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Bestek nr. II/MAT/A42-342-15 
Geldigheidsduur van de opdracht : tot 01/10/2019 

 
 

ONDERHOUD FOTO-IONISATIEDETECTOR - PID 
 
 
 

Dienstverlener:   RAE Benelux BV  
   Hoofdweg 34C 

2908 LC Capelle a/d IJssel 
NEDERLAND                
Contactpersoon Service:  Gert Van Dorst   tel : +32(0)479.10.16.15 
 Email : g.vandorst@rae.nl 

 
 
1. Toestellen waarop het contract betrekking heeft 

 
Foto-ionisatiedetector – PID model: MiniRAE 3000 

 
2. Eenheidsprijs 
 

De eenheidsprijs van het onderhoud van de PID zoals beschreven in punt 5 bedraagt: 90,00 € excl. 
BTW – 108,90 € incl. BTW (21%). 

 
3. Periodiciteit 

 
Het onderhoud dient 2 maal per jaar uitgevoerd te worden voor een goede werking van het toestel 
en dit op basis van een aanvraag komende van de hulpdienst. 
 

4. Onbeschikbaarheidstermijn 
 

Bij herstellingen en/of onderhoud wordt het toestel opgestuurd of gebracht naar de firma. De 
doorlooptijd ter plaatse bedraagt 2 dagen. Gelieve contact op te nemen met de Service/Technische 
dienst (nummer hierboven) alvorens de toestellen te transporteren. 
 
De firma RAE Benelux garandeert dat bij herstellingen bij noodgevallen binnen 48 uur een 
technieker te plaatste komt om de herstelling uit te voeren (mocht de technieker niet direct kunnen 
langskomen, dan kan op aanvraag een vervangtoestel worden opgestuurd). 
 

5. Uitgevoerde operaties 
 

Het onderhoud bestaat uit: 
 
1. Standaard werkzaamheden voor onderhoud en kalibratie: 
 

- Upgraden van firmware en sturing programma’s 
- Testen van de geïntegreerde zaklamp en alarmsignalen. 
- Nazicht van de pomp en batterij. 
- Nazicht en reinigen van PID sensor en lamp. 
- Nazicht toestel instellingen / klok instellingen. 
- Vervanging van de filter. 
- Kalibratie van het toestel met 100 ppm isobutyleen. 
- Opstellen van een certificaat. 

 
2. Herstellingen / Vervanging van de lamp 

 
- Volgens eenheidsprijzen opgegeven in de offerte.  

http://www.civieleveiligheid.be/


 Onderhoud Foto-ionisatiedetector – PID: www.civieleveiligheid.be  

- Steeds op basis van een prijsofferte. 
 
 

6. Transport 
 

1. Standaard werkzaamheden voor onderhoud en kalibratie: 
 
2 mogelijkheden: 

 
1. De hulpdiensten staan in voor het transport van het toestel naar de firma RAE Benelux.  

De verzendingskosten van het toestel van de firma RAE Benelux naar de betrokken hulpdienst zijn 
ten laste van de firma RAE Benelux. 
 
 

2. Alleen indien er alle toestellen van een zone worden verzameld. 
 

De coördinerende hulpdienst neemt contact op en maakt een afspraak met de firma RAE Benelux 
om het onderhoud en de kalibratie uit te voeren op alle toestellen op de centrale verzamelplaats. 
Indien er herstellingen nodig zijn voor een bepaald toestel, dan zal dit moeten gebeuren bij de firma 
RAE Benelux te Meer (Hoogstraten). 
 
De verplaatsingskosten van een technicus zijn : 0,60€ excl. BTW – 0,73€ incl. BTW per gereden km. 
 

 
2. Herstellingen / Vervanging van de lamp 
 
De hulpdiensten staan in voor het transport van het toestel naar de firma RAE Benelux.  
De verzendingskosten van het toestel van de firma RAE Benelux naar de betrokken hulpdienst zijn 
ten laste van de firma RAE Benelux. 
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