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I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van de levering:  
 
16 stuks opbouw voor een optimo huisvuilwagen (3-assig)  
1 stuk opbouw voor een optimo huisvuilwagen (2-assig) 
 
Optimo is het innovatief afvalinzamelingssysteem waarbij 1 afvalwagen tot 6 verschillende 
soorten afval op één dag ophaalt. De invoering van Optimo is een nieuwe grote stap in de 
richting van een klimaatneutralere afvalophaling en verwerking én zorgt voor meer 
(toekomstige) mogelijkheden op vlak van materiaalrecyclage. Zowel uit studiewerk als uit de 
praktijk, opgedaan in het Optimo proefgebied Lommel, blijkt dat ophaalwagens dankzij 
Optimo tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijn stof en CO2 daalt hierdoor 
met maar liefst 40%. Optimo zorgt daarnaast voor gebruiksgemak. Gezinnen kunnen meer 
afvalsoorten gewoon aan de voordeur aanbieden. En door meer te sorteren, kan er beter 
gerecycleerd worden. 
 

I.1.1 Algemene omschrijving optimowagen: 

 
De offertevraag betreft 16 opbouwen die geschikt zijn voor het inzamelen van optimo afval 
op een 3-assig chassis. Gezien ook enkele stadskernen opgehaald moeten worden is er 
nood aan één 2-assig voertuig . Ook dit voertuig maakt deel uit van de offertevraag. 
Het staat de opdrachtever vrij om de finale bestelling uit te splitsen in diverse 
deelbestellingen als hier goede redenen toe zijn. 
 
Bionerga logistics zal via een separate offertevraag 17 geschikte chassis aanschaffen 
dewelke aangeleverd zullen worden aan de opbouwer. Er worden 16 maal 26ton chassis (3-
assers) en 1 maal 19 ton chassis (2-assig) aangekocht. 
Van deze 17 voertuigen zal er minimaal 1 op alternatieve brandstoffen rijden, de resterende 
zullen dieseluitvoeringen zijn. 
 
De opbouwer is verantwoordelijk voor het op te leveren geheel (chassis+bovenbouw) 
 
De offerte dient te voldoen aan volgende voorwaarden. 
 

1. De aangeboden bovenbouw dient van het laatst op de markt verschenen model te 

zijn, mogelijk is de bovenbouw specifiek voor dit afvaltype ontwikkeld of 

geoptimaliseerd. Het materieel zal nieuw zijn en vervaardigd uit materialen eerste 

klas.  

2. De leverancier zal er samen met Bionerga Logistics garant staan dat het onderstel en 

bovenbouw, alsook alle uitrusting en toebehoren, volkomen aan mekaar aangepast 

zijn en het hele voertuig een goed functionerend geheel vormt. 

Hiervoor zal de leveranciers de nodige en voldoende (technische) gegevens 

aanleveren aan Bionerga Logistics waarmee een offertevraag bij de 

chassisleverancier gedaan kan worden. 

Hier dient zeker volgende niet limitatieve lijst opgeleverd te worden: 

 Chassis- en oversteeklengte 

 PTO (type, draairichting, positie, ratio, .. ) 

 Elektrische voorziening/interface 

 Vrije chassisruimte  
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 Aanleverlocatie 

 Aslasten  

 Voorbereiding verlichting 

 Accesoires (spatlappen, fietsenvanger, .. ) 

 Locatie van brandstoftank, uitlaat incl. katalysator en andere reservoirs  

 

3. Het ganse voertuig dient rij- en bedrijfsklaar geleverd te worden, voorzien van alle 

vereiste uitrusting en toebehoren, zodat het geheel in alle opzichten voldoet aan de 

eisen gesteld door de Belgische wetgeving. Inzonderheid wordt verwezen naar het 

ARAB.: de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, nl. het uitschakelen van de 

gevaarlijke arbeidsvoorwaarden. Verder wordt ook verwezen naar het AREI, de 

machinerichtlijn (K.B. van 5/5/95), technisch reglement van de voertuigen, wegcode. 

Alle gebeurlijk vereiste documenten dienen bij de levering overhandigd te worden. 

4. Bij de levering dienen Nederlandstalige handleidingen, technische tekeningen 

stuklijsten incluis, werkplaatshandboek(en) in 2-voud en onder digitale vorm 

overhandigd te worden. 

5. De leverancier dient in te staan voor de scholing en instructie door een bevoegd 

technicus/opleider dit ten gerieve van het bedienings- en onderhoudspersoneel van 

Bionerga en Limburg.net. 

6. Bij de levering dient ook een attest met waarborg tegen roest voor tenminste 5 jaren  

overgemaakt te worden. 

7. De inschrijver zal bij zijn offerte een zo volledig mogelijke beschrijving (met 

documentatie) van de aangeboden goederen voorzien.  

8. Indien wordt afgeweken van de offertevraag kan de aanbieding worden aanvaard 

indien de werkmogelijkheden in elk geval worden verzekerd. Elke afwijking in 

technische uitvoering zal expliciet en ondubbelzinnig worden vermeld en duidelijk 

technisch gemotiveerd zodat de opdrachtgever zich een juist beeld van het 

aangeboden materiaal kan vormen. Indien geen afwijkingen worden vermeld, wordt 

aangenomen dat het voorgestelde materieel integraal aan de lastvoorwaarden 

voldoet wat bij de oplevering nauwkeurig zal worden nagegaan. 

9. De inschrijving houdt voor de leverancier de verplichting in om gedurende minstens 

10 jaar een voorraad van wisselstukken te onderhouden, voldoende om elk ogenblik 

aanstonds herstellingen te kunnen uitvoeren. 

10. De inschrijver zal vermelden welke logistieke bewegingen vervat zitten in zijn offerte 

(halen van het chassis, brengen van het chassis,  .. ) 
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I.1.2 Bijzondere bepalingen: 

 
Tussen oktober 2018 en december 2020 heeft er binnen Limburg.net een 
ontwikkelingstraject gelopen met als onderwerp: “Het ontwikkelen van een huisvuilwagen 
voor de optimale gezamenlijke inzameling van huishoudelijke afvalstromen in gekleurde 
zakken” 
 
De resultaten van dit ontwikkelingstraject kunnen op aanvraag van de leverancier 
overgemaakt worden. Het spreekt voor zich dat in het beslissingsproces van deze 
offertevraag Bionerga Logistics rekening zal houden met de getrokken lessen uit dit traject. 
 
Gezien het ontwikkelingstraject heeft geconcludeerd dat een opbouw van het type 
“gemodificeerde achterlader” het meest optimaal resultaat geeft voor een Optimo inzameling. 
De voorkeur van de opdrachtgever zal dan ook uitgaan naar zo een type opbouw. 
 
A.1 Laadruimte of laadbak met laadkuip met vulsysteem:  
 
De laadbak is volledig gesloten en is uitgerust met een belading- en ontladingssysteem. De 
opbouw is volledig water- en lekdicht met volgende voorzieningen: voldoende afvoeren voor 
opvang van vocht of percolaat, met bijhorende kogelkranen; opvangbakjes onder de 
draaipunten en/of sluitingstrips; het geheel is vervaardigd uit hoogwaardige en gelaste 
staalplaat voorzien van de nodige versterkingen op de zwaarbelaste punten. De percolaat-
afvoer is zo geplaatst dat hij makkelijk bereikbaar is en voldoende verwijderd is van 
chassisonderdelen. 
 
De technische specificaties van de gebruikte staalplaten moeten in de offerte vermeld 
worden. De binnenwanden dienen glad te zijn ten einde de samendrukking van het afval en 
het huisvuil niet te hinderen tevens moeten scherpe randen vermeden worden met 
betrekking tot de Optimo-inzameling waarbij het scheurpercentage zo laag mogelijk moet 
zijn.  
 
Het volume van de laadruimte dient geoptimaliseerd te zijn voor een Optimo-inzameling. 
 
De linker- en rechteronderkant van de laadbak hebben een scharnierende bescherming in 
aluminium of staal over de volledige breedte van de laadbak zodat fietsers of voetgangers 
niet onder de wagen kunnen komen.  
 
De laadtrechter of trog zal een aangepaste inhoud hebben (op te geven) en zal voorzien zijn 
van een horizontale laadboord van ± 2 mtr nuttige breedte. Deze laadrand heeft een 
gemakkelijk te vervangen boordbescherming (indien van toepassing) en bevindt zich zo laag 
mogelijk boven de grond. Deze hoogte wordt opgegeven in de toestand "leeg" en "geladen*'.  
Er hoeft geen containerbelading voorzien te worden. 
Het wegduwen van het huisvuil vanuit de laadtrechter/trog naar de laadbak moet continu en 
discontinue kunnen gebeuren. Met het oog op de veiligheid van de laders moet de duwplaat 
gedurende de volledige cyclus handveilig kunnen werken dit conform de geldende 
wetgeving. De nodige veiligheidsafstand moet verzekerd zijn. De laadkuip zal voorzien zijn 
van een lichtscherm (of ander detectiemiddel) zodat de werking van de pers te allen tijde 
mogelijk is. Zelfs al staan de beladers op de tredeplanken. Voorkeur zal gegeven worden 
aan een autonoom werkend en intelligent perssysteem. Zodoende wordt het 
scheurpercentage onafhankelijk van de beladers. 
 
Het perssysteem dient te kunnen werken als het voertuig aan het rijden is. Er dient rekening 
gehouden te worden met een normale acceleratie van het voertuig waarbij de pers ook in 
werking moet blijven (eventueel met enige vertraging). 
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De voorkeur wordt gegeven aan het eenvoudigste systeem met de hoogste betrouwbaarheid 
en waarvan de sleet gevoeligheid zo klein mogelijk is.  
De onderdelen die eventueel sterk aan sleet blootgesteld zijn moeten op eenvoudige manier 
kunnen vervangen worden.  
 
De leverancier geeft aan met welke snelheid de beladingsbeweging gebeurt en vermeld de 
tacttijden van deze bewegingen. De leverancier geeft aan of en welke instellingen van de 
bovenbouw aanpasbaar/instelbaar zijn en op welke wijze dit kan.  
 
Deze veiligheidsvoorziening (noodstop) is derwijze geplaatst dat de bediening door een lader 
ook nog mogelijk is zelfs als die zijn handen niet vrij heeft, bv. bij middel van zijn knie. Verder 
moet de chauffeur het perssysteem vanuit de cabine kunnen stilleggen zonder dit nochtans 
te kunnen inschakelen. Als het perssysteem blokkeert moet er een veiligheidssysteem in 
werking treden dat de mechanische en hydraulische systemen beschermt tegen 
beschadiging. Ook moet het dan mogelijk zijn de perscyclus te hernemen of om te keren. Het 
alarmsignaal moet in de cabine goed hoorbaar zijn. De beveiliging dient te voldoend aan de 
wettelijke vereisten. 
 
De bediening van het beladingssysteem bevindt zich zowel aan de buitenzijde van de 
opbouw alsook tussen de handgrepen van de tredeplanken. Dit zowel links als rechts. 
 

De opbouw moet voorzien zijn van een niet ijkwaardig weegsysteem hetwelk duidelijk en 

eenvoudig uit te lezen is in de cabine. 

A.3 Ontladingssvsteem  
 
Het ledigen van de laadbak gebeurt zonder kippen maar geschiedt bij middel van een hy-
draulisch bediend uitdrukschot waarbij geen handgereedschap nodig is. 
De achterdeur kan automatisch bij voorkeur vanuit cabine of van opzij van het voertuig 
geopend worden. Twee bedieningsunits moeten voorzien worden waarvan één dichtbij de 
cabine en één aan de achterzijde. De achterdeur en de verbinding van deze met de laadbak 
moet waterdicht zijn, volgens een beproefd systeem, dat nauwkeurig moet beschreven 
worden.  
 
A.4 Elektrische uitrusting 
 
Uitrusting 24 V met een voldoende capaciteit ten einde de werking van alle elektrische 
systemen te verzekeren. De verlichting is voorzien volgens de bepalingen van de wegcode.  
 
De 4 hoeken van de opbouw zijn voorzien van ledzwaailichten zodat de deze van alle 
richtingen gezien kunnen worden (Bv LED hoek beacons) 
 
Er dienen voldoende werklichten en werkschijnwerpers voorzien te worden, zowel boven de 
laadtrechter als aan de zijkanten van de opbouw. 
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B. Afwerking en uitrusting 
 
B. 1 Uitrusting voor de laders en veiligheden 
 

 2 opklapbare voettreden achteraan links en rechts, ieder geschikt voor één lader, 

voldoende laag tegen de grond om een vlotte opstap te garanderen, maar voldoende 

hoog om schade te vrijwaren alsook geen aanvaring te hebben met stootbuffers 

tijdens het lossen. 

 2 verticale handgrepen, één per zijkant 

 Bediening voor het persmechanisme ter hoogte van de handgrepen zodat deze 

vanop de voettrede bedient kunnen worden. 

 windbescherming links en rechts aangebracht over de volledige hoogte van de 

laadbak. 

 Een beveiliging van het hydraulisch systeem tegen oververhitting en een beveiliging 

van het laadsysteem tegen te hoog motortoerental; 

 Naast de noodstopknop aan de beide zijkanten een seinknop met zoemer goed 

hoorbaar in de cabine. 

 Topcamera (360°) inclusief display met opnamefunctie en gemakkelijk uit leesbaar  

 De beladers moeten via intercom kunnen spreken met de chauffeur type RTS-

intercom of vergelijkbaar 

 Borstel en schop 

 Handenwasstation 

  
B.2 Schildering:  

 Het schilderwerk van de bovenbouw omvat een roestwerende verflaag, een 

grondlaag, eventueel een tussenlaag en minimum 2 lagen afwerkingslak. 

 Het geheel is met zorg en volgens de regels van de kunst uitgevoerd 

De bovenbouw zal gekleurd worden volgens de huisstijl van Bionerga Logistics (ral 

6002 groen).  

 Aan de zijkanten zullen wit reflecterende strips aangebracht zijn  

 Plaatsing van markering conform wegcode  

 
B.3 Centrale vetsmering 

 Onderstel en bovenbouw worden uitgerust met een systeem voor automatische 

vetsmering (Lithium vet EP2), bereikbaar vanaf de begane grond 

 De leidingen in RVS of kunststof zijn bestand tegen 600 bar en beschermd tegen 

schuren en sleet. Koppelstukken zijn altijd in RVS 

 De pomp met regelbaar debiet wordt elektrisch aangedreven en wordt beschermd 

door een overdrukventiel. 

  



BIONERGA LOGISTICS  Ref.: 2021-001 
 

 
Blz. 8 
 

C. Documenten: 
Bij de levering dient gevoegd te worden (in het Nederlands): 

- Een gebruikershandleiding in twee exemplaren (en digitaal). 

- Een onderhoudshandleiding en wisselstukkenboek in twee exemplaren (en 

digitaal). 

- Een onderhoudsplan van de opbouw 

- Een gelijkvormigheidsattest. 

- COC 2de fase  

- Een indienststellingverslag van een erkend organisme. 

- Een EG- verklaring van overeenstemming. 

- Technische tekeningen van chassis en opbouw dewelke voorzien zijn van 

stuklijsten. 

 
D. Waarborg: 
 
De leverancier geeft een waarborg op in aantal maanden op onderdelen en werkuren, 
slijtdelen uitgezonderd. 
 
E. Inschrijving bij DIV/COC 
 
De leverancier zal de afwikkeling van de COC voor het gehele voertuig voor zijn rekening 
nemen. Voor aflevering bezorgt hij aan Bionerga Logistics het formulier E705 opdat de 
nummerplaten opgevraagd kunnen worden. Pas als het voertuig dienstklaar opgeleverd 
wordt kan de levering als compleet aanvaard worden. 
 
F. CE markering 
 
De optimowagen is voorzien van het CE-merkteken en een EG-verklaring van 
overeenstemming is bijgevoegd zoals bepaald door de machinerichtlijn KB 11/06/1992. 
 
G. Onderhoud 
 
De levancier zal een voorstel doen tot onderhoudscontract van de bovenbouw. Hierin zal de 
prijs, intervallen en handelingen vermeld worden. 
De locatie van het servicepunt waar deze handelingen uitgevoerd worden zal ook vermeld 
worden. 
 
H. Levering 
 
Bij de offerte zal een leverplan toegevoegd worden zodat de opdrachtgever inzicht krijgt in 
de leverplanning van de opbouw. 
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I.2 Identiteit van de opdrachtgever 
 
Bionerga Logistics nv 
Kringloopstraat 1 
3630 Maasmechelen 
Tel: 011-520810 
Fax: 011-520811 
 

I.3 Vereisten aan de leverancier 
 
Juridische situatie van de leverancier: 
 
- De leverancier is niet veroordeeld geweest voor deelname aan een criminele organisatie, 
omkoping, fraude of het witwassen van geld 
- De leverancier verkeert niet in staat van faillissement of vereffening; 
- De leverancier heeft geen aangifte van faillissement gedaan noch is er een procedure van 
vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig tegen hem; 
- De leverancier is niet veroordeeld geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit 
aantast; 
- De leverancier heeft bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout begaan; 
- De leverancier is in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; 
- De leverancier is in orde is met de betaling van belastingen 
- De leverancier heeft zich niet schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken 
van deze inlichtingen. 
 
Technische capaciteiten van de leverancier: 
 
De leverancier beschikt over een eigen technische dienst welke capabel is interventies op 
locatie te kunnen uitvoeren. Bovendien dient de leverancier te beschikken over een voorraad 
aan courante wisselstukken zodat hij kan voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot 
wisselstukken en herstellingen. 
 
 

I.4 Prijsopgave 
 
De opdracht wordt beschouwd als een: Opdracht volgens prijslijst. 
 
De leverancier dient de prijzen in zijn offerte op te geven in euro per machine, exclusief 
BTW, maar wel inclusief eventuele andere heffingen. Bij de inschrijving dient een overzicht te 
worden gegeven van de toepasselijke andere heffingen. 
 
De aannemer wordt verondersteld, bij het indienen van zijn offerte, voldoende op de hoogte 
te zijn omtrent de aard en de omvang van de uit te voeren levering . Ingeval van eventuele 
toewijzing zal hij zich in geen enkel geval kunnen beroepen op onvoorziene wijzigingen of 
aanpassingen, veroorzaakt door zijn onwetendheid betreffende de aard of de omvang van 
zijn verrichtingen vereist krachtens deze offertevraag. 
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I.5 Vorm en inhoud van de offerte 
 
De leverancier maakt zijn offerte op in het Nederlands en bezorgt deze met bijbehordende 
bijlagen. 
 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn 
gedateerd op de laatste pagina door hem ondertekend. 
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn 
volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of 
onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 
 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de 
bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische 
specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde 
ondertekend worden. 
 
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. 
 
De technische specificaties zoals opgesomd op het offerteformulier dienen aangevuld te 
worden en dienen gestaafd te worden mbv de nodige documentatie of referenties. 
 
Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet 
afzonderlijk vermeld. 
Het staat de leverancier vrij om aanbevelingen te doen aan de opdrachtgever in de vorm van 
opties dewelke appart opgelijst worden. 
 
De termijn gedurende dewelke de leverancier door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
 
Bij de offerte dient een verklaring op eer gevoegd te worden waarin de leverancier verklaard 
te voldoen aan de gestelde vereisten met betrekking tot zijn juridische situatie 
 

I.6 De offerte 
 
De offerte moet op uiterlijk op 26 februari 2021 toekomen op het e-mail adres: 
Aankoop@bionerga.be  
  
Bionerga zal na het toekomen van de offertes en eventueel na verdere onderhandeling 
kiezen voor de bieding die het best beantwoordt aan de vraag van Bionerga. 
 
Naast de laadkwaliteit, laadsnelheid, laadvolume, levertermijn, aankoopbedrag en 
inschatting van onderhoudskosten zullen door de opdrachtgever ook de lessen getrokken uit 
het ontwikkelingstraject van de optimowagen meegenomen worden om alzo de meest 
voordelige aanbieding te bepalen.  
 
  

mailto:Aankoop@bionerga.be
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I.7 Rechtsvorderingen en termijnen/Middelen van optreden 
 
Op elke ingediende offerte in het kader van deze offertevraag zijn de “Algemene 
inkoopvoorwaarden, levering van goederen” versie 1 van Bionerga van toepassing. (zie 
bijlage C) 
De toepasselijkheid van eventueel door de inschrijver gehanteerde algemene voorwaarden, 
onder welke benaming dan ook, wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten.  
Ingeval van moeilijkheden of geschil tussen de beide partijen aangaande de interpretatie of 
de uitvoering van deze opdracht, of indien er tekortkomingen of in het algemeen geschillen 
zijn, komen de partijen overeen dat ze eerst een minnelijke schikking zullen zoeken. 
Bij gebrek aan een akkoord zal enkel de bevoegde rechtbank van het arrondissement 
Hasselt bevoegd zijn om het geschil te regelen. 
De leverancier wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn : 

- Wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen 

leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen 

vastgestelde data; 

- Ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de 

vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 

- Wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de opdrachtgever niet worden 

nageleefd; 

- Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de 

offertevraag. 

- Wanneer de prestaties afwijken van de specificaties zoals opgegeven in de offerte 

- Wanneer de benodigde vergunningen niet conform de eisen van de offertevraag zijn. 

Bij in gebreke blijven van de leverancier zullen de maatregelen genomen worden 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
 
 

I.8 Wijze van uitvoering 
 
Overdracht – Uitvoering door derden 
De leverancier zal zijn rechten of verplichtingen voortspruitend uit dit lastenboek niet kunnen 
overdragen, noch volledig noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande,  schriftelijke en 
specifieke instemming van Bionerga die steeds zijn instemming zal kunnen weigeren. De 
instemming van de Bionerga is eveneens noodzakelijk ingeval van volledige overdracht van 
de goederen van de leverancier of ingeval van fusie of overname van de leverancier. Ingeval 
van overdracht onder welke vorm ook, zal de leverancier in ieder geval hoofdelijk 
verantwoordelijk blijven, samen met de overnemer, tegenover  Bionerga. 
In ieder geval, het feit dat de leverancier alle of een deel van zijn engagementen overdraagt 
aan een derde, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. Bionerga. Deze erkent 
geen enkel contractuele band met derden. 
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BIJLAGE A : FORMULIER F076 
In uitvoering van het KB arbeidsmiddelen, de Codex en de Richtlijn 2009/104/EG. 
Formulering van veiligheidseisen voor levering van installaties, machines, gemechaniseerde 
werktuigen, individuele/collectieve beschermingsmiddelen en gevaarlijke/scheikundige 
producten. 
 

Identificatie van de bestelling (in te vullen door besteller of aankoper) 

Besteller of aankoper: :Jef Reynders 
Bijlage aan bestelbon nr.: :______________of offertevraag nr.2021-001 
Leverancier: :______________________________________________________ 
Bestelobject: ……………………………………………………………………………….  
 

Veiligheidseisen  (in te vullen door IDPBW1)   

1. Met het doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s inherent aan hun 

arbeid, dient het bestelobject te voldoen aan de meest recente Belgische en 

Europese vigerende wetten, reglementen en normen inzake veiligheid, hygiëne en 

ergonomie.  

2. Bovendien moet aan volgende bijzondere veiligheidseisen voldaan worden: 

- alle bedieningsorganen dienen zich buiten de gevaarlijke zone te bevinden  
  en aangeduid te worden met Nederlandstalige opschriften 
- de nodige veiligheidspictogrammen dienen aanwezig te zijn 

3. Documenten inzake veiligheid, te voegen bij de levering: 

O een EG-verklaring van overeenstemming 
 O Nederlandstalige instructies over de werking, gebruikswijze, inspectie, onderhoud en    
    instructies betreffende de veiligheidsvoorzieningen 
O Gebruikershandleiding in het Nederlands 
O Risicoanalyse 
O Andere documenten:____________________________________________________  
 

Attest van naleving van bovenvermelde eisen (te ondertekenen door de leverancier)   

1. Dit formulier dient ondertekend door de leverancier te worden teruggezonden naar de 

IDPBW.  

2. Ondergetekende, de leverancier, verklaart hiermede, dat de te leveren goederen voldoen 

aan de in België en Europa vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne en 

dat werd voldaan aan de hoger vernoemde bijkomende veiligheidseisen. 

3. Naleving van de bovenstaande eisen vormt een onmisbare voorwaarde voor het aanvaarden 

van de levering en de goedkeuring van de factuur. 

 
Verantwoordelijke voor de  Leverancier 
bestelling
 
 
  
 
 
 
  

                                                
1 IDPBW: interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
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