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BESTEK NR. FORCMS-NET-085
OPEN OFFERTEAANVRAAG
ARTIKELEN VOOR MILIEUBEWUST ONDERHOUD,
HYGIËNE EN VEILIGHEID

TECHNISCHE BESCHRIJVING
Verpakking:
De regel is om zo weinig mogelijk gebruik te maken van verpakkingsmateriaal.
Hervulbare verpakkingen zijn te verkiezen om verpakkingsafval te vermijden.
Minder milieubelastend zijn, grondstoffen die hernieuwbaar, gerecycleerd, recycleerbaar, biologisch
makkelijk afbreekbaar, duurzaam zijn of bij de productie minder schadelijk voor het milieu.
Aanbevolen verpakkingsmaterialen in dalende orde van voorkeur:
-

Karton (100% gerecycleerde vezels);
Bioplastics (composteerbare materialen op basis van maïs, polylactic acid (PLA),…);
Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) of polyethyleentereftalaat (PET);
Oceanplastics;
Verpakkingen in polyvinylchloride (PVC) worden geweerd.

Corrosieve, irriterende, ontvlambare of schadelijke producten zijn bovendien voorzien van een
veiligheidsdop.
Het etiket moet, vanaf 01/06/2015, overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 worden
opgesteld. Dit is de zogenaamde “CLP-verordening” (Classification, Labelling and Packaging). De
CLP-verordening zal stapsgewijze de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen en de Richtlijn Gevaarlijke
Preparaten vervangen: met ingang van 01/06/2015 worden beide richtlijnen opgeheven. Tot
01/10/2010 worden stoffen ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig de Richtlijn
Gevaarlijke Stoffen. Van 01/12/2010 tot en met 01/06/2015 worden stoffen zowel overeenkomstig
de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen als overeenkomstig de CLP-verordening ingedeeld; zij worden
overeenkomstig de CLP-verordening geëtiketteerd en verpakt. Tot 01/06/2015 worden mengsels
ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig de Richtlijn Gevaarlijke Preparaten.

Kwaliteit:
Alle artikelen moeten minstens beantwoorden aan de geldende nationale en Europese verplichtingen
en aan volgende bijzondere voorschriften:
-

Wasproducten dienen fosfaatvrij te zijn;
De primaire biologische afbreekbaarheid moet conform zijn met de OECD-test volgens
Europese richtlijn 648/2004;
Lineaire alkylarylsulfonaten (LAS) zijn, wegens hun allergene werking, in geen enkel
handreinigingsmiddel toegelaten. Ze mogen in alle andere wasproducten slechts beperkt
aanwezig zijn wegens hun lage totale biodegradatie.
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Ongeacht de gestelde eisen van de normen hernomen in het huidige bestek (welke overwegend
blijven), hebben alle afmetingen en gewichten een tolerantie van 20% (tenzij anders vermeld (bv.
min. en max.)). Volumes hebben geen tolerantie.
Het is niet toegestaan om voor 2 of meerdere posten hetzelfde artikel aan te bieden tenzij er in de
beschrijving “idem post x” geschreven staat.

Ecologisch karakter:
Van elk ecologisch artikel (voorafgegaan door “ ”) hieronder beschreven, moet de inschrijver het
bewijs kunnen leveren dat het voorgestelde artikel weldegelijk beantwoordt of voldoet aan de eisen
gesteld in de “gids voor duurzame aankopen” of van één van de hieronder opgenomen labels. Dit
bewijs kan geleverd worden door:
1. hetzij een certificaat uitgaande van een bij wet van 20 juli 1990 geaccrediteerde instelling of
een gelijkwaardige instelling geaccrediteerd in de Europese Unie, en die de overeenstemming
met het label waarnaar wordt verwezen bevestigt;
2. hetzij elk ander passend middel dat tot voldoening van de aanbestedende overheid aantoont
dat het voorgestelde artikel op gelijkwaardige wijze voldoet aan de eisen van het label.
De inschrijver is gehouden om op een heldere en overzichtelijke manier, desnoods punt voor punt,
de correlatie aan te tonen tussen de eisen van het label waarnaar wordt verwezen en het passend
middel (bv. wanneer de inschrijver een certificaat van conformiteit aan een andere norm of label dan
degene waarnaar wordt verwezen bij zijn offerte voegt).

EU ecolabel

Nordic Swan

FSC
Forest Stewardship Council

NF
Environnement

Der blaue engel

Österreichische
Umweltzeichen

PEFC
Program for Endorsement of Forest
Certification
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Categorieën:

A. AFVALBEHEER
B. REINIGING
I.
Textiel
II.
Hygiëne
III. Schoonmaakmateriaal
IV. HACCP
V.
Interieur
VI. Sanitair
VII. Vaatwasproducten
VIII. Wasproducten
C. PBM’s
D. SEIZOENSPRODUCTEN
E. DIVERSEN

Naast deze 5 categorieën is er nog 1 verplicht artikel opgenomen in deze opdracht, nl. een EHBO
koffer voor minstens 10 personen. De beschrijving hiervan staat onderaan dit document.
Volgens het Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt
aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, art. 5, is het de
werkgever, op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité, die de inhoud
bepaalt van de EHBO-koffer.
Gezien er op de markt wel enkele standaard EHBO-koffers voorhanden zijn en het feit dat een EHBOkoffer binnen het toepassingsgebied valt van deze opdracht (categorie C. PBM’s), verplicht de
aanbestedende overheid aan de inschrijvers om een EHBO koffer aan te bieden zodat de
mogelijkheid ontstaat om een zo groot mogelijk gamma toe te voegen aan de shopping lijst van deze
opdracht.
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A.

AFVALBEHEER

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
1.

(b)
VUILNISBLIK IN METAAL

2.

VUILNISBLIK IN PLASTIEK MET
BORSTEL

(c)
Stevig vuilnisblik in metaal voorzien van een handvat of steel.
Afmetingen buiten handvat of steel: ±22cm x ±28cm
Stevig vuilnisblik in plastiek voorzien van een handvat of steel. De borstel moet gehecht
kunnen worden op het vuilnisblik.
Afmetingen buiten handvat of steel: ± 20cm x ± 28cm
De handveger is van hout en de borstel bestaat uit varkenshaar
Plastieken vuilnisbak met deksel type “swing”. Inhoud: min. 9 liter
Plastieken vuilnisbak met deksel type “swing”. Inhoud: min. 25 liter
Plastieken vuilnisbak met deksel type “swing”. Inhoud: min. 50 liter
Plastieken vuilnisbak met deksel type “swing”. Inhoud: min. 80 liter
Plastieken vuilnisbak met 2 wielen en openklapbaar deksel. Inhoud: min. 240 liter
Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 4 voorgestelde vuilbak 9L.
HD min. 10µ, conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.
Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 5 voorgestelde vuilbak 25L.
HD min. 20µ, conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.
Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 6 voorgestelde vuilbak 50L.
HD min. 20µ, conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.
Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 7 voorgestelde vuilbak 80L.
HD min. 20µ, conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.
Vuilniszak met afmeting 70x110, HD min. 15µ of LD min. 30µ, kleur grijs of zwart, conform de
norm NBN EN 13592 laatste uitgave.
Vuilniszak met afmeting 90x110, HD min. 30µ of LD min. 60µ, kleur grijs of zwart, conform de
norm NBN EN 13592 laatste uitgave.
De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde gele vuilniszak van 30 liter.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HANDVEGER
VUILBAK 9L
VUILBAK 25L
VUILBAK 50L
VUILBAK 80L
MINI-CONTAINER 240L
VUILNISZAK VOOR VUILBAK 9L

10.

VUILNISZAK VOOR VUILBAK 25L

11.

VUILNISZAK VOOR VUILBAK 50L

12.

VUILNISZAK VOOR VUILBAK 80L

13.

VUILNISZAK 70X110

14.

VUILNISZAK 90X110

15.

VUILNISZAK STAD BRUSSEL – GEEL –
30L
VUILNISZAK STAD BRUSSEL – WIT –
80L
VUILNISZAK STAD BRUSSEL –
BLAUW – 100L

16.
17.

De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde witte vuilniszak van 80 liter.
De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde blauwe vuilniszak van 100 liter.

Pagina 4 van 21

Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Stuk

50

Stuk

75

Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
1 Rol max.
50 zakken
1 Rol max.
50 zakken
1 Rol max.
50 zakken
1 Rol max.
50 zakken
1 Rol max.
50 zakken
1 Rol max.
50 zakken
1 rol van 18
zakken.
1 rol van 14
zakken.
1 rol van 9
zakken.

150
75
75
500
75
75
600
20.000
1.000
6.000
15.000
10.000
100
400
150
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)

(b)

(c)

18.

I.
Textiel
SPONS – SYNTHETISCH – GROOT

19.

20.

SCHUURSPONS – KLEIN

SCHUURSPONS – GROOT

21.

SPONS – STAALWOL

22.

DWEIL KATOEN

23.

24.

25.

DWEIL SYNTHETISCH

DWEIL MICROVEZEL

KEUKENHANDDOEK

a) De spons moet zowel in droge als in natte toestand aan een sterke trekkracht van de
vingers kunnen weerstaan.
b) Na in water gedompeld en uitgelekt te zijn moet elke spons nog een volume water
behouden dat minstens gelijk is aan 10 maal zijn gewicht in droge toestand.
c) Na gespoeld te zijn in klaar water en vervolgens gedroogd aan de lucht, mag het
oorspronkelijk gewicht van de spons niet wezenlijk veranderen.
d) Geschikt voor het werken met alle soorten schoonmaakproducten
Afmetingen: ± 16cm x ± 11cm x ± 6cm
De spons is voorzien van een schuurdoekje (krasvrij reinigen).
De sponskant is gemaakt van viscose/cellulose (natuurlijke vezels) en is daardoor zeer
absorberend.
Afmetingen: ± 9cm x ± 6cm x ± 3cm
De spons is voorzien van een schuurdoekje (krasvrij reinigen).
De sponskant is gemaakt van viscose/cellulose (natuurlijke vezels) en is daardoor zeer
absorberend.
Afmetingen: ± 13cm x ± 8cm x ± 1.5cm
Spons in staalwol (roestvrij staal).
Gewicht: ± 60g
Dweil in min. 80% katoen.
Gewicht: min. 400g/m²
Afmetingen: ± 60cm x ± 70cm
Dweil in viscose/polypropyleen.
Gewicht: min. 200g/m²
Afmetingen: ± 60cm x ± 70cm
Dweil in min. 70% polyester en min. 20% polyamide (nylon) en voorzien van een afgezoomde
rand.
Gewicht: min. 200 g/m2
Afmetingen: ± 55m x ± 65cm
Keukenhanddoek in katoen/ongebleekt vlas.
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40
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10.000
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)

(b)

26.

VAATDOEK

(c)
Gewicht: min. 200g/m²
Afmetingen: ± 65cm x ± 65cm
Vaatdoek in polyester/katoen of in 100% katoen.
Gewicht: min. 250g/m²
Afmetingen: ± 35cm x ± 40cm
Vaatdoek in min. 70% polyester en min. 20% polyamide (nylon) en voorzien van een
afgezoomde rand.
Gewicht: min. 200 g/m2
Afmetingen: ± 40cm x ± 40cm
Stofdoek in polyester/katoen of in 100% katoen.
Gewicht: min. 125g/m²
Afmetingen: ± 40cm x ± 45cm
De zeemvellen moeten van eerste keus zijn, een egale gele kleur vertonen en een homogene
textuur hebben. Ze moeten soepel zijn, zacht en glad aanvoelen en vrij zijn van natuurlijke
vetten. Ze mogen geen enkel gebrek vertonen dat schadelijk is voor hun gebruik: nl. dunne
plekken (zichtbaar bij doorvallen van licht), hoornachtige of doorschijnende plekken,
messneden, gaten of kloven, enz... De zeemvellen moeten het water goed opslorpen, weer
afgeven zonder te verharden en streeploos reinigen mogelijk maken.
De zeemvellen moeten uit 1 stuk zijn.
Afmetingen: ± 35cm x ± 50cm
De zeemvellen moeten van eerste keus zijn, een egale gele kleur vertonen en een homogene
textuur hebben. Ze moeten soepel zijn, zacht en glad aanvoelen en vrij zijn van natuurlijke
vetten. Ze mogen geen enkel gebrek vertonen dat schadelijk is voor hun gebruik: n.l. dunne
plekken (zichtbaar bij doorvallen van licht), hoornachtige of doorschijnende plekken,
messneden, gaten of kloven, enz... De zeemvellen moeten het water goed opslorpen, weer
afgeven zonder te verharden en streeploos reinigen mogelijk maken.
De zeemvellen moeten uit 1 stuk zijn.
Afmetingen: ± 40cm x ± 60cm
De zeemvellen moeten het water goed opslorpen, weer afgeven en streeploos reinigen
mogelijk maken.
Afmetingen: ± 40cm x ± 45cm

27.

28.

29.

30.

31.

VAATDOEK MICROVEZEL

STOFDOEK

ZEEMVEL – NATUURLIJK - KLEIN

ZEEMVEL – NATUURLIJK - GROOT

ZEEMVEL – SYNTHETISCH - KLEIN
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
32.

(b)
ZEEMVEL – SYNTHETISCH - GROOT

(c)
De zeemvellen moeten het water goed opslorpen, weer afgeven en streeploos reinigen
mogelijk maken.
Afmetingen: ± 50cm x ± 70cm
De zeemvellen moeten doorprikt zijn en het water goed opslorpen, weer afgeven en
streeploos reinigen mogelijk maken.
Afmetingen: ± 35cm x ± 40cm

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

ZEEMVEL – SYNTHETISCH DOORPRIKT

II.
Hygiëne
TOILETZEEP - STUK
VLOEIBARE HANDZEEP IN
DISPENSER – MET HANDPOMPJE
VLOEIBARE HANDZEEP –
NAVULLING VOOR DISPENSER
VLOEIBARE HANDZEEP – TYPE
“MUURVERDELER” – MET VERDELER
VLOEIBARE HANDZEEP –
NAVULLING VOOR
“MUURVERDELER”
PROFESSIONELE HANDZEEP –
ZWAAR VUIL (ZONDER SOLVENT)
PROFESSIONELE HANDZEEP –
UITERST VUIL (MET SOLVENT)
PROFESSIONELE
HUIDBESCHERMINGSCRÈME (VOOR
CONTACT)

De toiletzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.
Gewicht: min. 100g
De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.
De verdeler is van het type “dispenser” en is navulbaar.
Volume: min. 0,5l – max 1,0l
De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.
De navullingen zijn geschikt voor de in post 35 voorgestelde verdeler.
Volume: min. 0,5l – max 1,0l
De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.
De verdeler is van het type “muurverdeler” en is navulbaar.
Volume: min. 0,5l – max 1,0l
De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.
De navullingen zijn geschikt voor de in post 37 voorgestelde verdeler.
Min. 2000 doseringen per navulling.
Volume: min. 0,5l – max 1,0l
Handreinigingspasta/gel met schuurmiddel geschikt voor het wassen van de handen.
Conform de norm NF T 73-101 of gelijkaardig.
Handreinigingspasta/gel met schuurmiddel geschikt voor het wassen van de handen.
Conform de norm NF T 73-102 of gelijkaardig.
Crème bestemd voor gebruik op de huid voor aanvang van het werk, om huiduitslag door
contact van de handen met in water onoplosbare vervuilende stoffen te voorkomen en het
wassen van de handen te vereenvoudigen.
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)

(b)

42.

PROFESSIONELE
VERZORGINGSCRÈME (NA
CONTACT)
ZUIVERENDE HANDGEL

(c)
Conform de norm NF S 75-601 of gelijkaardig.
Herstelcrème voor aanwending op de huid na het werk om huiduitslag door contact van de
handen met vervuilende stoffen te beperken.
Conform de norm NF S 75-601 of gelijkaardig.
Alcoholische gel voor handhygiëne zonder water. Deze gel is antibacterieel en kiem
reducerend.
Conform de norm EN 1500 (hygiënische handontsmetting) of gelijkaardig.
Volume: min. 0,5l – max 1,0l
De shampoo moet geschikt zijn voor het wassen van alle haartypes.
Volume: min. 250ml – max. 350ml
pH –neutraal
De bad/douche gel moet geschikt zijn voor het wassen van heel het lichaam.
Volume: min. 250ml – max. 350ml
pH –neutraal

43.

44.

45.

46.

47.

48.

SHAMPOO

BAD/DOUCHE GEL

III.
Schoonmaakmateriaal
VLOERTREKKER IN SCHUIMRUBBER
– 35CM
VLOERTREKKER IN SCHUIMRUBBER
– 45CM
STRAATBORSTEL – TYPE “BAHIA” –
30CM

De vloertrekker, met montuur uit staal en waterrand, heeft een dubbele laag natuur
schuimrubber van 8 tot 14mm dikte en is 35cm lang. De vloertrekkers dienen compatibel te
zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
De vloertrekker, met montuur uit staal en waterrand, heeft een dubbele laag natuur
schuimrubber van 8 tot 14mm dikte en is 45cm lang. De vloertrekkers dienen compatibel te
zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
Universele steelhouder. De borstel is 30cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het
montuur heeft afgeronde boorden.
Samenstelling: min. 100% bahia vezels.
De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2cm
volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 8 tot 12cm.
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
49.

(b)
STRAATBORSTEL – TYPE “PVC” –
30CM

(c)
De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
Universele steelhouder. De borstel is 30cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het
montuur heeft afgeronde boorden.
Samenstelling: min. 100% PVC vezels.
De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm
volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 8 tot 12cm.
De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
Universele steelhouder. De borstel is 30cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het
montuur heeft afgeronde boorden.
Samenstelling: 100% kokosvezels.
De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm
volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 6 tot 9cm.
De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
Universele steelhouder. De borstel is 60cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het
montuur heeft afgeronde boorden.
Samenstelling: 100% kokosvezels.
De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm
volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 6 tot 9cm.
De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
Universele steelhouder. De borstel is 40cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het
montuur heeft afgeronde boorden.
Samenstelling: 100% varkenshaar vezels.
Lengte vezels: ± 7cm.
De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm
volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 3 tot 5cm.
De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.
Universele steelhouder. De borstel is 23cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het
montuur heeft afgeronde boorden.
Samenstelling: min. 75% tampico vezels.
De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm
volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 3 tot 4cm.

50.

51.

52.

53.

VEEGBORSTEL –“KOKOSVEZELS” –
30CM

VEEGBORSTEL –“KOKOSVEZELS” –
60CM

ZACHTE VEEGBORSTEL – TYPE
“CHARLEVILLE” – 40CM

ANKERBORSTEL –TAMPICO – 23CM
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
54.

(b)
BORSTELSTEEL - HOUT

(c)
Duurzame houten borstelsteel compatibel met universele steelhouder.
Diameter: van 22 tot 24mm (onderaan afgepunt)
Lengte: min. 140cm
Duurzaam en lichte aluminium borstelsteel .
Telescopisch (lengte aanpasbaar tussen ±100cm tot ±170cm).
Stevige en eenvoudige vergrendeling van de lengte en eenvoudig te bevestigen aan de voet.
Duurzaam en lichte aluminium borstelsteel .
Telescopisch (lengte aanpasbaar tot ±600cm).
Stevige en eenvoudige vergrendeling van de lengte en eenvoudig te bevestigen aan de voet.
Wisdoekhouder met zool voorzien van een mousse en met steel.
Afmetingen wisdoekhouder: ± 12cm x ± 60cm
Geschikt voor de in post 57 voorgestelde houder.
Doekje gedrenkt in een minerale olie.
Mopsysteem met omslagen, met velcro of met drukuitoefening of gelijkwaardig voorzien van
een steel.
Afmetingen houder: ± 40cm
Geschikt voor de in post 59 voorgestelde houder.
Plumeau welke het stof goed aantrekt, bestaande uit een steel met aan het uiteinde een
zachte synthetische borstel die door statische lading het stof opneemt..
Gemaakt uit synthetisch materiaal.
Radiatorborstel geschikt voor het gemakkelijk reinigen van moeilijk bereikbare en smalle
plaatsen.
Diameter: ±3cm
Lengte: ±60cm
Onderhoudskar op 4 wielen met volgende mogelijkheden:
- ophangsysteem voor een grote plastieken vuilniszak;
- plaats voor 2 grote emmers;
- systeem voor 2 borstelsteel houders;
- rek voor min. 2 manden voor het plaatsen van kuisproducten

55.

56.

57.
58.
59.

60.
61.

62.

63.

BORSTELSTEEL – ERGONOMISCH

BORSTELSTEEL - TELESCOPISCH

STOFWISDOEKHOUDER (SYSTEEM
STOFVRIJ MAKEN)
STOFWISDOEK - GEDRENKT DOEKJE
(SYSTEEM STOFVRIJ MAKEN)
MOPSYSTEEM + STEEL

MOP – VERVANGOVERTREK
PLUMEAU

RADIATORBORSTEL

ONDERHOUDSKAR
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Stuk

4.500

Stuk

30

Stuk

20

Stuk

250

Stuk

1.500

Stuk

40

Stuk

900

Stuk

75

Stuk

275

Stuk

30
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
64.

(b)
EMMER 12L - ROND

(c)
Stevige ronde kunststof emmer met een stevig metalen hengsel voorzien van een
inhoudsaanduiding per liter.
Emmer met een inhoud van min. 12l.

65.

66.

67.

68.

IV.
HACCP
AFWASBORSTEL

VLOERTREKKER 45CM

BORSTELSTEEL - KUNSTSTOF

HANDVEGER – KUNSTSTOF

69.

VUILBLIK – KUNSTSTOF

70.

RUITENAFTREKKER

71.

EMMER 10L

Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Stuk

1.000

Stuk

1.500

Stuk

90

Stuk

175

Stuk

30

Stuk

30

Stuk

1.000

Stuk

100

Max. 5L

675

V.
72.

Interieur
ECOLOGISCHE
INTERIEURREINIGER

Kunststof afwasborstel met slijtvaste polyamide vezels bestand tegen minstens temperaturen
tussen -20°C tot 120°C geschikt voor alle soorten vaatwerk en is vaatwasmachine bestendig.
Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).
Kunststof vloertrekker met waterrand in natuur schuimrubber en met een lengte van ±45cm.
De vloertrekkers dienen compatibel te zijn met een kunststof borstelsteel zoals beschreven in
post 67.
Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).
Kunststof borstelsteel met schroefdraad.
Lengte: min. 140cm
Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).
Kunststof handveger met slijtvaste polyamide vezels bestand tegen minstens temperaturen
tussen -20°C tot 120°C.
Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).
Kunststof vuilblik met opvanggedeelte (vuil, water,...)
Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).
Ruitenaftrekker in kunststof.
Lengte: ±25cm
Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).
Stevige gegradueerde kunststof emmer met schenktuit en stevig hengsel.
Emmer met een inhoud van min. 10l.
Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).
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Reinigt en ontvet alle wasbare oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)

(b)

73.

ECOLOGISCHE
INTERIEURREINIGER – SPRAY

(c)
Kleur: blauw
pH: 6-9
Idem post 72.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Verpakking met spraykop.
Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK’s.
Reinigt waterbestendige oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Kleur: groen of blauw.
pH: 6-9
Reinigt krachtig waterbestendige oppervlakten en is geschikt voor periodiek gebruik.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Kleur: groen of blauw.
pH: 9-12
Reinigt de vloer (waterbestendige vloeren) en zorgt voor een duurzame bescherm/glans laag.
Bezit een goede slipweerstand.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Kleur: groen of blauw
pH: 6-9
Stript krachtig de vloer (waterbestendige vloeren) en zorgt voor het verwijderen van
beschermlagen.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 9-12
De glas- en ruitenreiniger moet geschikt zijn voor het periodiek onderhoud van de ruiten en
geeft glans zonder sporen na te laten.
Op alcohol basis.
Verpakking met spraykop.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 6-9
Krasvrije schuurcrème, op basis van korrels, welke hardnekkige vlekken verwijdert op alle
waterbestendige oppervlakten.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

ECOLOGISCHE VLOERREINIGER

ECOLOGISCHE VLOERREINIGER PERIODIEK

ECOLOGISCH VLOERREINIGER VOEDEND

ECOLOGISCHE STRIPPER

ECOLOGISCHE GLAS- EN
RUITENREINIGER – SPRAY

ECOLOGISCHE SCHUURCRÈME
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Max. 1L

2.100

Max. 5L

675

Max. 5L

200

Max. 5L

10

Max. 5L

10

Max. 1L

2.800

Max. 1L

700
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)

(b)

(c)
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 9-12
Het ontvettingsmiddel lost snel en effectief vetvlekken op en moet het periodiek ontvetten
van de keukenapparatuur toelaten.
Verpakking met spraykop.
Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK’s.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 9-12
De tapijtreiniger moet het periodiek onderhoud van tapijten (alle soorten) toelaten.
Verpakking met spraykop.
Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK’s.
De boenwas is geschikt voor het periodiek onderhoud van houten vloeren, houten meubels,…
en geschikt zijn voor het opblinken van houten vloeren.
Meubelspray op basis van natuurlijke oliën, die het hout binnendringt en voedt. Verwijdert
krassen en vlekken.
Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK’s.

80.

81.

ONTVETTINGSMIDDEL - SPRAY

TAPIJTREINIGER - SPRAY

82.

BOENWAS

83.

MEUBELSPRAY

VI.
84.

85.

86.
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Max. 1L

300

Max. 1L

200

Max. 5L

175

Max. 1L

1.250

Max. 1L

4.200

Max. 1L

8.500

Max. 1L

125

Sanitair

ECOLOGISCHE

SANITAIRREINIGER MET AZIJN
ECOLOGISCHE SANITAIRREINIGER

ECOLOGISCHE SANITAIRREINIGER
- PERIODIEK

Ecologische sanitair reiniger met azijn. Zeer doeltreffend voor verwijdering van kalkaanslag,
zeepresten en slechte geurtjes. Reiniging zonder sporen of aanslag.
pH: <4
Reinigt en ontkalkt alle zuurbestendige oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Kleur: rood
pH: <4
Reinigt en ontkalkt alle zuurbestendige oppervlakten en is geschikt voor periodiek gebruik.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Kleur: rood
pH: <3
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
87.

(b)
ECOLOGISCHE ALKALISCHE
SANITAIRREINIGER

(c)
Reinigt en ontkalkt alle oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Kleur: rood
pH: 9-12
Reinigt en verwijdert vuil- en kalkafzettingen in wc’s en urinoirs.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: <4
Reinigt, ontgeurt en voorkomt verstoppingen. Is veilig voor porselein, afvoerleidingen en
septische putten.
Op basis van enzymen.
Bevat geen paradichloorbenzeen.
Biologische ontstopper geschikt voor het ontstoppen, onderhouden en beschermen van alle
leidingen.
Op basis van enzymen.
Luchtverfrisser met spraykop in watergedragen spray vorm.
Vernietigt onaangename geurtjes en laat de omgevingslucht fris ruiken.
Verpakking met spraykop.
Vloeibare luchtverfrisser voorzien van een uittrekbare wiek, vernietigt onaangename geurtjes
en laat de omgevingslucht fris ruiken.
Borstel gemaakt uit kunststof met bijhorende houder.

88.

89.

90.

91.

ECOLOGISCHE TOILETREINIGER PERIODIEK
BIOLOGISCHE URINOIRSTEENTJES

VLOEIBARE BIOLOGISCHE
ONTSTOPPER
LUCHTVERFRISSER – SPRAY

92.

LUCHTVERFRISSER – WIEK

93.

WC-GARNITUUR + BORSTEL

94.

VII.
Vaatwasproducten
ECOLOGISCH PRODUCT
(VLOEIBAAR) VOOR HANDAFWAS

95.

ECOLOGISCH PRODUCT (POEDER)
VOOR HUISHOUDELIJKE
VAATWASMACHINE

Het vloeibaar product voor handafwas (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas en
grondig ontvetten.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 5-9
Het poeder voor de vaatwasmachine (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 9-12
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Max. 1L

1.750

Max. 1L

20

Max. 1.5KG

125

Max. 1L

75

Max. 0,5L

5.000

Max. 0,5L

175

stuk

1.750

Max. 1L

4.200

Max. 10KG

50
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B.

REINIGING

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
96.

(b)
ECOLOGISCH PRODUCT
(TABLETTEN) VOOR
HUISHOUDELIJKE
VAATWASMACHINE
ECOLOGISCH SPOELMIDDEL
VOOR VAATWASMACHINE
(HUISHOUDELIJKE)
ECOLOGISCH PRODUCT
(VLOEIBAAR) VOOR PROFESSIONELE
VAATWASMACHINE

(c)
De tabletten voor de vaatwasmachine (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas.
Tabletten met spoelmiddel, zoutfunctie en beschermt tegen kalkafzetting (alles in 1).
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 9-12
Het spoelmiddel voor de vaatwasmachine (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.
104.

ECOLOGISCH SPOELMIDDEL
VOOR PROFESSIONELE
VAATWASMACHINE
ONTHARDINGSZOUT VOOR
VAATWASMACHINE
VIII.
Wasproducten
ECOLOGISCH WASMIDDEL VLOEIBAAR
ECOLOGISCH WASMIDDEL POEDER
WASVERZACHTER – VLOEIBAAR
ONTVLEKKER VOOR TEXTIEL VLOEIBAAR

Het vloeibaar product voor de vaatwasmachine (professioneel) moet geschikt zijn voor alle
vaatwas.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
pH: 9-12
Het spoelmiddel voor de vaatwasmachine (professioneel) moet geschikt zijn voor alle
vaatwas.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Het onthardingszout voor de vaatwasmachine (gezuiverd zout – NaCl) moet de goede
werking van de waterverzachter waarborgen.

Het wasmiddel (vloeibaar) moet geschikt zijn voor wit en gekleurd wasgoed, geschikt zijn
voor alle textiel en geschikt zijn voor alle temperaturen.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
Het wasmiddel (poeder) moet geschikt zijn voor wit en gekleurd wasgoed, geschikt zijn voor
alle textiel en geschikt zijn voor alle temperaturen.
Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.
De wasverzachter moet het wasgoed opnieuw soepel en zacht maken.
De ontvlekker voor textiel moet geschikt zijn om hardnekkige vlekken te verwijderen in zowel
wit en gekleurd wasgoed.
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Max. 2KG

200

Max. 5L

10

Max. 5L

30

Max. 5L

50

Max. 25KG

5.000

Max. 5L

125

Max. 15KG

450

Max. 5L

600

Max. 1L

20
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C.

PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
105.

(b)
HANDSCHOENEN – HUISHOUD

(c)
De huishoudhandschoenen categorie III1 zijn:
- Bestemd voor dagelijks gebruik in schoonmaak en onderhoud en beschikbaar in 4
maten (referentiegrootte “Large”);
- Gemaakt uit natuurlijk latex;
- Voorzien van een rolrand en hebben een goede vingergevoeligheid;
- In overeenstemming met de standaarden EN420, EN 388 en EN374 (of gelijkwaardig).
De wegwerphandschoenen categorie III zijn:
- Bestemd voor dagelijks gebruik en beschikbaar in 4 maten (referentiegrootte
“Large”);
- Gemaakt uit 100% nitril – niet gepoederd;
- Voorzien van een rolrand en hebben een goede vingergevoeligheid;
- In overeenstemming met de standaarden EN420 en EN374 (AQL ≤ 1,5) (of
gelijkwaardig).
De magazijnhandschoenen categorie II zijn:
- Bestemd voor gebruik in magazijnen en beschikbaar in 4 maten (referentiegrootte
“Large”);
- Gebreide handschoenen met coating op palm en vingers en hebben een goede
vingergevoeligheid;
- In overeenstemming met de standaarden EN420 EN 388 (snijbestendigheid min. 2) en
EN374 (of gelijkwaardig).
De snijbestendige handschoenen categorie II zijn:
- Bestemd voor gebruik in magazijnen en beschikbaar in 4 maten (referentiegrootte
“Large”);
- Gebreide handschoenen met coating op palm en vingers;
- In overeenstemming met de standaarden EN420 EN 388 (snijbestendigheid min. 4) en
EN374 (of gelijkwaardig).
De lederen handschoenen categorie II zijn:
- Bestemd voor gebruik in magazijnen en beschikbaar in maat 10;

106.

107.

108.

109.

1

HANDSCHOENEN – WEGWERP

HANDSCHOENEN – MAGAZIJNWERK

HANDSCHOENEN – SNIJBESTENDIG

HANDSCHOENEN – LEDER

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 89/687/EEC.
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Stuk

8.500

Stuk

10.000

Stuk

850

Stuk

850

Stuk

700
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C.

PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)

Post

Artikel

Omschrijving

(a)

(b)

(c)

Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

-

110.
111.

FLUORESCEREND
VEILIGHEIDSVESTJE
SIGNALISATIEBORD – OPGEPAST

112.

SIGNALISATIEKEGEL

113.

SIGNALISATIELINT

114.

WAARSCHUWINGSTAPE

115.

VEILIGHEIDSHELM

116.

VEILIGHEIDSBRIL

117.

OORDOPPEN

118.

WEGWERP STOFMASKERS

119.
120.

WEGWERP HAARKAPJE
WEGWERP OVERALL

121.

WEGWERP OVERSCHOENEN

Rundlederen handschoen met naad- , pols- en palmversterking met veiligheidskap
(min. 5cm);
- In overeenstemming met de standaarden EN420 EN 388 (snijbestendigheid min. 1) en
EN374 (of gelijkwaardig).
Fluorescerend veiligheidsvestje in overeenstemming met de standaard EN 471 met
velcrosluiting.
Geel signalisatiebord met min. 2-zijdige vermelding “Caution” (of gelijkwaardige
omschrijving) met logo valgevaar. Uitgevoerd in kunststof en is opvouwbaar. Het bord is min.
60cm hoog.
Oranje kunststof kegel met reflecterende witte tape voor algemeen gebruik.
Hoogte: min. 30cm.
Rood/wit trekvast signalisatielint geschikt voor het snel en tijdelijk afbakenen van
gevaarzones.
Rol min. 100m
Zwart/gele oplosmiddelvrije tape voor het markeren en beveiligen van objecten en
gebieden.+/- 50mm x 60m
Veiligheidshelm uitgerust met een verstelbare draagstel.van min. 54cm tot 61 cm. In
overeenstemming met de standaard EN 397
Bril in kunststof met panoramische polycarbonaatlens met krasbestendige coating. Het
montuur is voorzien van een geïntegreerde boven- en zijbescherming en de oorveren zijn
instelbaar ( 3 lengtes).
Wegwerp oordoppen in schuimstof, gemakkelijk in te brengen door de conische vorm. In
overeenstemming met de standaard EN 352-2.
Wegwerp stofmasker met lage ademhalingsweerstand. Sluit perfect aan op het gelaat.
Kleur: wit.
Wegwerp haarkapje uit non-woven polypropyleen.
Wegwerp overall met kap geschikt voor algemene doeleinden en niet-gevaarlijke
toepassingen. Met elastiek aan polsen en enkels. Waterstofdicht en waterdamp doorlatend.
Wegwerp overschoenen uit kunststof met elastiek aan de enkels.
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Stuk

25

Stuk

10

Stuk

10

Stuk

10

Stuk

10

Stuk

10

Stuk

10

Stuk

25

Stuk

25

Stuk

25

Stuk

25

Stuk

25
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D.

Seizoensproducten

Post

Artikel

(a)
122.
123.

(b)
STROOIZOUT
IJSKRABBER

124.
125.
126.
127.
128.
129.

Omschrijving

(c)
Het strooizout moet geschikt zijn voor het ontdooien van sneeuw en ijs.
Geschikt voor het verwijderen van ijs op ruiten. De ijskrabber in kunststof is voorzien van een
steel.
SNEEUWSCHOP
Aluminium sneeuwschop met een blad breedte van min. 45cm en een blad hoogte van min.
30cm voorzien van een stevige steel.
STROOIWAGEN
Strooiwagen geschikt voor het verspreiden van strooizout. Capaciteit > 25kg met
luchtbanden.
ANTIVRIES RUITENSPROEIVLOEISTOF Gebruiksklare ruitensproeivloeistof geschikt voor temperaturen tot min. -15°C.
ONGEDIERTEBESTRIJDING –
Insecticidespray tegen kruipende insecten.
KRUIPENDE INSECTEN – SPRAY
ONGEDIERTEBESTRIJDING –
Insecticidespray tegen vliegende insecten.
VLIEGENDE INSECTEN – SPRAY
MIERENVAL
Lokdoos voor mieren. Zowel voor binnen als buiten gebruik.
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)
25KG

Geschatte
hoeveelheid
(e)
6.700

Stuk

25

Stuk

25

Stuk

5

Max. 5L
Max.
500ML
Max.
500ML
Stuk

75
50
100
10

FORCMS-NET-085 - NL - technische beschrijving (002).docx

E.

Diversen

Post

Artikel

Omschrijving

(a)
130.

(b)
TRAPLADDER – METAAL – 2 TREDEN
+ PLATFORM

(c)
Robuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar door zijn laag gewicht. Onderaan
bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen.
Belasting: tot 150kg.
Trede: breedte van de treden min. 8cm, hoogte tussen de treden min. 20cm.
De ladder moet VGS gekeurd zijn.
De ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de norm EN 131 (of gelijkwaardig).
Robuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar door zijn laag gewicht. Onderaan
bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen.
Belasting: tot 150kg.
Trede: breedte van de treden min. 8cm, hoogte tussen de treden min. 20cm.
De ladder moet VGS gekeurd zijn.
De ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de norm EN 131 (of gelijkwaardig).
Robuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar door zijn laag gewicht. Onderaan
bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen.
Belasting: tot 150kg.
Trede: breedte van de treden min. 8cm, hoogte tussen de treden min. 20cm.
De ladder moet VGS gekeurd zijn.
De ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de norm EN 131 (of gelijkwaardig).
Javel tussen 10° en 15°
Nr. 8, 10 of 12 voorzien van synthetische haren.
Nr. 22, 24 of 26 voorzien van synthetische haren.
Lengte 2” voorzien van synthetische haren.
Verfroller met kunststof handgreep voorzien van een universele verfrol van ±18cm.
Vervang universele verfrol voor de in post 137 voorgestelde verfroller.
Rechthoekige verfemmer van ±14L geschikt voor het gebruik met de in post 137 voorgestelde
verfroller.
Alcoholazijn met een gehalte van 7% azijnzuur geschikt voor het reinigen van diverse
doeleinden.
Soda kristallen geschikt voor verschillende doeleinden.
Afmetingen: ± 90 cm x ± 150 cm x ± 7,8 mm

131.

132.

TRAPLADDER – METAAL – 4 TREDEN
+ PLATFORM

TRAPLADDER – METAAL – 6 TREDEN
+ PLATFORM

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

JAVEL (BLEEKWATER)
VERFBORSTEL – ROND
VERFBORSTEL – ROND
VERFBORSTEL – PLAT
VERFROLLER
VERFROL
VERFEMMER

140.

ALCOHOLAZIJN

141.
142.

SODA KRISTALLEN
VOET MAT
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Geschatte
hoeveelheid
(e)

Stuk

20

Stuk

20

Stuk

10

5L
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk

12.000
1.500
500
850
20
20

Stuk

50

Max. 2L

1.200

Max. 2KG
Stuk

40
175
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E.

Diversen

Post

Artikel

Omschrijving

(a)

(b)

143.

DESINFECTANS

(c)
Structuur van dubbele polyamidevezels die vuil en vocht efficiënt tegen houden. Eenvoudig
onderhoud.
Doeltreffend desinfectans (ontsmettingsmiddel) voor een dagelijkse hygiëne.
Het product bevat max. 5% chloroxylenol of een gelijkwaardige bacteriedodende stof.
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Gewenste
verpakkings
eenheid
(d)

Max. 5L

Geschatte
hoeveelheid
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(a)
144.

(b)
EHBO KOFFER – MIN. 10 PERSONEN

(c)
De kunststofkoffer moet voldoende groot zijn, geschikt zijn voor minstens 10 personen en
moet tenminste de volgende inhoud bevatten:
- Schaar, 14cm, inox;
- Splinterpincet, inox;
- EHBO nota “dringende verzorging in afwachting van de komst van een geneesheer”;
- Handschoenen;
- Een masker/folie voor bescherming bij mond-op-mond beademing;
- Driehoeksverband;
- Kripverband;
- Drukverband;
- Assortiment pleisters (waaronder waterdichte pleisters, wondpleisters,
hechtpleisters,…);
- Steriele kompressen;
- Elastische windel;
- Windel klemmetjes en/of veiligheidsspelden;
- Isothermisch deken.
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Stuk

Geschatte
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(e)

10

