
Onderdeel Info / Technische omschrijving Opmerkingen

WDP

basis

WDP 

optie

Huurder

1
Oppervlakte magazijn Conform tekening x

Oppervlakte kantoor Conform tekening x

Kolomraster magazijn 12 m x 22,80 m

Vrije hoogte min. 12,2m onder de tussenspanten (is niet noodzakelijk gelijk aan stapelhoogte), gerelateerd aan maximale interne hoogte 

onder dak van 13,70m

x

Sprinkler Gehele gebouw voorzien van sprinklerinstallatie op basis van vigerende bouwbesluit x Zie: installaties ter bestrijding van brand

Aantal docks 1 dock / 1.000 m² x

Hoogte dockvloer 1,20 m, Peil = 0 cs. 600+ maaiveld x Uitgangspunt is gesloten grondbalans

Aantal gelijkvloerse toegang vrachtwagens 1 overheaddeur per unit x

Brandwanden Conform tekening, op basis van vigerende bouwbesluit x

Parkeerplaatsen personenauto's Per 500 m² magazijn en per 50 m² kantoorruimte wordt er 1 parkeerplaats voor personenwagens voorzien. 

Opstelplaatsen vrachtwagens Volgens tekening.

Constructieve uitgangspunten gebaseerd 

op het toepassen van PV-panelen op het 

dak.

x

BREEAM Gebouw wordt vervaardigd minimaal volgens BREEAM-certificering  "Very Good" x

2
2.1

De gebouwen worden opgetrokken volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (waaronder het Bouwbesluit) de regels van 

goed vakmanschap, de richtlijnen van de Nederlandse Brandweer Federatie, alsook de eventuele aanvullende eisen van de 

plaatselijke brandweer, en rekening houdend met de voorschriften van de distributiemaatschappijen voor water, gas en 

elektriciteit.

Voor het gebruik van het magazijn (en de berekening van de sociale lokalen) wordt uitgegaan van de personenbenadering  

conform het vigerende bouwbesluit inclusief de toelichting hierop.

Voor de inrichting van de personeelsvoorzieningen wordt er uitgegaan van een man/vrouw – verhouding van 2/1 in een 3-

ploegensysteem.

De gebouwen hebben een lichte industriefunctie met als bestemming het stapelen en behandelen van goederen volgens 

categorie II NEN-EN 12845 – bijlage C, equivalent aan bijlage C van de norm CEA4001.

x

2.2

2.2.1

De dragende, constructieve delen bestaan uit staal en/of beton (geprefabriceerd of ter plaatse gestort). De dakliggers kunnen 

ook in hout worden uitgevoerd. Hulpconstructies voor montage van deuren, ramen, poorten en dakdoorvoeren zijn voorzien.

In geval van een stalen constructie wordt deze geschilderd in een RAL kleur volgens de kleurenstaat.

x

2.2.2

De afgewerkte vloer is een gepolijste gewapende betonvloer. De bovenlaag of slijtlaag wordt versterkt met kwartskorrels. 

Tussen de binding en de verharding van het beton wordt het oppervlak mechanisch gepolijst; rond kolommen en randen 

gebeurt dit met de hand. Krimp- en bewegingsvoegen worden voorzien volgens noodzaak.

x

Belasting De nuttig verdeelde belasting op de vloer bedraagt 50kN/m² (5 ton/m2). Puntbelasting uit stellingen 80 kN/voet op rekvoeten 

van 15x15 cm (P100P30P100P). De gangbreedte wordt verondersteld minimaal 3.20 m (brede gang) te zijn.

x

Vlakheid Vloeren voldoen aan vlakheidsklasse 2 van NEN 2747. Er wordt een attest van de vlakheid van de vloer afgeleverd. x

2.2.4

Gevelbekleding Onder aan de wand wordt een plint geplaatst bestaande uit grijze, geprefabriceerde en geïsoleerde betonpanelen tot op 2,40 m 

boven de afgewerkte magazijnvloer. De zichtzijde aan de buitenkant is glad afgewerkt. De zichtzijde aan de binnenkant is 

handmatig glad afgestreken.

Ter plaatse van de docks wordt het plint met betonpanelen tot een hoogte van 3,6m boven de afgewerkte magazijnvloer 

aangebracht.

Hierboven komen sandwichpanelen PIR verticaal gemonteerd (Rc waarde voldoet aan de eis uit het bouwbesluit). De platen zijn 

uit één lengte en hebben een standaard RAL kleur in overeenstemming met het tekenwerk (25 micron polyestercoating).

x

Brandmuren Brandwanden met een WBDBO-waarde zoals opgegeven in het UPD, IPB of PvE Brandbeveiliging worden uitgevoerd in 

geprefabriceerde cellenbeton- of betonpanelen of steenwol sandwichpanelen.

De brandwanden worden, indien het dak niet brandwerend is uitgevoerd, door het dak heen opgetrokken en steken minimum 1 

m boven het laagste naastgelegen dakvlak uit.

x

Branddeuren Per brandcompartiment wordt 1 zelfsluitende branddeur voorzien van 4.0 m (breedte) x 4.5 m (hoogte) in de brandwand 

volgens aanduiding op de tekening met een brandweerstand van zoals opgegeven in het UPD, IPB of PvE Brandbeveiliging. Waar 

nodig wordt de brandpoort en het poortkader voorzien van een aanrijbescherming.

x

Tussenwanden Tussenwanden voor technische ruimten, zoals de (optionele) acculaadruimte, meterrruimte en dergelijke worden uitgevoerd 

zoals weergegeven op de tekeningen. 

Alle technische ruimten voldoen aan de geldende brandvoorschriften.

x

2.2.3

De dakconstructie bestaat uit betonnen, houten of stalen spanten met hierop zelfdragende geprofileerde staalplaten, sendzimir 

verzinkt. De isolatie, bestaande uit minerale wol of PIR (Rc volgens voorwaarde bouwbesluit) wordt hierop mechanisch 

bevestigd.

Het dak is conform NEN 6063 niet brandgevaarlijk uitgevoerd tenzij dit volgens artikel 2.85 van het Bouwbesluit  en/of 

toelichting hierop niet wordt geëist.

De dichting van het dak wordt verzekerd door een laag gewapende PVC met een dikte van 1,5 mm en sluit aan op een 

dakrandprofiel. Als noodoverloop worden spuwers voorzien conform berekening van de constructeur.

x

Er wordt rekening gehouden met extra dakbelasting van 15 kg/m2 t.b.v. eventueel toe te passen zonnepanelen en 2.1kg/m2 

voor het toekomstig overlagen van de dakbedekking. Indien er conform het UPD, IPB of PvE Brandbeveiliging géén 

sprinklerinstallatie wordt voorzien, wordt de constructie zodaning uitgevoerd dat een sprinklerinstallatie aangebracht kan 

worden.

x

2.2.5

Loopdeuren (Nood)loopdeuren worden uitgevoerd in staal en worden geschilderd in een RAL kleur volgens de kleurenstaat. De deuren zijn 

geïsoleerd en worden geplaatst op een composiet dorpel.

Nooduitgangen zijn voorzien van een panieksluiting, zonder openstand-melding
Sectionaaldeuren Per brandcompartiment wordt 1 gelijkvloerse deur met afmetingen 4m (breedte) x 4.5m (hoogte) voorzien. De poorten zijn 

voorzien van een elektromotor met driedelige bedieningsknop (omhoog-stop-omlaag) en een onderdoorloop-beveiliging.

x

2.2.6

Opstel-en manouvreerruimte voor docks De opstelplaats voor de docks wordt een betonvloer voorzien met geborstelde bovenzijde. Het beton is traditioneel gewapend 

en voorzien van de nodige gezaagde voegen. De betonvloer heeft een diepte van minimaal 24m te rekenen vanaf het gebouw.

De draagkracht van de vloer is berekend op een aslast van 130kN.

De vrije ruimte voor de docks ( manoeuvreerruimte) bedraagt minimaal 35meter. 

Afvoer hemelwater middels straatkolken opgenomen in de betonvloer. 1 kolk per 2 docks

Afschot is mede afhankelijk van het omliggende terrein, doch minimaal 1,5%.

x

Wieldwinger Per dock worden gegalvaniseerde, stalen wieldwingers aangebracht, positie volgens tekening.

Leveller Per dock wordt een leveller met scharnierende lip voorzien om het hoogteverschil tussen magazijn- en vrachtwagenvloer te 

overbruggen. De leveller heeft een bereik van ± 30 cm boven en onder de magazijnvloer en is voorzien van hydraulische 

drukcilinder(s) met een elektrische bediening d.m.v. een drukknop.

De afmetingen van de levellers zijn ± 2 m breedte en ± 2,5 m lengte met een scharnierende lip van 40 cm. 

De leveller heeft een capaciteit van 60kN in overeenstemming met NEN-EN 1398. (De nominale belasting met heftruck 

(heftruck + chauffeur + last) bedraagt dus maximaal 60 kN.) De leveller is voorzien van een CE-goedkeuring. Platform is 8/10mm 

tranenplaat, uit één stuk.

x

Brievenbus onder leveller Onder de laadbrug worden brievenbussen gemaakt voor de laadklep van de vrachtwagens, vrije hoogte minimaal 40cm, diepte 

minimaal 2.4m

x

Stootbuffer Aan de voorzijde van de docks worden 2 rubberen stootbumpers gemonteerd. x

Sectionaaldeuren De sectionaaldeurenzijn electrisch bediend en bestaan uit horizontale secties welke verticaal naar omhoog schuiven.

De geïsoleerde secties zijn opgebouwd uit een sandwichpaneel bestaande uit een polyurethaankern (min. 40 mm dik), verwerkt 

in dubbelwandige verzinkte staalplaten.

De bodemsectie is uitgerust met een functioneel handvat.

Een veerasbeveiliging en een einde-loop-beveiliging zijn voorzien. De sectionaalpoorten voldoen aan de Europese 

veiligheidsvoorschriften (EN 13241-1).

De deur wordt gemoffeld in een RAL kleur volgens de kleurenstaat.

De deuren van de laadkades zijn 3 m x 3 m groot en voorzien van een doorkijkvenster op ooghoogte.

x

Shelters De flappenshelter vormt een afdichting tussen de vrachtwagen en de gevel. De shelter is opgebouwd op een gegalvaniseerd 

frame en uitgevoerd in sterk en slijtvast PVC. Hij is voorzien van veerbladen waardoor de flappen tegen de vrachtwagen blijven 

aandrukken. Kleur volgens kleurenstaat.

x

Dock-nummering Alle laad- en losperrons worden langs binnen- en buitenzijde voorzien van een volgnummer. x

2.2.7

Aanrijbeveiligingen (stalen buis 1m hoog)  worden voorzien ter hoogte van de standaard voorziene doorrijopeningen 

(gelijkvloerse sectionaaldeuren, branddeuren) en t.h.v. schakelkasten en sprinklercollectoren.

Stootranden zijn niet voorzien (betonnen gevelplint).

x

2.3

2.3.1

Waterleidingnet Het gebouw wordt gekoppeld aan het openbaar waterleidingnet, voorzien van een eigen watermeter. x
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Bluswatervoorzieningen in geval van brand Positionering en uitvoering van de brandslanghaspels met axiale voeding voldoen aan de eisen van het vigerende bouwbesluit 

en/of toelichting hierop.

Indien ten gevolge van de activiteiten van de gebruiker (vb. in de zone van de stellingen of mechanische installaties) extra 

brandhaspels nodig zijn, zullen deze voor rekening van de huurder worden voorzien.

Bovengrondse hydranten worden opgesteld rondom het gebouw. De plaats, aantal en uitvoering van de bovengrondse 

hydranten zijn gerealiseerd volgens de gemeentelijke bouwverordening.

x

2.3.2

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens NEN 1010 en omvat trafo('s)-, middenspanningsruimte en een 

laagspanningsinstallatie met een algemeen laagspanningsbord en verdeelborden, kabelgoten, wandcontactdozen en 

verlichtingsarmaturen. De installatie wordt gekeurd volgens NEN 1010 door een erkende installateur. Elke verblijfsruimte is 

voorzien van een centrale schakelaar zodat de verlichting per ruimte uitgeschakeld kan worden. De installatie wordt zodanig 

uitgewerkt dat er in de toekomst een PV-installatie op aangesloten kan worden.

x

Wandcontactdozen Stopcontacten van 230V à rato van 1 wandcontactdoos per 2 sectionaaldeuren bij de docks zijn voorzien en worden in opbouw 

geplaatst. De wandcontactdozen zitten op een ring van maximum 8 stuks afgezekerd op 16 A.

x

Verlichting binnen De verlichtingsarmaturen garanderen een verlichtingsniveau van gemiddeld 200lux op 1m boven de vloer in de opslagzones 

(voorzien voor een magazijn met gangen van 3.2 m breedte) en een gemiddelde van 250lux aan de laadzone 

(ontvangst/verzendingszone).

Deze zones worden uitgerust met een industrieel lichtlijnsysteem met LED-lampen; schakeling gebeurt in verschillende circuits. 

De positionering van de verlichting wordt aangepast aan de lay-out van de rekken.

In de zone van de stellingen wordt standaard gebruik gemaakt van lichtlijnen met terugdimming, geschakeld op 

bewegingsdetectie.

x

Noodverlichting Een veiligheidsverlichting wordt aangebracht in de vluchtwegen volgens opgave in het UPD, IPB of PvE Brandbeveiliging. De 

noodverlichting wordt decentraal uitgevoerd. Alle noodverlichting is in overeenstemming met NEN-EN 1838.

Verlichting buiten De buitenverlichting bestaat uit een combinatie van functionele armaturen, schijnwerpers en beveiligingsverlichting en werkt 

door middel van een  schemerschakelaar of klok. De opstelzone voor de docks wordt voorzien van stralers boven de docks à 

rato van 1 straler per 2 docks. Er wordt een verlichtingsniveau van 10 lux gewaarborgd op 10 m van het gebouw. 

Orientatieverlichting wordt aangebracht volgens het UPD, IPB of PvE Brandbeveiliging. Alle noodverlichting is in 

overeenstemming met NEN-EN 1838.

x

Elektrisch vermogen Er wordt standaard een transformator voorzien van 250 kVA per 10.000 m² Bruto Vloeroppervlakte x

2.3.3

De verwarmingsinstallatie bestaat uit direct gas-gestookte aerothermen van het gesloten type met ventilator. Door de warme 

lucht via recirculatie ventilatoren / luchtverhitters terug naar beneden te sturen wordt een wezenlijke besparing bekomen op de 

verbruikskosten.

De installatie verzekert een comforttemperatuur van 8°C in de opslagplaatsen bij

–10°C buitentemperatuur. De warmteverliesberekening wordt gemaakt volgens NEN-EN 12831-1

x

2.3.4

Sprinklerinstallatie De volledige hal, inclusief de acculaadruimte (optioneel) en de multifunctionele technische ruimte (optioneel), wordt 

gesprinklerd zoals opgegeven in het UPD, IPB of PvE Brandbeveiliging. 

Het sprinklersysteem is geschikt voor opslag van goederen binnen de categorie III volgens NFPA 13, Hoofdstuk 5. De sprinklers 

zijn niet geschikt voor de opslag additionele catagoriën en/of verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15). De keuringen door een CBIV 

geacrediteerde instelling is eveneens voorzien.

x

Rook- warmteafvoer (enkel van toepassing 

indien opgelegd door het UPD, IPB  of PvE 

Brandbeveiliging)

De berekening van de rookluiken wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling. Het gebouw is verdeeld in 

rooksegmenten conform NEN 6093 door middel van rookschermen tegen het dak. De RWA wordt gecertificeerd uitgevoerd 

conform LPS 1233 van de LPCB.

De rookluiken worden voorzien van een smeltlood van 140 °C.

x

Pictogrammen Pictogrammen worden voorzien volgens het vigerende bouwbesluit en de aanbevelingen van / en na overleg met de lokale 

brandweer. Alle brandblustoestellen (verbruiksgoed) en bijkomende pictogrammen ten gevolge van de specifieke activiteit en 

binnenindeling van de gebruiker voor eigen rekening.

x

Brandwaarschuwing Waarschuwing via drukknoppen conform de lokale brandvoorschriften is inbegrepen. x

Brandmeldinstallatie Het brandweerpaneel wordt geplaatst op een plaats aangeduid in het UPD, IPB of PvE Brandbeveiliging. 

Dit kan in de sprinklerruimte zijn, maar bijv. ook bij de receptie of aan een nooddeur. 

In de sprinklerruimte wordt een centrale geplaatst waarop de alarmmeldingen van de sprinklerinstallatie en de technische 

defecten aangegeven worden. 

Deze signalen worden doorgestuurd naar het brandweerpaneel indien dit laatste niet geplaatst is in de sprinklerruimte. Melding 

via modem naar brandweer of bewakingscentrum wordt voorzien. De brandmeldinstallatie wordt uitgevoerd conform NEN 

2535.

x

Ontruimingsinstallatie Slowwhoops zijn voorzien. De bediening gebeurt door middel van één sleutelschakelaar of drukknop op het brandweerpaneel. 

De ontruimingsinstallatie wordt uitgevoerd conform NEN 2575.

x

2.4

Onderstaande zaken zijn niet standaard voorzien, maar kunnen bijkomend aangeboden worden:

Entresolvloer x
Batterijlaadlokaal of laadvoorzieningen x

Palletstellingen (indien noodzakelijk voorzien van barriers en/of stellingsprinklers) x

Aanrijbeveiligingen ter plaatse van gebruiker-specifieke uitrustingen (stellingen, machines, ...) x

Telefooninstallatie x

Databekabeling/ installatie x

Toegangscontrole, slagbomen, intercom, camerasysteem en inbraakalarm incl. ondergrondse wachtbuizen e.d. x

Specifiek elektrisch vermogen en hulpstaal ten behoeve van bijvoorbeeld een koelinstallatie of een elektrische verwarming die 

niet behoren tot de standaarduitrusting van het gebouw

x

(Werktuig)bouwkundige, elektronische en/of brandveiligheidsvoorzieningen t.b.v. de opslag van addtionele catagoriën en/of 

verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15).

x

Buitenwanden in prefab geisoleerde betonpanelen vanaf 2,40 m boven de afgewerkte magazijnvloer x

Lichtstraten (polycarbonaat) in het dak én/of gevel boven de reglementaire eisen x

Alternatieve afmetingen en capaciteiten voor de levellers x

Vrachtwagen wielblokkeringssysteem gekoppeld met de docks x

Bouwkundige en/of elektronische voorzieningen in overeenstemming met TAPA (Technology Asset Protection Association) x

Bouwkundige en/of elektronische voorzieningen in overeenstemming met BORG Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) x

Ontruimingsplattegronden x

Extra brandblussers en pictogrammen ten behoeve van indeling door huurder x

Bliksembeveiliging x

FM (Global) gecertificeerde voorzieningen x

……………………………………………… x

3
3.1

De gebouwen worden tot stand gebracht volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (waaronder het Bouwbesluit), de regels 

van goed vakmanschap, rekening houdend met de voorschriften van de nutsbedijven voor water, gas en elektriciteit.

De gemeenschappelijke ruimten voor het magazijnpersoneel worden voorzien in het kantoorgedeelte. Deze ruimten omvatten 

de kleedkamers, douches (optioneel) en toiletten. Het kantoorgedeelte wordt uitgevoerd als kantoortuin.

Voor bezetting van de ruimten met een kantoorfunctie wordt uitgegaan van de personenbenadering conform het vigerende 

bouwbesluit en/of toelichting hierop. Er wordt uitgegaan van een man/vrouw-verhouding 2/1.

x

3.2

3.2.1

Structureel De constructieve vloer van gelijkvloerse kantoordelen wordt geïsoleerd uitgevoerd op staal of als onderheide vloer (indien dit 

omwille van stabiliteitsredenen vereist is). Wanneer vereist vanuit het vigerende bouwbesluit voorzien van de minimaal vereiste 

isolatiewaarde.

De verdiepingsvloeren bestaan uit vrijdragende vloerelementen in voorgespannen kanaalplaten, breedplaatvloeren of worden 

gedeeltelijk ter plaatse gestort. De vloeren zijn berekend op een gebruiksbelasting van 3kN/m².

x

Tegelvloer In de entree, gelijkvloerse gangen en sociale ruimtes worden keramische vloertegels voorzien. De tegels worden op de 

ondervloer gelijmd in een recht patroon. Tegelplinten worden voorzien op de vrije muuroppervlaktes.

x

Vloerbedekking De kantoren worden voorzien van een vast tapijt of vinyl dekvloer. (toepassingsgebeid Zwaar project gebruik, klasse 33 volgens 

DIN EN 685 – juli 1996), zwenkwielen (intensief gebruik). Aangepaste houten plinten worden voorzien. Aansluiting van vast 

tapijt op vloertegels gebeurt door middel van een scheidingsprofiel of een tussendorpel.

x

3.2.2

(Dragende) binnenwanden of -muren worden glad afgewerkt (Klasse B uit Nederlandse tabel afwerkingsniveaus van in het werk 

af te werk gipskarton- en gipsvezelplaten of "systeemwanden en -plafonds") of bekleed met een gipskartonplaat, tevens klasse 

B afgewerkt, en worden vervolgens geschilderd in twee lagen matte latexverf. De schilderwerken in de sociale ruimtes worden 

uitgevoerd met een afwasbare verf. 

x

3.2.3

In de sanitaire ruimtes worden de wandtegels geplaatst op de muren voorzien van sanitaire toestellen. In de (optionele) 

doucheruimtes worden keramische wandtegels voorzien tot plafondhoogte, volgens kleurenstaat.

x

3.2.4

Een verlaagd systeemplafond, kleur wit, module 60 cm x 60 cm, in mineraalvezels, is voorzien. Dit plafond wordt in de kantoren 

op een hoogte van 2,7m geplaatst. In de sanitaire lokalen wordt het plafond op een hoogte van 2,5m opgehangen. 

Systeemplafond is type inleg en profielen zijn wit.

x

3.2.5

De binnendeuren bestaan uit een hardhouten kader en langs beide kanten bedekt met een gelaagde hardboardplaat (formica 

o.g) en gevuld met een hongraatstructuur. Hang- en sluitwerk is voorzien (Klasse 3, NEN EN 1906). De deuren worden 

opgehangen aan minstens 4 scharnieren met vaste pen.

Zelfsluitende deuren met een brandweerstand gelijk aan de wanden waarin deze zich bevinden.

Alle buiten- en binnendeuren van het gebouw zijn uitgerust met cilindersloten.

Deuren van sanitaire ruimtes zijn voorzien van een vrij/bezet slot.

x

3.2.6

Buitenkozijnen in aluminium Ramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium. De profielen zijn thermisch onderbroken en worden gemoffeld in een RAL-

kleur volgens de kleurenstaat.

Vaste of draaiende delen (kip of draai-kip) zijn weergegeven op de geveltekeningen en/of kozijnenblad.

Waterslagen aan de buitenzijde zijn eveneens in aluminium. De deurdorpels zijn in composiet. 

HR++ isolerende beglazing. Dikte en samenstelling van de glaspanelen wordt bepaald in functie van de oppervlakte en de 

windbelasting. Ramen, deuren en kozijnen moeten gelijk te stellen constructie onderdelen ieder afzonderlijk als component een 

U-waarde hebben conform het actuele bouwbesluit en/of toelichting hierop.

x

3.2.7

Buitenkozijnen

Wandtegelwerk

Plafonds

Binnenwanden

Trappen

Binnendeuren
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Trappen worden uitgevoerd in geprefabriceerd of ter plaatse gestort beton of in staal. Indien de trap onderdeel is van een 

rookvrije vluchtroute dan is de trap uitgevoerd met een weerstand tegen bezwijken van een half uur. De stalen trappen worden 

voorzien van een antislip neus.

De leuning en balustrades zijn gemaakt van ronde, stalen buizen (diameter 40mm), epoxy geschilderd in een RAL-kleur volgens 

de kleurenstaat en vervaardigd volgens de van kracht zijnde normen en voorschriften.

x

3.3

3.3.1

Sanitaire toestellen Sanitaire voorzieningen zijn privatief gescheiden voor dames en heren.

De sanitaire uitrusting bestaat uit:

- toilet met spoelreservoir en papierhouder (aantallen volgens personenbenadering uit vigerende bouwbesluit)

- wandurinoir 

- fontein voorzien van kraan koud water met spiegel

x

Pantry Per 500 m² kantooroppervlakte wordt een keukenblok van ± 1.80 m breedte voorzien met wasbak en warm- en 

koudwaterkraan. 

Het keukenblok is niet uitgerust met electrische apparaten.
3.3.2

De elektrotechnische installatie wordt uitgevoerd volgens NEN 1010 en omvat een algemeen laagspanningsbord en aparte 

verdeelborden, kabel- en plintgoten, wandcontactdozen en verlichtingsarmaturen. De installatie wordt gekeurd volgens NEN 

1010 door een erkende installateur.

x

Kabel- en plintgoten De verdeling van de 230V aansluitingen in de kantoorruimtes gebeurt via opgehangen kabels in het verlaagd plafond en via 

opbouw plintgoten 165 x 65 mm in witte kunststof aan de beglaasde gevels. De plintgoten hebben een gescheiden 

compartimentering voor sterkstroom- en zwakstroomleidingen (zijnde data en telefonie).

x

Stopcontacten Stopcontacten à rato van 3 stopcontacten per 15 m² kantoor zijn voorzien en worden geplaatst in de plintgoten. Verder zijn de 

gangen uitgerust met 1 stopcontact per 20 m² en de pantries met 2 extra stopcontacten.

x

Lift Wanneer er op basis van de toegankelijkheidssector een lift wordt geëist zal er een lift worden geplaatst welke valt onder het 

machinebesluit.

x

Verlichting binnen De verlichtingsarmaturen garanderen een verlichtingsniveau van 500lux voor kantoorruimtes, 250lux voor de entree, 

gangzones, traphallen en technische ruimtes en 150 lux voor sanitaire ruimtes.

De ruimtes worden uitgerust met inbouwtoestellen 60 x 60 cm voor LED verlichting en zijn voorzien van een algemene 

schakelaar aan/uit ter plaatse van de entreedeur van elke ruimte. De gangen zijn voorzien van LED-downlighters.

De uitvoering en positionering van de noodverlichting voldoen aan de eisen uit het actuele bouwbesluit en/of toelichting hierop. 

Rookvrije vluchtroutes zijn in ieder geval voorzien van noodverlichting. Alle noodverlichting is uitgevoerd in overeenstemming 

met NEN-EN 1838.

x

3.3.3

verwarming en koeling De klimaatinstallatie is van het multi-split type. Een temperatuur van 20°C wordt gewaarborgd bij een buitentemperatuur van 

–8 °C. De koelcapaciteit is voorzien op een gegarandeerde binnentemperatuur 5°C onder de buitentemperatuur.

Een elektrische warmwaterboiler zorgt voor de bevoorrading van het warm water voor de kranen. De warmwaterbevoorrading 

voldoet aan het legionella-besluit

x

Ventilatie Ventilatie van de kantoren wordt voorzien volgens de geldende voorschriften uit het actuele bouwbesluit en/of toelichting 

hierop.

x

3.3.4

Brandbeveiliging Positionering en uitvoering van de brandslanghaspels met axiale voeding voldoen aan de eisen van het vigerende bouwbesluit 

en/of toelichting hierop.

x

Brandalarm/brandwaarschuwing/brandmel

ding

Een installatie voor brandmelding en alarmering van de gebruikers in het gebouw in geval van brand wordt voorzien. Deze 

installatie bestaat uit waarschuwingsdrukknoppen en evacuatiesirene(s).

x

3.4

Onderstaande zaken zijn niet standaard voorzien maar kunnen bijkomend aangeboden worden:

Scheidingswanden om kantoortuin om te vormen in individuele kantoren x

Verplaatsbare binnenwanden x

Verhoogde vloeren (computervloer) x

Zonwering x

Inbraakbeveiliging, toegangscontrole x

Databekabeling, telefoonbekabeling x

(Werktuig)bouwkundige, en electronische voorzienigen ten behoeve van patch en/of serverruimtes. x

Brandblustoestellen, pictogrammen en ontruimingsplattegronden x

Personenlift x

4
4.1

De rijweg en bovengrondse parkeerplaatsen worden verhard in betonklinkers, volgens aanduiding op de tekeningen. De 

brandweerweg wordt wat betreft breedte en afwerking voorzien in samenspraak met de plaatselijke brandweer.

x

4.2

Per 500 m² magazijn en per 50 m² kantoorruimte wordt er 1 parkeerplaats voor personenwagens voorzien. x

4.3

De groenaanplanting is in overeenstemming met de heersende voorschriften en volgens de aanduiding op het tekenwerk. x

4.4

Er wordt een 2m hoge omheining voorzien. Het gaas is vervaardigd uit harde staaldraad en is van ruitvormige mazen voorzien. 

De staaldraad is verzinkt en vervolgens geplastificeerd. De ondersteuning wordt gerealiseerd met buisvormige palen. Tevens 

wordt één manueel te bedienen poort voorzien met 10 m vrije opening.

x

4.5

Onderstaande zaken betreffende omgeving zijn niet standaard voorzien, maar kunnen bijkomend aangeboden worden:

Slagbomen, intercom, toegangscontrole, inbraak en camerabeveliging x

Buitenopslag x

Inrichtingen voor gescheiden afvalsortering x

Huurder specifieke investeringen
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