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 Zone / Openbare dienst: 
 
 
Bijzonder bestek II/MAT/A49-372-17 – Perceel 2 
Geldigheidsduur van de opdracht van 23/07/2019 tot 22/07/2023 
 

Beschermende brandweerhandschoenen met lange 
manchetten  

 

  
 
LEVERANCIER 
 
DEVA BELGIUM BVBA 
Oudenaardebaan 62 bus 7  
B-9690 Kluisbergen (Berchem) 
Tel. 0493 02 08 05 
jan@devabelgium.be 
 
 
PRIJS1 VAN EEN PAAR BESCHERMENDE BRANDWEERHANDSCHOENEN MET BESCHIKBARE 
OPTIE : 
 
Eenheidsprijs zonder optie vermeld in de offerte: 67,00 € excl. BTW, hetzij 81,07 € BTW inbegrepen 
(21%). 
Eenheidsprijs zonder optie voor de bestellingen vanaf 13/11/2020: 71,78 € excl. BTW, hetzij 86,85 € 
BTW inbegrepen (21%). 
 

                                                      
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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Beschikbare opties: 
 

1) QR-codering identificatiesysteem van de drager van de handschoenen, te plaatsen door de 
leverancier of door de gebruiker : meerprijs 1,20 € excl. BTW per paar handschoenen hetzij 1,45 € 
BTW inbegrepen. 

2) Zandkleurige handschoenen in plaats van donkerblauw: meerprijs € 3,63 excl. BTW per paar 
handschoenen, hetzij € 4,39 BTW inbegrepen. 

 
 
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE BESCHERMENDE BRANDWEERHANDSCHOENEN: 
 
• Merk: Holik             
• Model: Chelsea 
• De handschoenen zijn conform de normen EN 659 en EN 420. 
• De manchetten van de handschoenen zijn bedoeld om gedragen te worden boven de mouwen van de 

interventiejassen. 
• Beschikbare maten: van 7 tot 12. De maten 6, 13 en 14 zijn ook beschikbaar op aanvraag.  
• De handschoenen zijn wasbaar in een wasmachine op 60°C en ook met LCO2, volgens de 

aanbevelingen van de fabrikant.  
• De handschoenen bestaan uit: 

- Aramidestoffen, voornamelijk Nomex, plaatselijk versterkt aan de achterkant van de 
handschoenen met een keramische coating en aan de uiteinden van de vingers met een 100% 
para-aramidestof met een silicone coating. De meest gebruikte delen van de binnenkant van de 
handschoenen zijn bekleed met een tweede laag beschermende stof. 

- De buitenkant van de handschoen wordt beschermd met een laag die schokken kan opvangen. 
- Een halfdoorlatend en ademend integraal Porelle-membraan. Beschermt tegen water, wind, 

chemische producten en bloed.  
- Aan de achterkant worden er reflecterende banden bevestigd voor een betere zichtbaarheid. 
- Een riemsysteem voor de aanpassing van de handschoen aan de onderarm van de 

brandweerman. 
- Ringen en musketon om het paar handschoenen samen te kunnen bevestigen aan de 

interventiekledij. 
 
LEVERINGSTERMIJNEN 
 
De leveringstermijnen worden vermeld in kalenderdagen: 
• de leveringstermijn van het eerste bestelde materieel vanaf de dag volgend op de dag van het opsturen 

van de bestelbon: 21 dagen 
 

• de leveringstermijn van het materieel dat besteld werd vóór de goedkeuring van het eerste bestelde 
materieel, te rekenen vanaf de dag volgend op de goedkeuring van het eerste materieel: 56 dagen. 
 

• de leveringstermijn van elke bijkomende bestelling begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag 
van het opsturen van de bestelbon:  

-   bestellingen tot 100 paren: voorradig - 3 dagen 
-   wanneer de voorraad uitgeput is: 56 dagen 

 
Maximale productiecapaciteit per maand in het kader van deze opdracht: tussen 400 en 600 paren 
handschoenen. 
 
 
WAARBORG 
 
Contractuele waarborg op de handschoenen: 24 maanden.  
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GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN  
Gebruiks- en onderhoudshandleidingen geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en D)   
 
BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID 
 
De volgende keuzes moeten duidelijk vermeld worden: 
 
1) Aantal bestelde handschoenen:  
 

Maten         6     7 8 9 10 11 12 13 14 Totaal Totale prijs 

Aantal 
paren 

           

 
2) Beschikbare opties:  
 

2.1  Aantal QR-codering identificatiesystemen van de drager van de handschoenen, te plaatsen door de 
leverancier of door de gebruiker: meerprijs 1,45 € BTW inbegrepen per paar handschoenen:  

   

Maten         6     7 8 9 10 11 12 13 14 Totaal Totale prijs 

Aantal 
paren 

           

    
Naargelang de vraag kan de info, de naam, de functie, de maat, de datum, enz. bevatten. De 
brandweerzone of de openbare dienst dienen later contact op te nemen met de leverancier om de te 
kiezen info te bespreken. 
 

2.2  Aantal zandkleurige handschoenen: meerprijs: 4,39 € incl. BTW per paar handschoenen: 
   

Maten         6     7 8 9 10 11 12 13 14 Totaal Totale prijs 

Aantal 
paren 

           

    
 

 
3) Algemeen totaal van de prijzen (1+2) van de handschoenen en opties:                              € BTW inbegrepen 
 

 
    
 
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/

