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 Hulpdienst van: 
 
Op 27 april 2012 werd de volgende opdracht gegund: 
 
Bestek nr. II/MAT/A29-271-10    
Geldigheidsduur van de opdracht tot 27-04-2017 
 

COMPACT SIGNALISATIEVOERTUIG  
 

 
 
LEVERANCIER: Fire Technics N.V. 
 Solvaylaan, 6 
 8400 - Oostende 

 059/34.03.40 
 059/34.03.41 

 
EENHEIDSPRIJS: 
 Zonder BTW  :   52.565,00 € 
 Met BTW(21%)  :  63.603,65 € 
  
  Bestelling na 16/9/2015 :  Voertuig met nieuw markering : 
 Zonder BTW :   52.775,00 € 
  Met BTW(21%)  :  63.857,75 € 
 
  Bestelling na 5/4/2016 :  Voertuig in Euro6 : 
 Zonder BTW :   54.975,00 € 
  Met BTW(21%)  :  66.519,75 € 
 
Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om 
jaarlijks een prijsherziening te vragen. 
 
BESCHRIJVING EN GEBRUIK : 
 
Het compacte signalisatievoertuig is bestemd voor de Belgische hulpdiensten. Hij kan snel twee 
personen naar de plaats van een verkeersongeval vervoeren. Hij is uitgerust met een klapbord op het 
dak dat door middel van een lichtgevende pijl de richting kan aanduiden die de voertuigen komend 
van achter het voertuig moeten volgen. 

Het voertuig is van het type stadsbestelwagen, met twee assen, met een maximale toegelaten massa 
door het Belgische PVG van 3,5 ton. 

Er werden compartimenten geïnstalleerd in het bagagegedeelte van het voertuig die het mogelijk 
maken om signalisatiematerieel zoals kegels en lampen en tevens een opblaasbare tent en schermen 
om slachtoffers af te schermen, op te bergen. De levering en de plaatsing in het voertuig van een deel 
van het signalisatiematerieel maken deel uit van de overeenkomst. 
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DE EENHEIDSPRIJS OMVAT: 
 
Chassis: 
 
 Chassis Renault Master 150.35 FG L2H BVR. Bestelling na 5/4/2016 : Renault Master 3T5 VAN 

STD FWD 170 E6 
 MTM : 3.500 kg 
 Automatische versnellingsbak met 6 versnellingen  
 Motortype M9T Euro V. Bestelling na 5/4/2016 : motortype M9T Euro VI 
 Motor 4 cilinders, diesel 2300 cc 
 Maximaal vermogen van de motor: 107 kW . Bestelling na 5/4/2016 : 125 kW 
 Schijfremmen vooraan en achteraan  
 ABS, ASR en ESP 
 Banden :  215/65R16    M+S 
 Reservewiel, vastgemaakt of apart geleverd 
 Batterijen : 2 x 12 V à 110 Ah.  Totaal : 220 Ah 
 De carrosserie is rood RAL 3020 met veiligheids- en identificatiemarkering (of wit voor de civiele 

bescherming). De achterkant is volledig bedekt met rode en witte retroreflecterende strepen van 
20 cm breed. De naam van de hulpdienst wordt vermeld op de voorportieren van het voertuig. 

 
Cabine: 
 
 Cabine voor een chauffeur en een passagier 
 De zetels zijn in zwart kunstleder en zijn verstelbaar 
 Elektrisch instelbare en verwarmde achteruitkijkspiegels aan de buitenkant 
 Leeslamp voor de passagier 
 De vloerbedekking van de cabine is afwasbaar 
 
Elektrische installatie: 
 
De basisinstallatie van het chassis wordt aangevuld met : 
 
 Een algemene stroomonderbreker (batterijsleutel) 
 Twee mistlampen vooraan 
 Automatische lader Beos Ladomat 12/24 voor de batterijen van het voertuig, gevoed door het 

openbaar net 230 V via een stopcontact aan de buitenkant dat beschermd wordt door een klep en 
een startbeveiliging. 

 Stopcontact NATO 50 mm2 voor aansluiting op de noodbatterijen 
 Bitonale geluidsinrichting Martin Horn met 4 hoorns met verbinding met de claxon van het voertuig 
 Nacht bitonale geluidsinrichting 
 Signalisatiebalk CODE 3 21TR vooraan op het dak van het voertuig met blauwe LED-lichten  
 2 unidirectionele blauwe LED-lichten met dubbele flikkering in het radiatorrooster van het voertuig 
 2 unidirectionele blauwe LED-lichten met dubbele flikkering aan de achterkant van het voertuig 
 Een lichtgevend paneel met richtingaangevende pijl Arisco Arrow 6.200 met LED-lampen. Paneel 

liggend op de achterkant van het dak van het voertuig en dat zich opricht bij het gebruik ervan  
 Een directionele lichtbak met 5 oranje LED-lichten met hoge lichtuitstraling aan de achterkant 
 Verlichting van de kasten door TL-lampen die aangaan bij het openen van de deuren 
 Verlichting van de werkzone rondom het voertuig 
 
Materieelcompartiment van het voertuig: 
 
 Compartimenten voor materieel, die het mogelijk maken om het interventiematerieel, waarvan een 

gedeelte geleverd wordt met het voertuig, op te bergen: 
o Opening van deze compartimenten via 2 schuifdeuren aan de 2 kanten van het 

voertuig en 2 draaideuren zonder venster aan de achterkant van het voertuig 
o Zijwanden beschermd door aluminium platen en gemakkelijk afwasbare aluminium 

antislipvloer 
o Binneninrichting met profielen in geanodiseerd aluminium en vastgeschroefd, rekken 

en laden met de voorziene afmetingen voor koffers en bakken van 1200 mm x 800 
mm, 600 mm x 800 mm, 600 mm x 400 mm, … 
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Interventiematerieel waarvan de plaatsing en de levering voorzien zijn: 

 
 40 retroreflecterende signalisatiekegels Dönges van 75 cm op zware voeten 
 4 sets van 4 synchroniseerbare unidirectionele oranje LED-knipperlichten Arisco type FH200AS4 

om op de grond of op de kegels te plaatsen. Elke set wordt in een opbergbak geplaatst 
 2 elektrische LED-toortsen van het merk UK type 4AA R eLED met oranje kegel, van 70 lumen 

gedurende 5 uur, met oplaadbare batterijen met oplader 
 2 witte schermen om slachtoffers af te schermen van 1,8m x 7,2m in 4 panelen van het merk 

Rosenbauer type Safety Screen, eenvoudig te demonteren en op te bergen in een opbergkoffer 
 2 transportwagentjes type steekwagen, met nuttig laadvermogen van 125 kg, om de 

signalisatiekegels gemakkelijk te vervoeren 
 2 fluogele signalisatievesten van het type parka, één maat, Sioen type 3073, conform EN 471 

klasse 3, opschrift op de rug: Pompiers of Brandweer of Feuerwehr of Protection Civile of Civiele 
Bescherming 
 

Niet-geleverd interventiematerieel, waarvoor de plaats voorzien is in het voertuig: 
 

 Een opblaasbare tent met een minimumgrootte, opgevouwen, van 1,2m x 0,5m x 0,6m en van 
minimum 75 kg  

 Een luchtfles van 6,8 liter en 300 bar of een elektrische compressor met kabel om de tent op te 
blazen 

 2 spaden 
 2 borstels 
 Een vat van 40 liter absorberend product voor koolwaterstoffen 
 Een kettingzaag en het materieel dat nodig is voor het gebruik ervan  
 Een set van 4 rode bebakeningsknipperlichten in hun opbergbak 
 10 rode toortsen met 10 steunen om de toortsen verticaal op de grond te plaatsen 
 
Interventiematerieel dat niet wordt bijgeleverd maar dat de hulpdiensten zelf kunnen aankopen: 
 
 10 rode brandfakkels met ontstekingslont van het merk Dönges die branden gedurende ca. 10 

minuten en met 10 fakkelhouders om de fakkels verticaal op de grond te kunnen plaatsen: Prijs € 
95 (HTVA). 

 10 rode brandfakkels zonder ontstekingslont van het merk Panzera die branden gedurende ca. 
7,5 minuten en met 10 fakkelhouders om de fakkels verticaal op de grond te kunnen plaatsen: 
Prijs € 460 (HTVA). 

 10 rode brandfakkels zonder ontstekingslont van het merk Panzera die branden gedurende ca. 15 
minuten en met 10 fakkelhouders om de fakkels verticaal op de grond te kunnen plaatsen: Prijs € 
550 (HTVA). 

 
Plaatsing van de zender/ontvanger: 
 
De mobiele zender/ontvanger met montagekit, micro, antenne en luidsprekers wordt geleverd door de 
hulpdienst aan de leverancier van het voertuig. Deze laatste zorgt voor de montage en de aansluiting 
van de zender/ontvanger.  
 
Inspectie en garantie: 
 
 Een jaarlijkse inspectie van het geleverde materieel wordt jaarlijks uitgevoerd door de leverancier 

bij de gebruiker, en dit gedurende de garantieperiode 
 Er zal een proces-verbaal van de controles gestuurd worden naar de betrokken hulpdienst met 

een kopie naar de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid 
 Een contractuele garantie van 5 jaar op het geheel van de levering vanaf de voorlopige oplevering 
 Garantie van 10 jaar tegen de oxidatie van het voertuig 
 Een bijzondere garantie van 5 jaar op de elektrische installatie  
 Beschikbaarheid van wisselstukken gedurende een periode van 15 jaar 
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Opleidingen : 
 
 Er wordt een opleidingssessie van minimum 2 uur in de taal van de hulpdienst voorzien bij de 

leverancier op de dag van de levering 
 Er wordt een tweede opleidingssessie van minimum 2 uur in de taal van de hulpdienst voorzien in 

de kazerne van de klant binnen de 2 maanden na de levering 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIE : 
 
 
Gedaan 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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