
  Hulpdienst van : 
 
 
Op 15 september 2009 werd volgende aanbesteding gegund: 
 
Lastenboek n° II/MAT/A29-255-09 
Geldigheid van de aanbesteding tot 15/09/2014 
 
 

VERLICHTINGSMATERIEEL 
 
LEVERANCIER: Etn Pol VANASSCHE & Cie N.V. 
 Brugsesteenweg, 2 

8531 HULSTE (HARELBEKE) 
 056/71.01.30 
 056/70.21.71 

 
 
EENHEIDSPRIJS: 
 Zonder BTW  :   3374,90 € 
 Met BTW (21%) :  4083,62 € 
  
Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht 
om jaarlijks een prijsherziening te vragen. 
 
 
BESCHRIJVING EN GEBRUIK: 
 
Het verlichtingsmaterieel is bestemd om in de kasten van de autopompen van de Belgische 
hulpdiensten geplaatst te worden en dient om de plaats van ongevallen op de openbare weg af 
te bakenen.  
 
 
SPECIFICATIE : 
 

1. Verlichting 230V (2 stuks):  
- Twee telescopische masten met drievoet type KERAF KE 209, uitgeschoven 

ca 3,5 m en ingeschoven ca 1,1 m. Men kan erop halogeen schijnwerpers type 
KERAF - CAROLO 203 vastzetten. Diameter opgeplooide driepikkel ca 150 
mm 

- Twee halogeen schijnwerpers type KERAF - CAROLO 203 (afm. 
400x350x200 mm) vermogen 1500W/ 230V, klasse II 

- Voedingskabel voor schijnwerper 2 m lang type 2 x 2,5 mm² – H 07 RN-F, 
stekker IP 67 

 
2. Kabelhaspel 230V (2 stuks): 

- Twee haspels met elektriciteitskabel type SHILL GT 310 WS 
- Elke haspel heeft 25 m rubber elektriciteitskabel type H 07 RN-F, 3x2,5 mm² 
- Thermische beveiliging met kunststof afdekkapje 
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- Stopcontact en stekker CE 240V 16A 2P IP67 conform EN 60309. De 
stekkers zijn met schroefring en de stopcontacten met schroefdeksel    

3. Schijnwerper op batterijen (2 stuks): 
- Twee schijnwerpers van 12 V op herlaadbare batterijen type FIRECO SX-55 
- De afmetingen van het geheel, mast volledig ingeschoven en drievoet 

toegevouwen, zijn 1041x298x260 mm 
- De verlichtingscapaciteit van de schijnwerpers bedraagt 6.500 lumen en een 

autonomie van 8 uur 
- De minimum en maximum lengte van de telescopische masten zijn 1041 en 

2500 mm 
- Twee batterijladers 230V – 12V 6Ah 

4. Bebakeningkegels (2 x 4 stuks): 
- Vier stuks bebakeningkegels Horizont – Titan, hoogte 750 mm, 

retroflecterend rood en wit, zware uitvoering 
- Vier stuks bebakeningkegels Horizont – Titan, hoogte 500 mm, 

retroflecterend rood en wit, zware uitvoering 
5. Blauwe knipperlichten (8 stuks) 

- Acht knipperlichten type Horizont Optima met StarLED technologie en 
blauwe éénzijdige lens met een voeding van 2 x 6V batterijen en die mits een 
adapter kan geplaatst worden op de in punt 4 beschreven bebakeningkegels.  
De effectieve lichtsterkte is 15 cd en de autonomie (knipperend) bedraagt 
4400 uren 

 
 
GARANTIE EN DIENSTEN : 
 

o Contractuele garantie van 15 jaar op de gehele levering, te beginnen vanaf de levering 
o Tijdens de contractuele garantieperiode zijn in geval van normaal gebruik van het 

materieel, de herstellingen en de afstellingen kosteloos voor wat betreft de onderdelen 
en het arbeidsloon 

 
 
ADMINISTRATIE : 
 
Te :   Handtekening : 
 
Datum :   Naam : 
 
   Functie : 
 
 
De technische fiche moet volledig ingevuld en voor akkoord ondertekend worden. Ze 
dient bijgevoegd te worden bij de bestelbon (of bij de beslissing van de gemeenteraad) of 
bij het antwoord op onze toezeggingsbrief. 
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