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Zone / Openbare dienst: 
 
 
Bestek MAT31-431-21  – Perceel 1 
Geldigheidsduur van de opdracht van 19/07/2022 tot 18/07/2026 
 

Beschermkledij voor hoornaars  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEVERANCIER 
 
Armosa SA 
Rue des Tuiliers 1 
B-4480 Engis 
Tel. 085/ 519 519 
TAV : dhr. Thomas Detry 
Thomas@Armosa.eu 
  

mailto:Thomas@Armosa.eu
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PRIJS1 VOOR EEN VOLLEDIG BESCHERMPAK  

Onderdeel Beschrijving Eenheidsprijs  
(excl. BTW) 

Eenheidsprijs  
(incl. BTW) 

Volledige beschermkledij: 
S – 3XL 

Bevat het pak, helm, vizier, kap 
en handschoenen, allen 
afneembaar 
Beschikbare maten: S – 3XL 

€ 300,00 € 363,00 

Volledig beschermpak:4XL Bevat het pak, helm, vizier, kap 
en handschoenen, allen 
afneembaar 
Beschikbare maten: 4XL 

€ 350,00 € 423,50 

 
Beschikbare opties: 

Onderdeel Beschrijving Eenheidsprijs  
(excl. BTW) 

Eenheidsprijs  
(incl. BTW) 

Vizier Supplementair vizier ter 
vervanging € 35,00 per stuk € 42,35 per stuk 

Paar handschoenen Supplementair paar 
handschoenen ter vervanging € 25,00 per paar € 30,25 per paar 

 
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET BESCHERMPAK 
 
Model: VELUTINA WESPENPAK BEIGE MOD. 1510 
 
Compatibiliteit met andere beschermingsmiddelen: 
Het beschermpak is compatibel en kan worden gedragen in combinatie met volgende beschermmiddelen 
aanwezig bij de aankopende diensten: 

• Brandweerlaarzen met en zonder sluitsysteem (zie II/MAT/A49-378-18 – Perceel 1 & 2 en technische 
fiches: 
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweerlieden_zonder
_sluitsysteem_perceel_1_0.pdf & 
https://www.securitecivile.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweer_perceel_2_0.pdf
); 

• Veiligheidsbottines 
• Polo met lange mouwen en onderkledij (zie II/MAT/A34-375-18 – Perceel 1 & 2 en technische fiches:  

https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf_onderkledij.pdf &  
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf_polo_met_lange_mouwen.pdf); 

• Dienstbroek (zie II/MAT/A21-377-18 – Perceel 1 (enkel dienstbroek) en technische fiches:  
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_dienstkledij-perceel1.pdf);  

 
 

Conform met normering: 
Voor het volledige pak: 

• de Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen of de Richtlijn 89/686/EEG van de Raad. 

Voor de helm: 
• EN 397:2012+A1:2012 voor Industriële veiligheidshelmen 

Voor de handschoenen: 
• EN 420+A1:2010 voor Beschermende handschoenen - Algemene eisen en 

beproevingsmethoden 
• EN 388:2016+A1:2019 voor Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s 

                                                      
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. 

https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweerlieden_zonder_sluitsysteem_perceel_1_0.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweerlieden_zonder_sluitsysteem_perceel_1_0.pdf
https://www.securitecivile.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweer_perceel_2_0.pdf
https://www.securitecivile.be/sites/default/files/ft19_interventielaarzen_voor_brandweer_perceel_2_0.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf_onderkledij.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf_polo_met_lange_mouwen.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/tf19_dienstkledij-perceel1.pdf
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• EN ISO 374-1:2016 type B voor Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën 
en micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's - 
Amendement 1 

• EN ISO 374-4:2019 voor Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en 
micro-organismen - Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën (ISO 
374-4: 2019) 
EN ISO 374-5:2016 voor Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en 
micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor risico's van micro-
organismen 

  



Beschermkledij voor hoornaars - Perceel 1 Versie 20/01/2023 4/4 

Belangrijkste eigenschappen: 

Onderdeel Eigenschap Waarde 

Stof van het 
pak en kap 

Algemeen: 
Beige buitenstof: 
Vulling: 
Binnenstof 

Dubbellagige stof uit zacht polyester; dikte >5 mm 
65% polyester en 35% katoen; densiteit: 240 g/m² 
100% polyester; densiteit 200 g/m² 
65% polyester en 35% katoen; densiteit: 240 g/m² 

Pak 

Rits: 
Riem: 
Mouwen: 
 
Broekspijpen: 
 

Voorzijde en bedekt met klittenbandsluiting 
Verstelbaar 
Manchetten in elastisch rubber met afneembare 
handschoenen 
Leggings in elastisch rubber, verstelbare klittenband en 
hielband 

Kap 
Beschermgaas: 
Zicht: 
Rits: 

Teflon; 2 x 2 mm 
180°  
360° 

Helm 
Algemeen: 
Vizier: 

Verstelbaar met draaiwiel en kinband 
Afneembaar met verstevigde aluminium rand en 
ventilatiegaten 

Handschoenen 

Type: 
Algemeen: 
Stof: 
Classificatie EN 420 
Classificatie EN 388 
Classificatie EN 374-1 type B 
Classificatie EN 374-4 
Classificatie EN 374-5 

JUBA – 5656 KV 
Afneembaar, flexibel, naadloos 
Dubbellaags: PVC en katoen/para-aramide 
Conform 
4 X 4 2 B (A B C D E)2 
A K L3 
Conform 
Conform 

Wasinstructies:  

 

Matentabel: 

 
Opmerking: 1) “TIRO” is de lengte van de de nek tot het kruis. 2) uit de praktische evaluatie is 
gebleken dat het kleine maten zijn en dus best een maat groter besteld word 

  
                                                      
2 Met A: Abrasieweerstand; B: Snijbestendigheid; C: Scheurbestendigheid; D: Perforatiebestendigheid en E: Snijbestendigheid 
volgens ISO 13997 
3 Met A: Methanol; K: Natriumhydroxide 40% en L: Zwavelzuur 96% 
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Samenstelling en toebehoren bij levering van de beschermkledij tegen hoornaars: 

Onderdeel Type 

Beschermpak VELUTINA WESPENPAK BEIGE MOD. 1510 
Pak uit 1 stuk, type overall met 2 zakken en aanpasbare riem 

Helm 
Industriële veiligheidshelm met afneembaar vizier  

- Vizier ook apart te bestellen 

Kap Afneembaar met beschermingsgaas  

Handschoenen 
Afneembaar, chemisch en mechanisch bestendig 

- Handschoenen ook apart te bestellen 

Beenbeschermers Afneembaar met hielriem 
 
LEVERINGSTERMIJNEN 
 

• Leveringstermijn van het eerste bestelde materieel te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van 
versturing van de bestelbon: 5 tot 7 kalenderdagen. 

• Leveringstermijn van elke bestelling verstuurd voor de goedkeuring van het eerste bestelde matereel, te 
rekenen van de dag volgend op de goedkeuring van dit eerste materiaal: 5 tot 7 kalenderdagen. 

• Leveringstermijn van elke bestellingverstuurd na de goedkeuring van het eerste bestelde materieel te 
rekenen vanaf de dag volgend op de datum van versturing van de bestelbont: 5 tot kalenderdagen. 

 
Maximale productiecapaciteit per maand in het kader van deze opdracht : 25 stuks 
 
WAARBORG 
 
De duur van de waarborgperiode voor de verschillende onderdelen bedraagt: 2 jaar 
 
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN  
 
Gebruiks- en onderhoudshandleidingen geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR), in digitale en papieren vorm. 
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BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID 
 
De volgende gegevens moeten duidelijk vermeld worden: 
 
Bestelling: 
 

Onderdeel Beschrijving Aantal Eenheidsprijs 
(incl. BTW) 

Totaalprijs 
(incl. BTW) 

Volledige beschermkledij: 
S – 3XL 

Inclusief alle beschreven 
toebehoren  € 363,00 per set 

 

Volledig beschermpak:4XL Inclusief alle beschreven 
toebehoren  € 423,50 per set  

Extra vizier   € 42,35 per stuk  

Extra paar handschoenen   € 30,25 per paar  

 
 
Bevestigd door Naam: 
 
 Functie: 
 
 Zone / Openbare dienst: 
 
 
 
Datum:  Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be 

http://www.s%C3%A9curit%C3%A9civile.be/

