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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
 
Naam: stad Beringen 
Adres: Mijnschoolstraat 88 te 3580 Beringen 
Contactpersoon: De heer Patrick Everaerts 
Telefoon: 011 430 243 
Fax: 011 434 658 
E-mail: patrick.everaerts@beringen.be 
 
Ontwerper 
 
Naam: Wegen en Publieke Ruimte 
Adres: Mijnschoolstraat 88 te 3580 Beringen 
Contactpersoon: De heer Patrick Everaerts 
Telefoon: 011 430 243 
Fax: 011 434 658 
E-mail: patrick.everaerts@beringen.be 
 
Toepasselijke reglementering 
 
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, 
vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991. 
6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en 
latere wijzigingen. 
7. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 
 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
 
Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 
De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. 
Artikel 92 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 
De termijn van voorlopige oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 
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I. Administratieve bepalingen 
 
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het 
koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van deze werken: Inboeting beplanting deel 4. 
 
Plaats van uitvoering: Diverse locaties op het grondgebied van de stad Beringen.(Lijst als bijlage) 
 

I.2 Identiteit van de opdrachtgever 
 
stad Beringen 
Mijnschoolstraat 88 
3580 Beringen 
 

I.3 Wijze van gunnen 
 
Overeenkomstig artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt) van de wet van 
15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 

I.4 Prijsvaststelling 
 
De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. 
 
De gemengde opdracht is een opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt volgens meerdere soorten 
bedoeld in de punten 4° tot 6° van artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. 
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I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
 
Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) 
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : 
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het 
witwassen van geld 
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; 
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke 
reorganisatie aanhangig is tegen hem; 
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; 
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; 
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; 
- in orde is met de betaling van belastingen 
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. 
 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken 
(selectiecriteria) 
Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. 
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's 
 
Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) 
2 relevante referenties en getuigschriften van goede uitvoering van opdrachtgevers. 
De inschrijver d ient voor de gunning attesten te kunnen voorleggen van goede uitvoering van 
minstens 3 gelijkwaardige  werven uitgevoerd gedurende de laatse 5 jaar. 
 
Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse) 
Voor deze opdracht is GEEN erkenning vereist. 
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I.6 Vorm en inhoud van de offerte 
 
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het 
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het 
voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming 
van de door hem aangewende documenten met het formulier.  
 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 
en door hem ondertekend. 
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 
 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die 
de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 
 
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. 
 
Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk 
vermeld. 
 
Veiligheids- en gezondheidsplan 
De inschrijver is verplicht een offerte in te dienen die conform is met het veiligheids- en 
gezondheidsplan in bijlage bij dit bestek, overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 
januari 2001. 
Hij moet een document bij zijn offerte voegen: 
- waarin beschreven wordt op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren rekening houdend met het 
veiligheids- en gezondheidsplan of de gedeelten van dit plan die een dergelijke beschrijving 
noodzakelijk maken; 
- dat de gedetailleerde prijsberekening bevat van de door het veiligheids- en gezondheidsplan 
bepaalde preventiemaatregelen en -middelen. 
 
 

I.7 Indienen van de offerte 
 
De offerte wordt geschoven in een “definitief gesloten omslag” waarop zijn vermeld : 
- de datum en uur van de zitting waarop de offertes worden geopend 
- de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. 
 
Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in 
een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de 
vermelding“offerte” 
 
De offerte wordt gestuurd aan :  Erwin Tempels 
 aankoper 
 Stadsbestuur Beringen 
 Mijnschoolstraat 88, 3580 BERINGEN 
 

I.8 Opening van de offertes 
 
De opening van de offertes heeft plaats op dinsdag 14 januari 2014 om 9.15 uur ten overstaan van de 
burgemeester of zijn afgevaardigde in het aanbestedingslokaal van het Stedelijk Administratief  
Centrum, Mijnschoolstraat 88 BERINGEN. 
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I.9 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
 

I.10 Gunningscriteria 
 
Er werden geen gunningscriteria gespecifieerd. De aanbestedende overheid kiest na eventuele 
onderhandeling de meest voordelige regelmatige offerte. 
 

I.11 Prijsherzieningen 
 
De prijsherziening wordt berekend met volgende formule: 
 
Prijsherziening = herzieningscoëfficiënt (k) * herzienbaar gedeelte 
 
k = 0,65 * s/S + 0,1 * i/I + 0,25 
 
S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de 
handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, 
vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen 
door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor 
de opening van de offertes. 
s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de aanvangsdatum van de maandelijkse periode van 
het voorschot. 
I = het referentieindexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het 
bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat. 
i = hetzelfde referentieindexcijfer, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het voorschot 
voorafgaat. 
 

I.12 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegestaan. 
Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. 
 

I.13 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de meest voordelige regelmatige offerte. 
 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van 
het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als 
substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. 
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II. Contractuele bepalingen 
 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken van toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding en de controle op de uitvoering van de werken zal geschieden door de leidend ambtenaar: 
 

naam: Patrick Everaerts 
functie: landschapsarchitect 
werkzaam bij: Wegen en Publieke Ruimte 
adres: Mijnschoolstraat 88 te 3580 Beringen 

 

II.2 Verzekeringen 
 
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 
 
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat 
hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen 
een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 
 

II.3 Borgtocht 
 
Er wordt geen borgtocht gevraagd. 
 

II.4 Uitvoeringstermijn 
 
Termijn in dagen: 25 werkdagen 
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II.5 Betalingstermijn 
 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. 
 
De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen 
vanaf het verstrijken van de hierboven vermelde verificatietermijn. 
 
 
De betalingen in mindering gebeuren naargelang de uitvoering vordert. 
 
De door de aannemer in te dienen gedetailleerde staat van de werken zal minimaal opgesteld worden 
volgens de NBN B06-006.  
 
De aannemer is verplicht - per perceel- een gedagtekende en ondertekende schuldvordering in 4 
exemplaren voor te leggen samen met een gedetailleerde cumulatieve staat(vorderingsstaat) van de 
werken op de laatste kalenderdag van ieder maand.  
 
Valt de aanvangdatum na de 15de dag van de maand, dan wordt de eerste schuldvordering 
opgemaakt op het einde van de volgende maand.  
 
Voor al de bijwerken zullen afzonderlijkde schuldvorderingen en cumulatieve staten opgesteld worden 
voor de periode van uitvoering gelijklopend met de vorderingsstaten van de oorspronkelijke 
aanneming. 
 

II.6 Veiligheidscoördinatie & veiligheidsvoorschriften 
 
De aannemer wordt erop gewezen dat het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen van toepassing is. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsplan in bijlage is opgemaakt door de veiligheidscoördinator ontwerp & 
verwezenlijking aangesteld door het stadsbestuur. 
 
De aannemer blijft aansprakelijk wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of 
gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. In alle gevallen zal de aannemer een post-interventiedossier 
opmaken. 
 
Gedurende de werken draagt de aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de veiligheidsvoorschriften 
op alle werfactiviteiten worden nageleefd volgens: 

o het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en/of mobiele bouwplaatsen; 
o de Wet op het welzijn van 04-08-1996; 
o de Codex over het welzijn op het werk; 
o het ARAB (waarin het AREI is opgenomen). 

 
Alle kosten die voortvloeien uit deze wettelijke / contractuele verplichtingen en de 
veiligheidsmaatregelen vormen een aannemingslast, zij zitten vervat in de eenheidsprijzen. 
 
De diverse kandidaten bezorgen bij hun prijsaanbieding een lijst van kritieke taken (in het bijzonder : 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen; vallen van personen bij werken op hoogte; vallen van voorwerpen 
tijdens afbraakwerken; werken op stellingen; vallen en bedelvingsgevaar bij werken in bouwputten en 
sleuven) en beschrijven de veiligheidsmaatregelen die ze hierbij zullen treffen. (zie artikel 30.1) 
 
De diverse kandidaten bezorgen bij hun prijsbieding een afzonderlijke prijsberekening in verband met 
voornoemde veiligheidsmaatregelen, inbegrepen de buitengewone individuele 
beschermingsmaatregelen en – middelen. (zie artikel 30.2) De aannemer dient alle risico’s van zijn 
opdracht te kennen en te kunnen inschatten. Deze detaillijst geeft de inschrijver geen recht op 
bijkomende vergoedingen 
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II.7 Waarborgtermijn 
 
De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden 
 
De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering. 
 

II.8 Voorlopige oplevering 
 
Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten 
van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 30 dagen na 
bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van 
weigering van oplevering opgemaakt.  
Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij 
aangetekende brief kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. 
Binnen 30 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voorzover 
de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-
verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
 

II.9 Definitieve oplevering 
 
Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het 
geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
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III. Technische bepalingen 
 
 

HOOFDSTUK III.1 MATERIALEN 
 
 

III.1.1 19. FLEXIBEL ANTI-WORTELSCHERM 

III.1.1.1  

III.1.1.2 19.1 Beschrijving 

Het plaatsen van een flexibel anti-wortelscherm omvat: 
-  de uitgraving van de grond tot 70 cm diepte en minimum 20 cm breedte 
-  het plaatsen van de doek met de gecoate gladde zijde naar de wortels toe  
-  het doorsnijden en verwijderen van overtollige wortels 
-  het vullen van de sleuf met de uitgegraven grond. 
 

19.1.1 Materialen 

-  de doek is minimum 60 cm hoog 
-  de doek is volgens III.13.2.1.8 
-  de doek heeft één gecoate zijde (325 gr/m²) 
-  een attest dient voorafgaandelijk bijgebracht te worden vóór de levering en de plaatsaanduiding  
   door de leidende ambtenaar. 
 

III.1.1.3 19.2 Meetmethode 

-  de vertikaal geplaatste doek wordt gemeten per m. 
-  de grondwerken zijn begrepen in de prijs per m. 
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III.1.2 62. BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

 
De verbeterde teelaarde wordt verder aangereikt met molmmest.  Deze organische meststof 
is als volgt samengesteld; 

- 1/3 tuinturf 
- 1/3 belegen champignonmest 
- 1/3 GFT- compost 

De teelaarde die verbeterd werd met molmmest wordt in gemengde vorm geleverd. 
 

III.1.3 65. MATERIALEN VOOR BOOMSTEUNEN 

De boompalen zijn vervaardigd uit kastanjehout.  
De palen zijn recht met een diameter van 0,08 m over de ganse lengte en een hoogte van 
2,5 m. Ze zijn bovenaan gekruind en onderaan gepunt. 
De boom wordt aan de paal bevestigd d.m.v. dubbele binders die in 8-vorm geplaatst 
worden.  
 

III.1.4 66. HOUTACHTIGE GEWASSEN 

De leidende ambtenaar wordt minstens 5 werkdagen op voorhand verwittigd. Al de planten welke bij 
levering door de leiding der werken worden afgekeurd dienen onmiddellijk van de werf verwijderd te 
worden. 

III.1.5 66. HOOGSTAMBOMEN 

Al de te leveren en te planten hoogstambomen blijven ongesnoeid tot na de keuring. 
 
Kwaliteitsaspecten bij het keuren van het plantgoed: 
 

- de bomen hebben een rechte stam met één doorgaande hoofdtak, geen dubbele kop of 
ingesnoeide topscheut; 

- de kroonopbouw moet gelijkmatig zijn met een stevige hoofdtak, en minder zware zijtakken 
die verspreid staan over ongeveer de helft van de stamlengte; 

- bij levering mogen de bomen geen verse snoeiwonden hebben; 
- ter hoogte van de entplaats mogen er geen noemenswaardige verdikkingen zijn; 
- het wortelgestel moet een evenwichtige opbouw hebben; 
- er mogen geen draai- of wurgwortels voorkomen en de wortels moeten vrij zijn van 

aantastingen; 
- de kluit moet vast aan de boom zitten, goed doorwortelt zijn en verhoudingsgewijs de omvang 

van de stamomtrek zijn, voor bomen met een omtrek 16/18-18/20 is dit een kluitdiameter van 
± 70 cm; 

- de draadkorf mag niet uit verzinkt materiaal bestaan; 
- het wortelgestel moet voldoende fijn vertakt zijn; 
- de eerste keuring van de bomen gebeurt op de kwekerij zelf waar de uitvoerende 

aannemer de bomen koopt en dit in het bijzijn van de leidende ambtenaar van het 
project; 

- de gekeurde bomen worden voorzien van een label dat bij de levering van de bomen 
aanwezig is per boom; 

- de tweede keuring van de bomen heeft plaats bij levering op project en dit vooraleer de 
bomen geplant worden; 

- na goedkeuring van de bomen blijft de aannemer aansprakelijk voor de inwendige kwaliteit en 
dit tijdens de waarborgperiode; 

- de aannemer dient de juiste soort te leveren, indien na definitieve oplevering binnen de 10 
jaar blijkt dat de boom afwijkt van de gestelde eisen, dient de aannemer de verkeerde bomen 
te vervangen door de juiste soort; 

- alle bomen die ter vervanging van afgekeurd plantgoed dienen, moeten opnieuw gekeurd 
worden bij levering. 
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III.2 HOOFDSTUK IV - VOORBEREIDENDE WERKEN EN 
GRONDWERKEN 

III.2.1 2. DROOG GRONDVERZET 

 
2.1 Beschrijving  
 

Tijdens transport op openbare wegen moet de aannemer de gemorste grond dagelijks 
opruimen.  Indien gemorste grond gevaar kan opleveren voor het verkeer moet dit direct 
worden opgeruimd.  

 
2.1.2.2 Uitgraving 
Ingeval de bodem moet afgevoerd worden naar een reinigingsbedrijf of naar een erkende stortplaats, 
zijn volgende bijkomende bepalingen van toepassing : 
 
-  De vervoerkosten van uitgegraven verontreinigde bodem naar een reinigingsbedrijf of een erkende 

stortplaats binnen een straal van 50 kilometer zijn in een afzonderlijke post opgenomen in ton. 
(1) 

 
 - De stortkosten of de reinigingskosten met de bijhorende milieuheffingen worden rechtstreeks 

gefactureerd door het reinigingsbedrijf of de vergunde stortplaats aan de aanbestedende 
overheid. (1) 

 
- Voor de stortkosten of de reinigingskosten met de bijhorende milieuheffingen is er een aparte post 

opgenomen op het offerteformulier.  De te voorziene som voor deze post (postnr. ….)  is 
onveranderlijk voor alle inschrijvers een vast bedrag  van ………… euro, en mag door geen 
enkele inschrijver gewijzigd worden; daar deze kost geen onderdeel is van de concurrentie.  De 
te voorziene kost is daarom op het offerteformulier vooraf reeds ingevuld met als aanduiding 
SBC = Som Buiten Concurrentie.  De betaling van deze post gebeurt op basis van de door de 
aannemer "betaalde originele facturen" met de bijhorende attesten opgesteld door het 
reinigingsbedrijf of de erkende stortplaats, vermeerderd met 10 % voor de door de aannemer 
gedane administratiekosten en voor  de door de  aannemer gedane prefinanciering.  Ten 
behoeve van het bestuur is de aannemer verplicht op voorhand prijs te vragen bij drie erkende 
reinigingsbedrijven of erkende stortplaatsen die door het bestuur worden aangeduid en is de 
aannemer verplicht de voor de aanbestedende overheid voordeligste offerte te kiezen. (1) 

 
2.1.2.3. Ophoging 
Op de wegbermen, steunbermen en taluds dienen alle stenen met een afmeting groter dan 50 mm, 
alle afval, alle grove plantaardige resten en alle ongewenste materialen weggenomen en verwijderd 
buiten het openbaar domein. 
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III.3 HOOFDSTUK XI – GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD 
1. Verwerken van materialen en producten voor groenaanleg en groenonderhoud. 

 Ploegen  
 
Met een ploeg de grond los maken en omkeren tot op een diepte van 0.2 m in de niet-geploegde 
grond, met inbegrip van de onmiddellijke verwijdering binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende 
werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het  
 
openbaar domein van alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm, afval en grove 
plantaardige resten. 
Het onkruid of de zode wordt minstens 0.15 m diep ondergewerkt. 

1.3. Verwerken van teelaarde 

1.3.1.2. Uitvoering 

Alvorens de teelaarde aan te brengen, dienen de wanden en de bodem van de machinaal gemaakte 
plantvakken voor  bomen, losgemaakt te worden. 
Het mengen van de teelaarde met de grond/zand gebeurt t.p.v. waar het mengsel verwerkt zal 
worden. 
 

- t.p.v. boomplantgaten 1,2x1,2x1m zal de teelaarde worden gemengd met aanwezige grond/zand en 
dit in verhouding 50 % teelaarde  - 50 % grond/zand uit depot. Na menging wordt deze "bomengrond" 
verwerkt in de boomplantgaten. 
- Voor het aanplanten van het struikgewas dient compost verwerkt te worden in de plantzones 
  

1.3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De verwerkte teelaarde en compost wordt opgemeten in m³. 
 

 

3.  Aanplanten van houtachtige gewassen 

3.1.1. Materialen 

 - materialen voor boomsteunen volgens III-65 
 

3.1.2.5. Planten. 
Houtachtige gewassen worden aangeplant tijdens het eerste gunstige plantseizoen binnen de 
uitvoeringstermijn. 

 
 Volgende  plantperioden komen daarvoor in aanmerking :  
 
 Planten met naakt wortelgestel :  van 1 november tot en met 15  april 
 Alle kluit- en containerplanten : van 15 september tot en met 15 mei  
 
 De tijd  tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk. 
 De aanbestedende overheid wordt minstens twee werkdagen op voorhand van elke levering 

verwittigd. 
 

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond bevroren is of indien er water 
in de plantput of plantsleuf staat. 

 
Het houtachtig gewas wordt zo in de plantput of de plantsleuf  geplaatst dat de wortelhals zich 
in het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt. 

 
Van de houtachtige gewassen met kluit wordt het materiaal tot behoud van de kluit 
losgemaakt, nadat de kluit in de plantput of de plantsleuf is geplaatst.  Niet verteerbaar 
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materiaal wordt verwijderd. 
 
 Bij containerplanten wordt de container of de pot net voor het planten verwijderd. 
 

Bij het planten wordt de plantput of de plantsleuf stelselmatig aangevuld met teelaarde of met 
grond voortkomende van het uitgraven en eventueel verbeterd met een 
bodemverbeteringsmiddel. De teelaarde of de grond wordt tijdens het aanvullen gelijkmatig 
aangedrukt. 
Het houtachtig gewas wordt lichtjes geschud om een aanaarding zonder holten te verkrijgen. 

  
Hierbij worden alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm. , afval en 
grove plantaardige resten uit de aangewende grond of teelaarde verwijderd. 
 
 

3.1.2.7. Begieten. 
Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoeringstermijn de normale groei van de houtachtige 
gewassen in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water, d.w.z. 
water dat geen stoffen bevat die de groei remmen. 

 
3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
 De onderscheiden houtachtige gewassen worden opgemeten per stuk. 
 
3.3. Controles 
Het aanplanten van houtachtige gewassen wordt onderworpen aan a posteriori uitgevoerde 
technische keuringen. 
 
Deze a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten; 
 
- steekproefsgewijze of stelselmatige controles, naarmate de aanplanting van houtachtige 

gewassen vordert, teneinde na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is. 
Inzonderheid worden de afmetingen van de plantputten gecontroleerd; 

 
- de jaarlijkse controle van de houtachtige gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. 

van 16 augustus tot en met 30 september). 
 

8.4.2.2.A. Vormsnoei van jonge of onvolwassen vrijgroeiende bomen met 
uitzondering van de bol- en treurvormen. 
De vormsnoei van jonge of onvolwassen vrijgroeiende bomen met uitzondering van de bol- en 
treurvormen omvat achtereenvolgens: 
 -het wegsnoeien van dode takken; 
 - het verwijderen van de waterloten op de stam; 
 - het wegsnoeien van gebroken takken; hetzij tot juist achter de breuk, hetzij tot tegen de 

harttak. 
De concurrenten van de harttak worden weggenomen tot tegen de harttak. Concurrenten zijn takken 
die de hoogte van de top van de boom benaderen en/of overtreffen, en/of takken waarvan de dikte 
deze van de harttak benaderen en/of overtreffen. 
 

De snoeiwonden worden, indien zij niet zuiver en glad zijn, bijgesneden met een scherp en zuiver 
snoeimes. 
 
Bij snoeiwonden groter dan 50 mm diameter, worden enkel de wondrand ingesmeerd met een 
wondbehandelingsmiddel. 
 
De vormsnoei gebeurt op dienstbevel. 

Bij de aanvang wordt door de aannemer op aanduiding van de aanbestedende overheid een model 
gezet, rekening houdend met de hierbovenvermelde bepalingen. 
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III.4 HOOFDSTUK X. SIGNALISATIE 

III.4.1 1. NIET-INWENDIG VERLICHTE VERTICALE VERKEERSTEKENS 

 

1.1.2. Uitvoering 

 
Plaats, hoogte, type en aantal van de verkeerstekens worden bepaald door de politie, in opdracht van 
het Bestuur. 
De aannemer dient deze gegevens tijdig aan te vragen en het Bestuur beschikt over 30 
kalenderdagen om deze te verstrekken. 

III.4.2 3. SIGNALISATIE VAN WERKEN 

 

3.1.5. Betaling werfsignalisatie 

 
De werfsignalisatie is een aannemingslast. 
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OVERZICHT VAN UIT TE VOEREN INBOETINGEN BESTEK 2013 
 
Nr. locatie    plantensoort    maat  aantal 
 
 
1. Lijsterbesstraat   Fagus sylvatica ‘Purpurea’  20/25 Piram. 1 
 
2 Asbergstraat 32-34  Acer platanoides ‘Columnare’  18/20  1 
 
3 Driehoekstraat 16  Acer platanoides ‘Columnare’  18/20  1 
 
4 Kruisbaan verkeersheuvel Acer campestre haag 30 l/m  80/100  120 
 
5 Graaf van Loonstraat  Fagus sylvatica  haag   100/125 280 
 
6 Meelbergstraat -Sint Sebastiaanstraat 
     Acer rubrum ‘Scanlon’   18/20  2 
     Prunus sargentii   18/20  2 
     Fagus sylvatica    100/125 50 
     Hydrangea pan. ‘Bobo’   co.  20 
     Hydrangea pan. Pinky winky  co.  18 
     Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ co.  30 
     Penisetum alopecuroides    720 
     Lavandula angustifolia ‘Dwarf blue’ co.  100 
 
7 Rozenlaan school  Acer campestre 200 l/m   100/125          800 
 
8 kerkplein Koersel  Acer rubrum ‘Scanlon’   20/25            2 
 
9 begraafplaats Korspel  Taxus baccata  40 l/m  30/40 kluit     160 
 
10 Adelardstraat zijkant    Spiraea cin. ‘Grefsheim’   co.  24 
 
11 Dwarsstraat   Pyrus calleriana ‘Chanticleer’  20/25            2 
 
12. kerkplein Korspel  Lonicera nitida ‘Maigrün’  co.            150 
     Verplanten van Hibiscus    2 
 
13. Wijerdijk    Liriodendron tulipifera   18/20            3
  
14. Pekpotveld   Fagus sylvatica  haag   100/125           150
      Lonicera nit. ‘Maigrün’  co. 1 l            100 
 
15. Speeltuin Koersels kappeleke voorzijde terras 

Fagus sylvatica (F)  haag  100/125 5 
Taxus baccata   haag  100  6 
Hedera helix ‘Arborescens’  co.  50 
Luzula sylvatica    co.  800 
Prunus sargentii (S)   18/20  1 
Lonicera nitida ‘Maigrün’  co.  40 
Acer campestre   hag  100/125 7 
Spiraea cinerea ‘Grefsheim’  co.  240 
Rubus tricolour    co.  60 
 

 
16. Pastoor Zegerstraat  ACC Acer campestre   18/20  1 

HHA Hedera helix ‘Arborescens’  co1,5l  200 
HPP Hydrangea pan. ‘Pinky winky’  co. 2 l  6 

 
 
17. Dijkstraat   Fas Fagus sylvatica haag   100/125 80 
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HPP Hydrangea pan. ‘Pinky winky’  co. 2 l 32 
Pea Penisetum alopecuroides  co.  120 
 

 
18. SAC  K45   Spiraea japonica ‘Goldflame’  co.  185 
 
19. fietscafé Paalse plas P76 Acer platanoides ‘Parkway’  20/25  4 

Prunus sargentii   18/20  3 
Aesculus carnea ‘Briotii’   20/25  1 
Quercus palustris moeraseik    20/25  3 
Lonicera nitida ‘Maigrün’  co. 1 l  40 
Carpinus betulus  haag  100/125 27 
Fagus sylvatica   haag  100/125 65 
Cornus sanguinea ‘Winter Beauty co. 1l  27 
Prunussoort vervangen   18/20  3 
Penisetum alopecuroides  co.  20 
Hedera helix ‘Arborescens’ siro 30/40  45 
Hydrangea pan. ‘Pinky winky’  co.  30
  

 
20. Broekkantstraat   Crataegus monogyna   18/20  3
     Acer campestre   haag  100/125 260 
 
21. kerk Beringen centrum  Hedera helix ‘Arborescens  30/40  180 

Lonicera nitida ‘Maigrün’  co.  10 
 
22. kerkplein Koersel  Acer rubrum ‘Scanlon’   20/25  4 

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’   30 
  Parking   Penisetum alopecuroides   co.  125 
     Hydrangea paniculata ‘Pinky winky’ co.  40
   
 
23. Kioskplein   Prunus serrulata ‘Kanzan’  20/25  10 
 
24. Fazantenlaan   Carpinus betulus    100/125 50 
 
25. Tennistraat-Havenlaan  Quercus robur ‘Fastigiata Koster’  18/20  9 

Carpinus betulus   100/125 21 
Hedera helix ‘Arborescens’  30/40  135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. park sporthal Beverlo  Prunus laurocerasus ‘Zabeliana’  co.  380 
     Calamagrostis ‘Karl Foerster  co.  100 
     Rhododendron ‘Catawbiense grandiflorum’  60/80   20 
 
27. Rozenlaan-Scheigoorstraat Penisetum alopecuroides  co.            400 
     Verbena bonariensis   co.            100 
     per groep van 15 st. aanplanten rand van haag  
 
28. Hasseltsesteenweg   Carpinus betulus maat    100/125 40 
 
29. O.C. de Buiting   Carpinus betulus maat    100/125 120 
 
30 Guido Gez. Hubert Dr. Kr. Tilia cordata     18/20  2 
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IV. Samenvattende opmeting 
 

Nr beschrijving type eenh. hoev. 

  Algemeen droog grondverzet 

1  Uitgraven volgens IV 2.1.2.2 (0,5 x 1,2 x 1,2m/boom) grond af 
te voeren 0,72 M³/boom x 54 bomen 

VH m³ 39 

2  Uitgraven volgens IV 2.1.2.2 (0,5 x 1 x 1,2m/boom) grond ter 
plaatse in depot en terug mengen 

VH m³ 39 

3  Leveren van verbeterde teelaarde voor bomen VH m³ 39 

4  Geleverde teelaarde mengen met depot grond en verwerken in 
boomplantgat 

VH m³ 78 

  Groenaanleg 

5  Leveren van bodemverbeteraar + verwerken bij het aanplanten 
van struikgewas, hagen en vaste planten 

VH m³ 120 

6  Acer platanoides 'Columnare' maat 18/20 kluit VH ST 2 

7  Acer rubrum 'Scanlon' maat 18/20 kluit VH ST 2 

8  Acer rubrum 'Red Sunset maat 18/20 kluit VH ST 2 

9  Acer rubrum 'Scanlon' maat 20/25 kluit VH ST 2 

10  Acer campestre maat 18/20 kluit VH ST 1 

11  Acer platanoides 'Parkway' maat 20/25 kluit VH ST 4 

12  Aesculus carnea 'Briotii' maat 20/25 kluit VH ST 1 

13  Crataegus monogyna maat 18/20 kluit VH ST 3 

14  Liriodendron tulipifera maat 18/20 kluit VH ST 3 

15  Prunus sargentii maat 18/20 kluit VH ST 6 

16  Prunus serrulata 'Kanzan' maat 20/25 kluit VH ST 10 

17  Pyrus calleriana 'Chanticleer' maat 20/25 kluit VH ST 2 

18  Quercus palustris maat 20/25 kluit VH ST 3 

19  Quercus robur 'Fatigiata Koster'  maat 18/20 kluit VH ST 9 

20  Sophora japonica maat 18/20 kluit VH ST 1 

21  Tilia cordata maat 18/20 kluit VH ST 2 

22  Fagus sylvatica 'Purpurea' piramidaalvormig gevulde vertakking 
tot beneden, stammaat 20/25 kluit 

VH ST 1 

23  Acer campestre haagplantsoen maat 100/125 VH ST 1190 

24  Fagus sylvatica haagplantsoen maat 100/125 VH ST 900 

25  Carpinus betulus maat 100/125 VH ST 258 

26  Taxus baccata haagplantsoen maat 30/40 kluit VH ST 160 

27  Taxus baccata haagplantsoen maat 80/100 kluit VH ST 6 

28  Cornus sanguinea 'Winter Beauty' co. 2 liter VH ST 27 

29  Hedera helix 'Arborescens' co. Maat 30/40 VH ST 610 

30  Hydrangea arborescens 'Annabelle' co. 1,5 l VH ST 60 

31  Hydrangea paniculata 'Bobo' co. 1,5 l VH ST 20 

32  Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' co. 1,5l VH ST 126 

33  Ilex aquifolium 'Pyramidalis' co. Hoogte 2 meter VH ST 2 

34  Lonicera nitida 'Maigrün' co. 1 liter VH ST 800 

35  Prunus laurocerasus 'Zabeliana' co. VH ST 380 

36  Spiraea cinerea 'Grefsheim' co. 1,5 l VH ST 264 

37  Spiraea japonica 'Goldflame' co. 1,5 l VH ST 185 

38  Rubus tricolor co. 1 l VH ST 60 

39  Lavandula angustifolia 'Dwarf blue' co. VH ST 160 

40  Luzula sylvatica co. VH ST 800 

41  Penisetum alopecuroides co. VH ST 1385 

42  Calamagrostis 'Karl Foerster' co. VH ST 200 

43  Deschampsia cespitosa co. VH ST 36 

44  Rhododendron 'Catawbiense grandiflorum' maat 60/80 kl VH ST 20 
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45  Anemone honorine 'Jobert' co. VH ST 12 

46  Geranium rozanne co. VH ST 100 

47  Verbena bonariensis co. VH ST 149 

48  Veronicastrum virginiacum co. VH ST 25 

49  plaatsing wortelgeleidingsysteem VH L/M 80 

50  plaatsing kastanje houten boompalen 2 st. per boom VH ST 108 

51  plaatsing haagafrastering kastanje houten palen, inclusief 
dubbele draad lengte 1,4 meter 

VH L/M 526 

  Allerhande werken 

52  Manuren allerlei, verwijderen dode bomen, aanleg 
shistvoetpad, gazonafboorden, aanpassen gazonveld enz. 

VH UUR 100 
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BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER 

 
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 

“INBOETING BEPLANTING DEEL 4” 
 

OHPZB 
 
Ondergetekende (naam en voornaam) : 
Hoedanigheid of beroep : 
Nationaliteit : 
Woonplaats :  
 
Ofwel (1) 
 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm) :  
Nationaliteit : 
met zetel te : 
 
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) : 
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 
bekendgemaakt.) 
 
Ofwel (1) 
 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel) :  
 
 
 
 
verbindt of verbinden zich op zijn of op hun onroerende goederen tot uitvoering van de aanneming 
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek voor bovengenoemde 
overheidsopdracht : 
 
tegen de som van: 
 
(in cijfers: exclusief btw): 
………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
(in letters: exclusief btw): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Algemene inlichtingen  
 
Inschrijving bij de RSZ nr. …………………………………………………………………… 
B.T.W. (alleen in België) nr. …………………………………………………………………. 
Inschrijving op de lijst van de erkende aannemers nr. ……………………………………….. 
Categori(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n) ………………………………………………. 
Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers nr. ………………………………… 
Ingeval van voorlopige erkenning : datum van toekenning ………………………………….. 
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Betalingen 
 
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer : 
………………van de financiële instelling  …………………… geopend op naam van  
…………………………. . 
 
Attesten 
 
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij : 
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : 
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het 
witwassen van geld 
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; 
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke 
reorganisatie aanhangig is tegen hem; 
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; 
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; 
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; 
- in orde is met de betaling van belastingen 
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. 
 
Bij de offerte te voegen bescheiden 
 
De bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek van deze aanneming moeten 
worden bijgevoegd. 
 
 
 
Gedaan te ……………………………………………………………………………… 
 
de ………………………………………………………………………………………… 
 
De inschrijver, 
 
 
 
Handtekening : 
 
Naam en voornaam : ………………………………………………………… 
 
Functie : ……………………………………………………………………………… 
 
Belangrijke nota 
 
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel  
87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). 
 
 
 
 
 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B : VERKLARING OP EER 

 
I. AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
stad Beringen 
Mijnschoolstraat 88 
3580 Beringen 
 
II. IDENTIFICATIE OPDRACHT 
 
De opdracht heeft als voorwerp: "Inboeting beplanting deel 4" 
 
Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 
 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
Contactpersoon: 
 
Ofwel (1) 
 
Rechtspersoon 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 
met zetel te (volledig adres): 
 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
Contactpersoon: 
 
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 
 
 
 
Ofwel (1) 
 
Tijdelijke vereniging 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 
 
 
 
Ik verklaar/Wij verklaren op eer dat wij ons niet bevinden in een uitsluitingssituatie zoals voorzien in 
artikel 61, § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. 
Ik verbind mij/Wij verbinden ons om, op vraag van de aanbestedende overheid, de noodzakelijke 
documenten en bewijzen te bezorgen. 
 
 
Opgesteld te ............................................................................................ 
Op ............................................................................................ 
Handtekening(en) 
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BIJLAGE C : BANKVERKLARING 

 
Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Inboeting beplanting deel 4 (WPR.W1304E) 
 
Hierbij bevestigen wij dat ................................................................................................................. 
(naam en woonplaats of handelsnaam en maatschappelijke zetel van de kandidaat of inschrijver) onze 
klant is. 
 
De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en zonder 
daarbij noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op heden van ons 
volle vertrouwen. 
 
Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te doen over 
de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische draagkracht om de 
bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren. 
 
Onze bank levert dit document af zonder enige beperking noch voorbehoud van onze kant, behalve 
die welke hierboven zijn vermeld. 
 
Opgemaakt in ........................................ , op ....................................... . 
 
Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 
 
 
 
 
Dit attest moet ingevuld en bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE D : SAMENVATTENDE OPMETING 

“INBOETING BEPLANTING DEEL 4” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 
cijfers excl. 

btw Totaal excl. btw 

 Algemeen droog grondverzet      

1 Uitgraven volgens IV 2.1.2.2 (0,5 x 1,2 x 1,2m/boom) grond af te voeren 0,72 M³/boom x 54 bomen VH m³ 39   

2 Uitgraven volgens IV 2.1.2.2 (0,5 x 1 x 1,2m/boom) grond ter plaatse in depot en terug mengen VH m³ 39   

3 Leveren van verbeterde teelaarde voor bomen VH m³ 39   

4 Geleverde teelaarde mengen met depot grond en verwerken in boomplantgat VH m³ 78   

 Groenaanleg      

5 
Leveren van bodemverbeteraar + verwerken bij het aanplanten van struikgewas, hagen en vaste 
planten VH m³ 120   

6 Acer platanoides 'Columnare' maat 18/20 kluit VH ST 2   

7 Acer rubrum 'Scanlon' maat 18/20 kluit VH ST 2   

8 Acer rubrum 'Red Sunset maat 18/20 kluit VH ST 2   

9 Acer rubrum 'Scanlon' maat 20/25 kluit VH ST 2   
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Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 
cijfers excl. 

btw Totaal excl. btw 

10 Acer campestre maat 18/20 kluit VH ST 1   

11 Acer platanoides 'Parkway' maat 20/25 kluit VH ST 4   

12 Aesculus carnea 'Briotii' maat 20/25 kluit VH ST 1   

13 Crataegus monogyna maat 18/20 kluit VH ST 3   

14 Liriodendron tulipifera maat 18/20 kluit VH ST 3   

15 Prunus sargentii maat 18/20 kluit VH ST 6   

16 Prunus serrulata 'Kanzan' maat 20/25 kluit VH ST 10   

17 Pyrus calleriana 'Chanticleer' maat 20/25 kluit VH ST 2   

18 Quercus palustris maat 20/25 kluit VH ST 3   

19 Quercus robur 'Fatigiata Koster' maat 18/20 kluit VH ST 9   

20 Sophora japonica maat 18/20 kluit VH ST 1   
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Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 
cijfers excl. 

btw Totaal excl. btw 

21 Tilia cordata maat 18/20 kluit VH ST 2   

22 Fagus sylvatica 'Purpurea' piramidaalvormig gevulde vertakking tot beneden, stammaat 20/25 kluit VH ST 1   

23 Acer campestre haagplantsoen maat 100/125 VH ST 1190   

24 Fagus sylvatica haagplantsoen maat 100/125 VH ST 900   

25 Carpinus betulus maat 100/125 VH ST 258   

26 Taxus baccata haagplantsoen maat 30/40 kluit VH ST 160   

27 Taxus baccata haagplantsoen maat 80/100 kluit VH ST 6   

28 Cornus sanguinea 'Winter Beauty' co. 2 liter VH ST 27   

29 Hedera helix 'Arborescens' co. Maat 30/40 VH ST 610   

30 Hydrangea arborescens 'Annabelle' co. 1,5 l VH ST 60   

31 Hydrangea paniculata 'Bobo' co. 1,5 l VH ST 20   
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Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 
cijfers excl. 

btw Totaal excl. btw 

32 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' co. 1,5l VH ST 126   

33 Ilex aquifolium 'Pyramidalis' co. Hoogte 2 meter VH ST 2   

34 Lonicera nitida 'Maigrün' co. 1 liter VH ST 800   

35 Prunus laurocerasus 'Zabeliana' co. VH ST 380   

36 Spiraea cinerea 'Grefsheim' co. 1,5 l VH ST 264   

37 Spiraea japonica 'Goldflame' co. 1,5 l VH ST 185   

38 Rubus tricolor co. 1 l VH ST 60   

39 Lavandula angustifolia 'Dwarf blue' co. VH ST 160   

40 Luzula sylvatica co. VH ST 800   

41 Penisetum alopecuroides co. VH ST 1385   

42 Calamagrostis 'Karl Foerster' co. VH ST 200   
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Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 
cijfers excl. 

btw Totaal excl. btw 

43 Deschampsia cespitosa co. VH ST 36   

44 Rhododendron 'Catawbiense grandiflorum' maat 60/80 kl VH ST 20   

45 Anemone honorine 'Jobert' co. VH ST 12   

46 Geranium rozanne co. VH ST 100   

47 Verbena bonariensis co. VH ST 149   

48 Veronicastrum virginiacum co. VH ST 25   

49 plaatsing wortelgeleidingsysteem VH L/M 80   

50 plaatsing kastanje houten boompalen 2 st. per boom VH ST 108   

51 plaatsing haagafrastering kastanje houten palen, inclusief dubbele draad lengte 1,4 meter VH L/M 526   

 Allerhande werken      

52 
Manuren allerlei, verwijderen dode bomen, aanleg shistvoetpad, gazonafboorden, aanpassen 
gazonveld enz. VH UUR 100   
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Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 
cijfers excl. 

btw Totaal excl. btw 

Totaal excl. btw :  

Btw 21% :  

Totaal incl. btw :  

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 
 
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ...................................................... 
 
 
 
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening: 

 


