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 Zone / Openbare dienst: 

 

 

Bijzonder bestek II/MAT/A19-362-17 – perceel 2 

Geldigheidsduur van de opdracht van 23/08/2017 tot 22/08/2021 

 

 

VANGBAND MET VALDEMPER  

 

  
 
 

LEVERANCIER 

 

CONDOR SAFETY BVBA 

Krommebeekstraat 44 

B-8930 MENEN 

Tel. 056/ 22 50 22 

info@condorsafety.be 

www.condorsafety.com 

 

 

PRIJS1 VAN DE VANGBAND MET VALDEMPER 

 

Eenheidsprijs zonder optie: 161,56 € zonder BTW, hetzij 195,49 € BTWi (21%). 

 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VANGBAND MET VALDEMPER 

 

Model: Miller Turbolite Edge by Honeywell, self-retracting lifeline 

 

 Het materieel is conform de normen EN 360, EN 355, EN 362. 

 Het materieel is bestemd om gebruikt te worden met het beveiligingsharnas tegen vallen (perceel 1). 

 Gewicht van de vangband met valdemper: 1400 g. 

 Biedt weerstand aan een val tot een hoogte van 4 m met een persoon van 140 kg. 

 Bestaat uit een karabijnhaak met twistlock-opening om vast te maken aan een van de verankeringspunten 

van het beveiligingsharnas, een valdemper, een automatisch blokkerend en terugspoelend 

beveiligingssysteem tegen vallen met uitrolbare riem van 2 m lang bestand tot 22 kN, en een grote 

karabijnhaak met veiligheidsopening die vastgemaakt moet worden aan het verankeringspunt. 

 Uitgerust met twee antitorsiesystemen. 

 Het materieel kan zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden. 

 De riem van het valbeveiligingssysteem is bestand tegen temperaturen tot 220°C. 

                                                      
1 De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan 

is. Wanneer een prijsherziening toegestaan wordt aan de inschrijver, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de 
gepubliceerde technische fiche. 
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 Indicator op de valdemper die aangeeft of deze vervangen moet worden na een val van de gebruiker. 

 Het materieel heeft een levensduur van 10 jaar vanaf de fabricatiedatum. 

 

OPLEVERINGSTERMIJN 

 

 Opleveringstermijn van het « eerste bestelde materieel », te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 10 

kalenderdagen.  

 Opleveringstermijn van het materieel dat besteld werd voor de goedkeuring van het « eerste bestelde 

materieel », te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van het « eerste bestelde materieel »: 28 

kalenderdagen.  

 Opleveringstermijn van elke bijkomende bestelling van materieel, te rekenen vanaf de datum van de 

bestelling: 28 kalenderdagen. 

 

GARANTIE 

 

Contractuele garantie van 2 jaar op het geheel van de levering. 

 

GEBRUIKS-, ONDERHOUDS- EN OPSLAGHANDLEIDINGEN 

 

Gebruiks- en onderhoudshandleidingen geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR of D).  

 

BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID 

 

 

De volgende keuze moet duidelijk vermeld worden: 

 

Aantal bestelde vangbanden met valdemper: 

 

 

 

 

Bevestigd door Naam: 

 

 Functie: 

 

 Zone / Openbare dienst: 

 

 

 

Datum:  Handtekening: 

 

 

 

De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be. 

 

 

http://www.civieleveiligheid.be/

