorzichtig in minimum 2 verwijderingsfasen gewerkt te worden om de ondergrond niet te 

beschadigen; beschadigingen zijn door de aannemer te herstellen; 

- nawassen met ammoniakwater (5% ammoniak) en naspoelen met zuiver water; 

- na drogen dienen de oppervlakken ontstoft te worden; 

 

Afmetingen: 

Voorafgaandelijk aan zijn bieding ter plaatse door de aannemer te controleren: totaal ± 234,16 m² 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen in de uitvoering is het zeer voorzichtig verwijderen van het dampdichte verflagenpakket, 

alsook de proefuitvoeringen. 

 

 METING:  12.1.2.3 Verwijderen dampdichte afwerkingslagen: VH/ 234,16 m² 

 

 

12.1.2.4 Afschuren synthetische verfresten 

De oorspronkelijke afwerkingslagen met kalkverf zijn in het gehele interieur later overschilderd met 

latexverven die dampdicht zijn en daardoor momenteel op grote schaal afbladderen. 

 

De synthetische verflagen op de muren dienen zeer voorzichtig te worden afgeschuurd met een speciale 

machine die in staat is om zeer geleidelijk de verflagen te verwijderen ofwel manueel verwijderd indien 

de schuurmachine de ondergrond zou beschadigen bij voor te leggen proefuitvoeringen.  Het is zeer 

belangrijk dat bij dit afschuren van de synthetische verflagen de er juist onder liggende 19
de

 eeuwse 

muurschilderingen niet worden beschadigd.  De uitvoerder is dan ook verplicht om voorafgaandelijk 

minstens 10 proefvlakken van elk 1 m² af te schuren en dit in 2 verwijderingsfasen of meer.  Hij mag 

hierbij de onderliggende muurschilderingen niet raken en legt deze proefuitvoeringen ter goedkeuring 

voor aan de inspecteur van Onroerend Erfgoed en de architect die steeds bijkomende proefuitvoeringen 

mogen eisen zonder meerprijs en totdat ze voldoening vinden in het bekomen resultaat. 
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De ondergrond dient zo vlak te worden geschuurd zodat na aanbrenging van de nieuwe verflagen in de 

ondergrond geen oneffenheden of onregelmatigheden kunnen worden aangetroffen.  Men dient rekening 

te houden met een werkduur van ± 1 à 2 uur/m². 

 

Het afschuren en vlakschuren gebeurt met permanente en volledige stofzuiging aan de bron zodat er 

geenszins stof wordt opgewekt in het interieur.  De aannemer dient bij de proefuitvoeringen dus ook aan 

te tonen dat hij er wel degelijk in slaagt om al het stof bij de bron af te zuigen en de lucht te filteren. 

 

Afmetingen: 

Voorafgaandelijk aan zijn bieding ter plaatse door de aannemer te controleren: al de muren en penanten 

in het kerkinterieur: totaal ± 271,53 m². 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen in de uitvoering is het zeer voorzichtig en deskundig afschuren van de synthetische verven op 

al de muren, muurdelen en beschilderde penanten … in het gehele interieur, alsook de 

proefuitvoeringen. 

 

 METING: 12.1.2.4 Afschuren synthetische verfresten: VH/ 271,53 m² 

 

 

12.1.2.5 Aanbrengen van hechtingslaag 

Toepassing: 

Toe te passen op verpoederde of onstabiele ondergronden. 

Vooraf dienen proefuitvoeringen ter goedkeuring voorgelegd aan de Inspecteur van Onroerend Erfgoed 

en de architect. 

Deze werken omvatten: 

- afborstelen van de oppervlakken met een harde nylonborstel; 

- fixeren door middel van het aanbrengen van een ademende hechtlaag voor onstabiele of synthetische 

ondergronden. 

 

Materiaal: 

- gronderingslaag om de porositeit van de ondergrond te uniformiseren; 

- met kwast aan te brengen in 1 laag; 

- consoliderend effect op stoffige ondergronden; 

- creeërt egaler effect en gelijkmatige vochtabsorptie van de erop aan te brengen verflagen; 

- beperkt sterke kleurschakeringen bij afwerkverven. 

 

Afmetingen: 

± 645,46 m². 

 

Eenheidsprijs: 

 Inbegrepen zijn het afborstelen van de oppervlakken en het aanbrengen van de ademende hechtingslaag 

of voorstrijkmiddel, alsook de proefuitvoeringen. 

 

 METING:  12.1.2.5 Aanbrengen van hechtingslaag: VH/ 645,46 m² 
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12.1.2.6 Uitvlakken van de ondergrond door plamuren 

Toepassing: 

Toe te passen op ondergrond bij gebruik van kalkverf als eindafwerking.  Gladde afwerklaag op 

saneerpleisterwerk.  Uitvlaklaag op alle bestaand schilder- en pleisterwerk, alsook op te beschilderen 

natuursteen.  Vooraf dienen proefuitvoeringen ter goedkeuring voorgelegd aan de Inspecteur van 

Onroerend Erfgoed en de architect. 

 

Materiaal: 

- droge voorgemengde afwerkmortel op basis van geselecteerde natuurlijke hydraulische kalk en 

marmerpoeder; 

- goede verwerkbaarheid, mechanische weerstand en bestand tegen atmosferische invloeden; 

- zeer dampdoorlatend; 

- soortelijk gewicht = 1400 kg/m³ 

- warmtegeleidingscoëfficiënt I = 0,30 W/mK 

- dampdiffusieweerstand m = 13,7 

- treksterkte = 0,6 N/mm² 

- druksterkte = 6N/mm² (na 90 dagen) 

 

Verbruik: 

- 1 tot 3 kg/m² (of meer indien nodig) 

- 1 tot 2,5 mm dikte in 2 of meer opeenvolgende lagen. 

 

Uitvoering: 

- ondergrond moet vrij zijn van losse delen, olie en vetten; 

- te droge ondergrond voorbevochtigen; 

- ondergrond vlak uitplamuren; 

- na uitdrogen het oppervlak volledig schuren; 

- resterende oneffenheden bijkomend plamuren tot volledige vlakheid bekomen wordt. 

Men dient rekening te houden met een werkduur van min. ± 2 uur/m². 

 

Afmetingen: 

De volledige oppervlakte van al de te schilderen muren, gewelven, plafonds, kolommen … dient vooraf 

volledig effen uitgeplamuurd te worden tot volledige voldoening van de architect! 

Totaal: ± 645,46 m² 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn het volledig effen uitplamuren van al de te schilderen oppervlakken en al de 

voorbereidende werken, proefuitvoeringen … 

 

 METING:  12.1.2.6 Uitvlakken van de ondergrond door plamuren: VH/ 645,46 m² 
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12.1.2.7 Schilderwerk met kalkhoudende olieverf 

Toepassing: 

De wanden, gewelven, plafonds, kapitelen, lijsten… dienen geschilderd te worden met een geschikte 

kalkhoudende olieverf.  De uitvoerder legt het product ter goedkeuring voor aan opdrachtgever, 

Onroerend Erfgoed en architect die beslissen over de keuze van het product. 

 

Materiaal: 

Kalkhoudende olieverf geschikt voor plafonds en wanden.  Zeer mat aspect.  Spanningsvrij.  

Schimmelwerend, bacteriëndodend en ontsmettend.  Reukarm. 

 

Aspect in de pot  Smeuïge vloeistof 

 

Dichtheid   1,44 kg/l 

 

Vaste stofgehalte  In volume : 45% In gewicht: 72% 

 

Vlampunt   62°C 

 

Aspect van de verffilm  Gestructureerd 

 

Glansgraad   < 3 onder 60° - mat 

 

Rendement 9 à 11 m²/l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de 

applicatiemethode 

 

Droogtijden Stofdroog: 2 uur 

(bij 20°C en 65% R.V.) Handdroog: 3 uur 

  Overschilderbaar: “nat-in-nat” of 48 uur. 

 

Kleuren alle NCS-kleuren 

 

Verpakking 15 l 

 

Houdbaarheid 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. 

  Bewaren op een droge, frisse, vorstvrije plaats. 

 

Oplosmiddel =White Spirit.  Zeer mat uitzicht.  Kleur vooraf te kiezen door Onroerend Erfgoed, 

opdrachtgever, vooronderzoekster en architect uit ruim kleurenpallet van fabrikant.  Productie op 

bestelling.  Beperkte houdbaarheid in goed afgesloten potten.  Verbruik 8 m²/liter op gladde ondergrond. 

 

Uitvoering: 

Verwerking volgens norm DTU 59,1, productvoorschriften en voor te leggen proefuitvoeringen. 

De ondergrond moet stofvrij, proper en goed voorbereid zijn.  De ondergrond moet egaal zijn van kleur.   

Nieuwe ondergronden: een geschikte primer aanbrengen. 

Oude ondergronden: oppervlak reinigen en alle resten van oude verf en losse deeltjes verwijderen + een 

geschikte primer aanbrengen. 

 

Onbehandeld hout en MDF: een geschikte primer aanbrengen. 
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Effen schilderwerk: 

De eerste laag kalkhoudende olieverf toepassen met een blokborstel (verven met de rol is niet 

toegelaten).  De toepassing kan in strepen gebeuren van boven naar onder.  Na volledige droging een 

tweede laag kalkhoudende olieverf toepassen op identieke wijze (blokborstel) als de eerste laag en tot 

slot een derde laag.  Om aanzetten te vermijden nat in nat zonder pauze doorwerken. 

 

De uitvoering dient te gebeuren na advies van en in samenspraak met de verffabrikant en in overleg met 

Onroerend Erfgoed.  Een technisch afgevaardigde van de verffabrikant dient verplicht al de 

werfvergaderingen bij te wonen, erover te rapporteren en uiteindelijk op de uitvoering en het 

verfsysteem een 10-jarige schriftelijke garantie te geven. 

 

Kleuren: 

Universele en minerale pigmenten.  Kleurstalen worden gekozen volgens NCS kleurenwaaier, te leveren 

door uitvoerder.  Een onbeperkt aantal proefoppervlakken ter goedkeuring voor te leggen tot volledige 

voldoening van de architect.  De muren, gewelven, gewelfribben, kapitelen, lijsten, plafonds, plintzones 

… worden geschilderd in meerdere verschillende kleuren en met lijnmotieven volgens keuze architect. 

Er kunnen ± 10 verschillende kleuren worden toegepast.  

 

Afmetingen: 

- gewelven en plafonds: ± 193,14 m²  

- muren: 

  - effen afwerking met lijnmotieven: 542,32 m² 

 

Eenheidsprijs: 

Inbegrepen zijn de aanbrenging van de grondlaag en 3 afwerklagen tot volledige dekking, de bandfriezen, 

de afschermingen, steigers, alsook alle andere werken die nodig zijn voor een vakkundige afwerking, al de 

proefuitvoeringen, de wekelijkse technische werfopvolging door de verffabrikant en zijn schriftelijke 10-

jarige garantie op het product en de uitvoering.  De uitgevoerde hoeveelheden worden na de uitvoering 

exact opgemeten en verrekend.  Richtprijs voor vakkundige uitvoering op muren = 29 EUR/m² en voor 

gewelven en plafonds = 31 EUR/m². 

 

 METING:  12.1.2.7 Schilderwerk met kalkhoudende olieverf:  

  - gewelven en plafonds:   VH/ 193,14 m² 

  - muren: 

   - effen afwerking met lijnmotieven: VH/ 452,32 m² 
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12.1.2.8 Nieuw ontwerp voor wandschildering apsis 

(gecontroleerde uitgave: niet door de aannemer uit te voeren) 

Deze post omvat de uitvoering van een nieuwe wandbeschildering van de apsis d.m.v. een eigentijds 

ontwerp dat aansluit op de neogotische sfeer van de vrijgelegde schilderingen.  Een definitief ontwerp zal 

slechts kunnen worden opgemaakt na vrijlegging van de resterende muurvlakken. 

 

De wandvlakken waar een reconstructie aangebracht wordt, worden vooraf afgewassen met water 

waaraan een weinig ammoniak toegevoegd is en lichtjes opgeschuurd zodat een goede hechting 

bekomen kan worden. 

 

Na vrijlegging van de bestaande wandbeschilderingen kan in overleg met Onroerend Erfgoed en de 

kerkfabriek eventueel een ontwerp worden gemaakt voor een nieuwe eigentijdse wandbeschildering van 

de apsis.  

 

 METING:  12.1.2.8 Nieuw ontwerp voor wandbeschildering apsis:  

  gecontroleerde uitgave = 9.200 EUR 
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DEEL 13:    REINIGINGSWERKEN 

 

Na de voltooiing van al de werken die behoren tot dit restauratiedossier, wordt het volledige gebouw 

(zowel interieur, als exterieur) en ook de stoepen, buitenverhardingen en aangrenzende delen zeer 

grondig gereinigd.  Interieur en ramen worden in principe gezuiverd door middel van een zogenaamde 

"natte reiniging" (= met water), dit voor zover deze vochtige reiniging uiteraard geen schade kan 

berokkenen aan het interieur.  De kerkzolders en gewelven worden grondig gereinigd met industriële 

stofzuigers.  Al de wanden, vloeren, plafonds, schrijnwerkerij … kortom het volledige gebouw wordt 

ontdaan van alle stof en vuil.  Op deze manier dient het gebouw gereinigd te worden vóór de voorlopige 

oplevering van de werken.   

 

 METING: deel 13: Reinigingswerken: ten laste van de aannemer 

 



PROVINCIE LIMBURG STAD BORGLOON

VOORWERP VAN DE OPDRACHT: SINT-JAN-BAPTISTKERK KUTTEKOVEN

Fase 3: Restauratie van het interieur

OPDRACHTGEVER : Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist Kuttekoven

De Heer Marcel Valkeneers, Graeth 7 te 3840 Borgloon

 

ONTWERPER : Architectenbureau Michel JANSSEN

18de Oogstwal 1/5 te 3700 Tongeren

VH Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal Totaal 

FH van de betoelaagbaar niet-betoelaagbaar

GP opmeting in EUR in EUR in EUR

DEEL 1 INRICHTING BOUWPLAATS

- montage en demontage GP sog 1 32.500,00 32.500,00

- terugkerende kosten GP sog 1 33.000,00 33.000,00

- plaatsbeschrijving GP sog 1 500,00 500,00

- verzekeringen GP sog 1 750,00 750,00

DEEL 2 VOORAFGAANDE WERKEN

2.1 Afschermingen 

1)   Afscherming met gewapende PE-folie GP sog 1 750,00 750,00

2)   Afscherming met watervaste platen VH m² 226,00 28,00 6.328,00

3)   Afscherming met watervaste platen op keperwerk VH m² 311,00 32,00 9.952,00

4)   Afschermingen glas-in-loodramen VH m² 57,26 38,00 2.175,88

5)   Afscherming penanten (h = 2 m) VH m 12,20 30,00 366,00

6)   Dragende gordingen onder vloerafschermingsplaten

      - formaat 6,5/18 cm VH m 32,00 30,00 960,00

      - formaat 8/23 cm VH m 84,00 45,00 3.780,00

2.2 Demontagewerken

1.   Demontage, beveiligde opslag en herplaatsing los kerkmeubilair GP sog 1 1.200,00 1.200,00

2.   Demontage + herplaatsing houten meubilair GP sog 1 3.100,00 3.100,00

3.   Demontage metselwerk en beton VH m³ 5,20 180,00 936,00

RAMING

Artikel

(= werfomheining, informatiebord, werfketen, nutsvoorzieningen, werfonderhoud, 

steigers, ophaaltoestellen,...)

1



VH Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal Totaal 

FH van de betoelaagbaar niet-betoelaagbaar

GP opmeting in EUR in EUR in EUR

Artikel

4.   Algemene demontagewerken GP sog 1 7.200,00 7.200,00

5.   Begeleide demontagewerken

      - demontage VH uren 76 38,00 2.888,00

      - herplaatsing VH uren 76 38,00 2.888,00

2.3 Onderzoeken

1.   Onderzoeken met hoogtewerker VH uren 24 68,00 1.632,00

DEEL 3 GRONDWERKEN

3.0 Archeologisch onderzoek 10.000,00 10.000,00

3.1 Uitgraven van bouwputten

      - machinaal VH m³ 8,15 17,00 138,55

      - manueel VH m³ 22,36 68,00 1.520,48

3.2 Uitgraven van funderingszolen

      - machinaal VH m³ 4,50 17,00 76,50

      - manueel VH m³ 17,14 68,00 1.165,52

3.3 Verwijderen waardeloze ondergrondse obstakels VH m³ 10,00 175,00 1.750,00

3.4 Afvoer uitgegraven materiaal VH m³ 62,00 40,00 2.480,00

3.5 Aanvullingen met te verdichten zand VH m³ 7,54 45,00 339,30

3.6 Aanvullingen met gestabiliseerd zand VH m³ 43,12 75,00 3.234,00

3.7 Aanvullingen met groefkiezel VH m³ 6,44 57,00 367,08

3.8 Aardingslus GP sog 1 180,00 180,00

DEEL 4 AFWATERINGEN

4.1 Afwateringen in P.E.

- Voor afvalwater:

   a) Ø 90 mm VH m 7,00 21,00 147,00

       + meerprijs zandcementomhulling VH m 7,00 8,00 56,00

   b) Ø 110 mm VH m 5,00 25,00 125,00

       + meerprijs zandcementomhulling VH m 5,00 10,00 50,00

DEEL 5 STRUCTUURELEMENTEN

5.1 Structuurelementen in beton

1.   Polyethyleenfolie  ---  ---  ---

2.   Zuiverheidsbeton  ---  ---  ---

3.   Funderingszolen of -voeten in ongewapend beton VH m³ 2,50 220,00 550,00

4.   Funderingen in gewapend beton

gecontroleerde uitgave

pro memorie

pro memorie
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VH Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal Totaal 

FH van de betoelaagbaar niet-betoelaagbaar

GP opmeting in EUR in EUR in EUR

Artikel

      - funderingsplaten VH m³ 55,92 155,00 8.667,60

      - funderingsverstevigingen VH m³ 11,40 520,00 5.928,00

5.   Lateien

      - muurbreedte 50 cm / breedte opening ± 1,2 m VH stuk 1 280,00 280,00

      - muurbreedte ± 65 cm / breedte opening ± 1,8 m VH stuks 5 300,00 1.500,00

      - muurbreedte ± 90 cm / breedte opening ± 0,9 m VH stuk 1 350,00 350,00

5.2 Structuurelementen in staal

1.   Torentrap met stalen hekwerk GP sog 1 8.700,00 8.700,00

5.3 Ijzerbehandeling GP sog 1 4.300,00 4.300,00

5.4 Structuurelementen in hout

1.   Reinigen houten structuren GP sog 1 5.200,00 5.200,00

2.   Polymeerchemische houtprothesen

      - gewelfstructuren VH m³ 0,954 12.500,00 11.925,00

      - muurlijsten VH m³ 0,917 12.500,00 11.462,50

      - roosteringen VH m³ 0,948 12.500,00 11.850,00

      - lateien VH m³ 0,250 12.500,00 3.125,00

3.   Nieuw hout

      1. Gewelfstructuren

          - muurplaten in eik VH m³ 1,532 2.700,00 4.136,40

          - gebogen gewelfribben in eik VH m³ 9,203 2.700,00 24.848,10

          - dwarsribben in eik VH m 302,40 14,00 4.233,60

      2. Roosteringen

          - kinderbalken in oregon VH m 126,70 11,00 1.393,70

          - balken in eik VH m³ 1,142 2.700,00 3.083,40

       3. Lateien

           - muurbreedte 40 à 50 VH stuks 2 240,00 480,00

           - muurbreedte 55 à 65 VH stuks 4 380,00 1.520,00

5.5 Consolidatie metselwerk

1.   Stutwerken GP sog 1 1.200,00 1.200,00

2.   Ondervangen funderingsmetselwerk

      1. Ondermetselen onstabiele funderingen met volle bakstenen VH m³ 11,24 850,00 9.554,00

3.   Muurankers

      1. Scheurverankeringen met geplooide ankers VH stuks 18 70,00 1.260,00

      2. Scheurverankeringen met rechte ankers VH stuks 41 160,00 6.560,00

4.   Muurinjectie

      1. Muurinjectie met hydraulische grout VH liter 1.260 2,50 3.150,00

3



VH Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal Totaal 

FH van de betoelaagbaar niet-betoelaagbaar

GP opmeting in EUR in EUR in EUR

Artikel

      2. Muurinjectie met ternair grout VH liter 4.320 2,20 9.504,00

DEEL 6 STEENRESTAURATIE

6.1 Kunststeen

1.   Mergelkunststeen

      - vlakke parementen VH m³ 0,04 14.500,00 580,00

      - geprofileerde bogen en lijsten VH m³ 0,08 15.500,00 1.240,00

      - kapitelen VH m³ 0,07 16.500,00 1.155,00

2.   Maaskalkkunststeen

      - vlakke parementen, tredes en dorpels VH m³ 0,05 14.500,00 725,00

      - geprofileerde stenen VH m³ 0,03 15.500,00 465,00

6.2 Natuursteenverlijming

      - verlijming maaskalksteen VH dm² 22 40,00 880,00

      - verlijming mergelsteen VH dm² 16 40,00 640,00

      - verankeringen maaskalksteen VH m 1,40 85,00 119,00

      - verankeringen mergelsteen VH m 1,80 85,00 153,00

6.3 Demontage

1.   Baksteen

      1) afgebrokkelde en verpoederde bakstenen VH stuks 417 2,00 834,00

      2) baksteenoppervlakken > 0,25 m² VH m² 30,28 85,00 2.573,80

      3) borstweringen VH m³ 2,30 160,00 368,00

      4) onstabiele muurdelen VH m³ 3,70 160,00 592,00

      5) aansluiting gewelven op muren VH m³ 2,80 180,00 504,00

      6) muurdoorvoeren VH m³ 1,206 180,00 217,08

2.   Maaskalksteen

      A. Te recupereren

           1) categorie 1a VH m³ 0,201 600,00 120,60

           2) categorie 1b VH m³ 0,474 600,00 284,40

           3) categorie 2 VH m³ 0,250 600,00 150,00

      B. Te vernieuwen

           1) categorie 1a VH m³ 0,039 200,00 7,80

           2) categorie 1b VH m³ 0,875 200,00 175,00

           3) categorie 2 VH m³ 0,450 200,00 90,00

3.   Mergelsteen

      A. Te recupereren

          1) categorie 1 VH m³ 0,924 400,00 369,60
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          2) categorie 2 VH m³ 0,266 400,00 106,40

      B. Te vernieuwen

          1) categorie 1 VH m³ 1,056 300,00 316,80

          2) categorie 2 VH m³ 0,534 300,00 160,20

4.   Breuksteen

      A. Te recupereren

          1) categorie 1 VH m³ 3,012 500,00 1.506,00

      B. Te vernieuwen

          1) categorie 1 VH m³ 1,171 300,00 351,30

6.4 Plaatsing nieuwe steen en recuperatiesteen

1.   Baksteen

      1) afgebrokkelde en verpoederde bakstenen VH stuks 417 7,00 2.919,00

      2) baksteenoppervlakken > 0,25 m² VH m² 30,28 180,00 5.450,40

      3) borstweringen VH m³ 2,30 1.250,00 2.875,00

      4) onstabiele muurdelen VH m³ 3,70 1.250,00 4.625,00

      5) aansluiting gewelven op muren VH m³ 2,80 1.450,00 4.060,00

      6) muurdoorvoeren VH m³ 1,206 1.250,00 1.507,50

2.   Maaskalksteen

      A. Te recupereren

           1) categorie 1a VH m³ 0,201 5.000,00 1.005,00

           2) categorie 1b VH m³ 0,474 5.500,00 2.607,00

           3) categorie 2 VH m³ 0,250 6.000,00 1.500,00

      B. Te vernieuwen

           1) categorie 1a VH m³ 0,039 7.500,00 292,50

           2) categorie 1b VH m³ 0,875 8.000,00 7.000,00

           3) categorie 2 VH m³ 0,450 8.500,00 3.825,00

3.   Mergelsteen

      A. Te recupereren

          1) categorie 1 VH m³ 0,924 2.500,00 2.310,00

          2) categorie 2 VH m³ 0,266 3.000,00 798,00

      B. Te vernieuwen

          1) categorie 1 VH m³ 1,056 3.000,00 3.168,00

          2) categorie 2 VH m³ 0,534 4.000,00 2.136,00

4.   Breuksteen

      A. Te recupereren

          1) categorie 1 VH m³ 3,012 3.000,00 9.036,00
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      B. Te vernieuwen

          1) categorie 1 VH m³ 1,171 5.000,00 5.855,00

6.5 Inox  ---  ---  ---

6.6 Bescherming mergel  ---  ---  ---

6.7 Wandreiniging

1.   Stoomtechniek VH m² 273,32 16,00 4.373,12

2.   Reinigingspasta VH liter 226 25,00 5.650,00

6.8 Zoutextractie met kompresmethode VH m² 317,12 31,00 9.830,72

6.9 Voegwerken

a)   baksteen VH m² 45,00 35,00 1.575,00

b)   maaskalksteen (= plaatselijke herstellingen) VH m² 8,20 35,00 287,00

c)   breuksteen (= plaatselijke herstelllingen) VH m² 33,50 35,00 1.172,50

DEEL 7 TECHNISCHE INSTALLATIES

7.1 Demontage installaties GP sog 1 5.320,00 5.320,00

7.2 Centrale verwarming

 - nieuwe installatie GP sog 1 33.200,00 33.200,00

 - convectoren GP sog 1 3.860,00 3.860,00

7.3 Sanitaire installatie

 - nieuwe installatie GP sog 1 930,00 930,00

 - toestellen GP sog 1 710,00 710,00

 - ondergrondse  doorvoerbuizen in PE Ø 125 VH m 43,40 24,00 1.041,60

7.4 Elektrische installatie

1.   Nieuwe verlichtingsarmaturen

      1. Type A: algemene verlichting schip VH stuks 12 396,00 4.752,00

      2. Type B: gedempte architecturale verlichting op de pilaster VH stuks 18 557,00 10.026,00

      3. Type C: hanglampen in koor VH stuks 3 1.653,00 4.959,00

      4. Type D: opbouwspots in portaal + onder doksaal VH stuks 8 523,00 4.184,00

      5. Type E: balkvormig plafondarmatuur opbouw VH stuks 6 176,00 1.056,00

      6. Type F: noodverlichting VH stuks 2 405,00 810,00

      7. Type G: tl-verlichting orgel VH stuks 1 417,00 417,00

      8. Type H: waterdicht toestel VH stuks 2 132,00 264,00

      9. Type I: lantaarn VH stuks 2 2.368,00 4.736,00

     10.Type J: verlichting kerkhof VH stuks 3 2.312,00 6.936,00

2.   Elektrische installatie

      - nieuwe elektrische installatie GP sog 1 9.850,00 9.850,00

pro memorie

pro memorie
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7.5 Geluidsinstallatie 7.350,00 7.350,00

7.6 Doorvoeren voor leidingen VH m 18,40 350,00 6.440,00

7.7 Gewelfisolatie VH m² 161,36 12,00 1.936,32

7.8 Brandcompartimentering

1.   Brandwerende beplating (d = 15 mm, Rf = 1 h)

      - op vloerroostering VH m² 41,50 40,00 1.660,00

      - wandstructuur VH m² 14,30 52,00 743,60

2.   Brandwerende schilderdeuren

      - brandwerende deur ± 98/210 cm (Rf 1 uur) VH stuks 4 950,00 3.800,00

3.   Brandwerende vloerluiken (Rf 1 uur) + schuiftrap VH stuk 1 1.120,00 1.120,00

DEEL 8 BINNENPLEISTERWERK

8.1 Demontagewerken

1.   voor traditionele kalkbepleistering VH m² 71,46 11,00 786,06

2.   voor zoutbufferende of isolerende bepleistering VH m² 343,18 15,00 5.147,70

3.   bepleisterde plafonds VH m² 32,57 12,00 390,84

4.   bepleisterde gewelven VH m² 63,12 14,00 883,68

8.2 Vocht- en zoutmetingen

1.   Vochtmetingen VH stuks 12 25,00 300,00

2.   Zoutmetingen VH stuks 15 70,00 1.050,00

8.3 Consolideren van losgekomen bepleistering

1.   Op wanden VH m² 112,47 32,00 3.599,04

2.   Op plafonds VH m² 28,16 37,00 1.041,92

3.   Op gewelven VH m² 63,55 42,00 2.669,10

8.4 Nieuw pleisterwerk

1.   Traditionele kalkbepleistering:

      1.   Plaatselijke herstellingen

            - op wanden met ondergrond in (bak)steen VH m² 62,04 50,00 3.102,00

            - op vlakke plafonds met ondergrond in houten rinkellatjes VH m² 15,42 60,00 925,20

            - op gewelven en bogen met ondergrond in (bak)steen VH m² 6,74 60,00 404,40

            - op gewelven en bogen met ondergrond in houten rinkellatjes VH m² 31,28 60,00 1.876,80

           - van geprofileerd lijstwerk GP sog 1 5.450,00 5.450,00

            - van decoratieve stucwerkelementen en geprofileerde kapitelen GP sog 1 7.320,00 7.320,00

      2.   Nieuwe bepleistering:

            - op wanden met ondergrond in (bak)steen VH m² 54,17 38,00 2.058,46

            - op vlakke plafonds met ondergrond in houten rinkellatjes VH m² 5,36 45,00 241,20

gecontroleerde uitgave
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            - op gewelven en bogen met ondergrond in (bak)steen VH m² 7,64 55,00 420,20

            - op gewelven en bogen met ondergrond in houten rinkellatjes VH m² 26,35 55,00 1.449,25

      3.   Nieuwe bepleistering inclusief houten structuur:

            - vlakke plafonds VH m² 38,34 95,00 3.642,30

            - gewelven en bogen VH m² 144,36 125,00 18.045,00

2.   Zoutbufferende bepleistering VH m² 112,46 55,00 6.185,30

3.   Isolerende kalkbepleistering VH m² 263,06 75,00 19.729,50

8.5 Lichte scheidingswanden en voorzetwanden

a) wand 2-zijdig bekleed met WR-platen VH m² 8,05 55,00 442,75

DEEL 9 VLOEREN

9.1 Ondervloeren

1.   Polyurethaanisolatie als leidinguitvulling (d = 8 cm) VH m² 157,14 11,00 1.728,54

2.   Waterdicht scherm met PE-folie (d = 0,2 mm)  ---  ---  ---

3.   Zwevende niet-hechtende gewapende dekvloer (d = 7 cm) VH m² 157,14 18,00 2.828,52

4.   OSB-platen (d = 18 mm) VH m² 40,30 23,00 926,90

9.2 Vloerbekleding

1.   Tegelvloeren in natuursteen

       - recuperatietegels in maaskalk, Noir de Basècles en marmer VH m² 81,95 85,00 6.965,75

       - nieuwe tegels in maaskalk VH m² 34,43 130,00 4.475,90

       - nieuwe tegels in Zwarte steen van Doornik VH m² 23,76 180,00 4.276,80

       - demonteren, reinigen en herplaatsen tussendorpels en tredes in natuursteen VH m² 3,72 150,00 558,00

       - nieuwe plinten in Zwarte steen van Doornik

         - recht VH m 73,18 28,00 2.049,04

         - gebogen VH m 11,24 35,00 393,40

2.   Plankenvloeren in lariks (d = 22 mm) VH m² 39,10 90,00 3.519,00

DEEL 10 BINNENSCHRIJNWERK

10.1 Binnendeuren

1.   Restauratie binnendeuren

      - type 1 FH stuk 1 2.200,00 2.200,00

      - type 2 FH stuk 1 1.240,00 1.240,00

      - type 3 FH stuk 1 750,00 750,00

2.   Nieuwe binnendeuren VH stuk 1 650,00 650,00

3.   Glazen sasdeur GP sog 1 3.100,00 3.100,00

10.2 Vast meubilair

pro memorie
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1.   Kast sacristie 5.320,00 5.320,00

2.   Kast geluidsinstallatie 2.850,00 2.850,00

3.   Dienstaltaar en lezenaar

      - omkasting + podium in eik GP sog 1 2.450,00 2.450,00

      - houten dienstaltaar GP sog 1 1.300,00 1.300,00

      - lezenaar GP sog 1 1.200,00 1.200,00

DEEL 11 KERKMEUBILAIR

11.1 Gipsen beelden GP sog 1 1.216,00 1.216,00

11.2 Houten beeld GP sog 1 152,00 152,00

11.3 Verzilverde objecten GP sog 1 912,00 912,00

11.4 Koperen of verkoperde objecten GP sog 1 1.520,00 1.520,00

11.5 Vaandels GP sog 1 1.064,00 1.064,00

11.6 Meubilair

1.   Sacristiekast GP sog 1 4.560,00 4.560,00

2.   Priesterstoelen GP sog 1 1.216,00 1.216,00

3.   Koorbank GP sog 1 6.080,00 6.080,00

4.   Biechtstoel GP sog 1 6.080,00 6.080,00

5.   Zoldergroep GP sog 1 304,00 304,00

6.   Harmonium 1.920,00 1.920,00

7.   Doksaal GP sog 1 6.080,00 6.080,00

8.   Kerkstoelen

      - nieuwe kerkstoelen 11.040,00 11.040,00

11.7 Doopvont GP sog 1 2.128,00 2.128,00

Plaatsing inox kom GP sog 1 150,00 150,00

11.8 Boeken 3.225,00 3.225,00

DEEL 12 SCHILDERWERKEN

12.1 Binnenschilderwerken

1.   Schilderen van hout in binnentoepassing GP sog 1 900,00 900,00

2.   Schilderen op geschilderde muren, gewelven en plafonds

      1. Plaatselijk vrijleggen historische afwerkingslagen 21.500,00 21.500,00

      2. Vrijleggen kapitelen,en geprofileerd lijstwerk

          - proefuitvoeringen FH stuks 10 95,00 950,00

          - vrijleggen kapitelen, lijsten en andere stucwerkornamenten GP sog 1 8.700,00 8.700,00

      3. Verwijderen dampdichte afwerkingslagen VH m² 234,16 60,00 14.049,60

gecontroleerde uitgave

gecontroleerde uitgave

gecontroleerde uitgave

gecontroleerde uitgave

gecontroleerde uitgave
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      4. Afschuren synthetische verfresten VH m² 271,53 36,00 9.775,08

      5. Aanbrengen van hechtingslaag VH m² 645,46 4,00 2.581,84

      6. Uitvlakken van de ondergrond door plamuren VH m² 645,46 6,00 3.872,76

      7. Schilderwerk met kalkhoudende olieverf

          - gewelven en plafonds VH m² 193,14 31,00 5.987,34

          - muren

            - effen afwerking met lijnmotief VH m² 452,32 29,00 13.117,28

      8. Nieuw ontwerp voor wandbeschildering apsis 9.200,00 9.200,00

DEEL 13 REINIGINGSWERKEN  ---  ---  ---

VEILIGHEIDSCOORDINATIE

 ---  ---  ---

628.736,09 137.427,21

Totaal in EUR

BTW (21%)

Eindtotaal in EUR

Opgesteld te Tongeren op 21 februari 2012

Aangepast op 4 april 2012

Architectenbureau Michel Janssen

18de Oogstwal 1 bus 5

3700 Tongeren

Toepassing KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, naleving veiligheidsvoorschriften 

(te verrekenen over alle posten)

160.894,29

927.057,59

ten laste van aannemer

gecontroleerde uitgave

pro memorie

766.163,30
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