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RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels

N°ART. OMSCHRIJVING DER WERKEN
CODE EENH TOTAAL EH PRIJS TOTAALPRIJS

afronding

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN EN AFBRAAKWERKEN

(01)- ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN

(01)0 Bijzondere bepalingen
(01)00 Bijzondere bepalingen betreffende de organisatie van de werken
(01)001 Beschrijvende teksten omtrent de inhoud van de artikels van de technische bepalingen PM

(01)002 Documenten ter goedkeuring aan de Leiding der Werken voor te leggen door de aannemer PM

(01)003 Controlebezoeken aan de fabricatie PM

(01)004 Keuze van de werfleider PM

(01)1 Werfinstallatie
(01)11 Werfinstallatie
(01)111 Organisatie en installatie van de werf GP _ 1,00

(01)112 Werfinrichtting PM

(01)113 Verbruik van energie, water en andere nutsvoorzieningen PM

(01)114 Reiniging van de werf PM

(01)2 Plaatsbeschrijving
(01)21 Opname van het gebouw voor en tijdens de werken
(01)211 Opmaak van de plaatsbeschrijving GP _ 1,00

(01)213 Verzekeringen PM

(01)3 Signalisatie van de werf
(01)31 Werfpaneel
(01)311 Installatie van een werfpaneel PM

(01)7 Uitrusting van de werf
(01)71 Zwaar werfmaterieel
(01)711 Stellingen voor gevels VH m2 3526,00
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afronding

(03)- VOORAFGAANDELIJKE ONDERZOEKEN

(03)0 Voorafgaandelijke onderzoeken, analyses, proeven en testen
(03)00 Algemeenheden betreffende voorafgaandelijke onderzoeken
(03)001 Algemene bemerking betreffende voorafgaandelijke onderzoeken PM

(03)002 Opmaak en aflevering van een eindrapport PM

(03)3 Voorafgaandelijke onderzoeken op houten elementen
(03)32 Voorafgaandelijke onderzoeken op houten buitenschrijnwerken
(03)329 Stratigrafisch chromatisch onderzoek van schrijnwerk in eik- en grenenhout VH st 27,00

per schrijnwerkelement wordt de kleurstelling bepaald van elk samenstellend element, zowel aan de binnen 
als buitenzijde

(03)5 Voorafgaande onderzoeken op metalen elementen
(03)51 Voorafgaandelijke onderzoeken op smeedijzeren elementen
(03)519 Stratigrafisch chromatisch onderzoek van schrijnwerk in metaal VH st 23,00

per schrijnwerkelement wordt de kleurstelling bepaald van elk samenstellend element

(04)- AFBRAAKWERKEN 

(04)0 Afbraakwerken - algemeen

(04)1 Afbraak van gebouwelementen in gebakken aarde 
(04)11 Afbraak van metselwerken in baksteen en natuursteen 
(04)111 Afbreken van muren in metselwerk van bak- en natuursteen

A Breekwerken metselwerk buiten de gebouwen VH m3 12,00

B Afbraakwerken metselwerk binnen de gebouwen VH m3 40,00

(04)112 Uitbreken van binnenbetegeling in ceramische grès FH lm 188,60

(04)3 Afbraak van gebouwelementen in hout



ORIGIN Architecture & Engineering 0450_01_Zwembad Mechelen

0450_01_Samenvattende meetstaat_21.05.2014 Aanbestedingsdossier
3/20

RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels

N°ART. OMSCHRIJVING DER WERKEN
CODE EENH TOTAAL EH PRIJS TOTAALPRIJS
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(04)32 Afbraak van gebouwelementen in grenenhout
(04)321 Uitbreken en verwijderen van dakstructuren in grenenhout FH m2 19,90

(04)4 Afbraak van gebouwelementen in beton
(04)41 Afbraak gebouwelementen in gewapend beton
(04)411 Afbreken en verwijderen van gebouwelementen in gewapend beton VH m3 31,00

(04)412 Uitbreken van balken of platen in gewapend beton inclusief stutwerken VH m3 1,00

(04)413 Uitbreken van vensters in gewapend beton FH m2 34,64

(04)42 Afbraak gebouwelementen in ongewapend beton
(04)421 Uitnemen en verwijderen van binnenkoerbekleding in betondallen VH m2 147,33

(04)5 Afbraak van gebouwelementen in metaal
(04)52 Afbraak van gebouwelementen in staal
(04)521 Uitbreken van stalen balken inclusief stutwerken VH st 3,00

(04)9 Afbraak van gebouwelementen in specifieke materialen
(04)92 Afbraak van gebouwelementen in bitumen
(04)921 Demonteren en verwijderen van dakdichtingen in bitumen VH m2 766,08

(04)98 Afbraak van gebouwelementen in kunststof
(04)981 Demonteren en verwijderen van afdak in kunststof golfplaat FH m2 15,00

(05)- DEMONTAGEWERKEN

(05)0 Demontagewerken - algemeenheden

(05)2 Demontage van gebouwelementen in natuursteen
(05)22 Demontage van gebouwelementen in natuurleien
(05)221 Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien

A Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien - dakvlakken FH m2 2109,59

B Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien - grote dakkapellen FH m2 86,40

C Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien - kleine dakkapellen FH m2 33,84
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(05)3 Demontage van gebouwelementen in hout
(05)32 Demontage van gebouwelementen in grenenhout
(05)321 Demonteren en verwijderen van buitenschrijnwerk uit grenenhout VH m2 100,60

(05)39 Demontage van gebouwelementen in diverse houtsoorten
(05)391 Demonteren en verwijderen van plaatmateriaal in diverse houtsoorten VH m2 14,00

(05)5 Demontage van gebouwelementen in metaal
(05)52 Demontage van gebouwelementen in staal
(05)521 Demonteren en verwijderen van buitenschrijnwerk in staal VH m2 103,07

(05)522 Demonteren en verwijderen van diverse stalen elementen in de gevels GP _

(05)53 Demontage van gebouwelementen in gietijzer
(05)531 Demonteren en verwijderen van eindstukken in gietijzer VH st 11,00

(05)532 Demonteren en verwijderen van regenwaterstandleidingen in gietijzer FH lm 6,90

(05)58 Demontage van gebouwelementen in zink
(05)581 Demonteren en verwijderen van zinken regenwaterstandleidingen VH lm 101,75

(05)582 Demonteren en verwijderen van zinken gootbekledingen VH lm 507,99

(05)583 Demonteren en verwijderen van zinken dakbedekkingen VH m2 27,39

(05)8 Demontage van gebouwelementen in glas
(05)85 Demontage van gebouwelementen in gewapend glas
(05)851 Demonteren en verwijderen van daklichten in gewapend glas VH m2 91,75

(05)9 Demontage van gebouwelementen in specifieke materialen
(05)93 Demontage van gebouwelementen in kunststoffen
(05)931 Demonteren en verwijderen van regenwaterafvoeren in kunststof VH lm 234,49

(07)- VOORAFGAANDE REINIGINGSWERKEN

(07)1 Verwijdering plantengroei en ontmossing
(07)11 Verwijderen van de plantengroei en ontmossen van gevels en daken
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(07)111 Verwijderen van plantengroei op gevels en daken GP - 1,00

(07)112 Ontmossen van gevels en daken GP - 1,00

(07)113 Biocide behandeling van geveloppervlakken VH m2 53,00

(07)2 Ruimingswerken
(07)29 Ruimen van verschillende (bouw)materialen
(07)291 Ruimen van binnenruimten ten einde de restauratiewerken mogelijk te maken GP - 1,00

(07)3 Bijzondere reinigingswerken
(07)31 Bijzondere reinigingswerken op baksteen
(07)311 Verwijdering van zoutkorsten van bakstenen en natuurstenen gevels VH m2 102,00

(1-) OMGEVINGSWERKEN

(11) BUITENAANLEG

(11)4 Buitenaanleg in beton
(11)42 Buitenaanleg in betondallen
(11)423 Vernieuwen vloerbekleding in betondallen VH m2 305,00

(11)426 Herstellen van de voetpaden in betondallen VH m2 325,00

(2-) RUWBOUWWERKEN

(21)- BUITENMUREN

(21)1 Buitenmuren in gebakken aarde
(21)11 Buitenmuren in baksteen
(21)112 Reinigen van buitenmuren in baksteen en blauwe hardsteen VH m2 3110,78

(21)113 Metselwerken in volle handvormsteen - volledige muurpartijen VH m3 6,50

(21)116 Restauratie van buitenmuren in volle handvormsteen

A Restauratie buitenmuren in volle handvormsteen - grote lacunes VH m2 22,00
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B Restauratie buitenmuren in volle handvormsteen - kleine lokale lacunes VH st 500,00

C Demontage en hermetselen van bovendaks metselwerk topgevels VH m3 1,50

(21)117 Verankeren van scheuren in buitenmuren van metselwerk VH lm 5,00

(21)118 Herstellen van scheuren in metselwerk door lokaal hermetsen VH m2 50,00

(21)2 Buitenmuren in natuursteen
(21)21 Buitenmuren in blauwe hardsteen
(21)213 Reconstructie van gevelelementen in blauwe hardsteen

A Reconstructie van gevelelementen in blauwe hardsteen - vlakke elementen VH m3 1,85

B Reconstructie van gevelelementen in blauwe hardsteen - geprofileerde elementen VH m3 1,65

C Reconstructie van gevelelementen in blauwe steen - gesculpteerde elementen VH m3 0,15

(21)217 Restauratie van buitenmuren in blauwe hardsteen met restauratiemortels VH dm2 250,00

(21)218 Inpassen van nieuwe stukken blauwe hardsteen VH dm3 250,00

 

(21)4 Buitenmuren in beton
(21)41 Buitenmuren in gegoten beton
(21)411 Demonteren  van gevel elementen in gewapend beton VH m3 4,50

(21)413 Leveren en plaatsen van nieuwe gevelelementen in gewapend beton FH m3 4,47

(21)416 Restauratie van gevelelementen in gewapend beton - herstelmortels

A Reinigen en toepassing van herstelmortels op licht beschadigd beton VH dm2 105,00

B Reinigen, behandeling van blootliggende wapening en toepassing herstelmortels VH dm2 90,00

C Reinigen, verwijderen en vernieuwen van wapening en toepassing herstelmortels VH dm2 56,00

D Nieuw staal voor wapeningherstel VH kg 50,00

(21)417 Behandeling en herstelling van gevelelementen in gewapend beton VH m2 13,00

(21)5 Metalen elementen in buitenmuren
(21)51 Smeedijzeren elementen in de buitengevels
(21)516 Restauratie van smeedijzeren muurankers

A Restauratie van smeedijzeren muurankers - type art deco FH st 45

B Restauratie van smeedijzeren muurankers - type cijfers FH st 4

C Restauratie vansmeedijzeren muurankers - type rechte en gekromde muurankers FH st 11
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(21)52 Stalen elementen in buitenmuren
(21)523 Leveren en plaatsen van nieuwe decoratieve stalen lateien met rozet VH st 3

(21)524 Reconstructie naar model van rozet met bloemmotief voor lateien VH st 5

(21)526 Restauratie en behandeling van stalen lateien met bloemmotief in de buitenmuren VH lm 53,89

(21)527 Restauratie en behandeling van stalen lateien van muuropeningen VH lm 166,36

reinigen, roestomvormer, roestwerende behandeling, alle lateien in muurdikte

(21)528 Restauratie van de spanbanden van de schoorsteen FH st 13

reinigen, roestwerende behandeling

(27)- DAKSTRUCTUREN

(27)3 Dakstructuren in hout

(27)30 Algemeenheden betreffende dakstructuren in hout

(27)32 Dakstructuren in grenenhout
(27)326 Restauratie van dakstructuren in grenenhout

A Restauratie van houten dakstructuren - spant type 1 volume 5 (23x8cm) FH lm 633,5

B Restauratie van houten dakstructuren - spant type 2 volume 27 (17x6 m) FH lm 61

C Restauratie van houten dakstructuren - gordingen, nokbalken en muurplaten

1 sectie 10/15 FH lm 12,39

2 sectie 17/6 FH lm 116,85

3 sectie 18/8 FH lm 109,53

4 sectie 24/8 FH lm 561

5 sectie 20/10 FH lm 432

6 sectie 16/10 FH lm 306,96

D Restauratie van houten dakstructuren - kepers( 6x8) FH lm 6201,75

E Nieuw grenenhout voor restauratie van dakstructuren VH m3 3

F Nieuwe assemblages in inox voor restauratie van dakstructuren VH st 25

G Restauratie van balkkoppen VH st 4

H Restauratie van scheuren in houtbalken VH lm 2
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(27)327 Restauratie en aanpassing van houten dakstructuren van dakkapellen

A Restauratie en aanpassing van houten dakstructuren van grote dakkapellen FH st 20

B Restauratie en aanpassing van houten dakstructuren van kleine dakkapellen FH st 24

(27)4 Dakstructuren in beton
(27)44 Dakstructuren in gewapend beton
(27)446 Restauratie van dakstructuren in gewapend beton - herstelmortels

A Reinigen en toepassen van herstelmortel VH dm2 400,00

B Reinigen, behandeling van blootliggende wapening en herstelmortel VH dm2 200,00

C Reinigen, verwijderen en vernieuwen van wapening en herstelmortel VH dm2 200,00

(27)47 Dakstructuren in geprefabriceerde betonnen welfsels

(27)473 Herstel van platte dakstructuren in geprefabriceerde betonnen welfsels VH m2 60

(27)5 Dakstructuren in metaal
(27)52 Dakstructuren in staal
(27)522 Reinigen en ontroesten van stalen spanten

A Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- spanttype 1, volume 4 FH lm 946,4

B Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- spanttype 2, volume 35 FH lm 120,16

C Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- vakwerkligger, volume 35 FH lm 12

D Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- spanttype 3, volume 42 FH lm 22,64

E Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- gordingen, volume 35 FH lm 50,89

F Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- kepers volume 35 FH lm 87,50

(27)526 Restauratie van dakstructuren in staal

A Herstellen van metalen dakstructuren met nieuw profielstaal VH kg 200

B Klinknagelverbindingen VH st 25

C Boutverbindingen VH st 25

(27)528 Behandeling van oplegpunten van stalen dakstructuren met roestomvormer VH st 20

(28)- STRUCTUURELEMENTEN
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(28)3 Structuurelementen in hout
(28)32 Structuurelementen in grenenhout
(28)323 Restauratie van lateien in grenenhout

A Restauratie van lateien in grenenhout - onderzoek van de lateien GP -

B Restauratie van lateien in grenenhout - nieuw hout voor lateien VH m3 1,60

(28)5 Structurele elementen in metaal

(28)53 Structurele elementen in gietijzer
(28)533 Leveren en plaatsen van een kolom in gietijzer naar bestaand model FH st 1,00

(3-) GEVELSLUITINGEN

(31)- BUITENSCHRIJNWERK

(31)3 Buitenschrijnwerk in hout
(31)30 Algemeenheden betreffende buitenschrijnwerk in hout

(31)31 Buitenschrijnwerk in eikenhout
(31)311 Demontage van buitenschrijnwerk in hout (eik en grenen) VH m2 167,60

(31)313 Reconstructie van houten buitenschrijnwerk naar bestaand model 

A Reconstructie houten buitenschrijnwerk naar bestaand model - dubbele poort met boogvorm bovenlicht

1 4 DZ 00.02 (5,93m2) FH st 1,00

2 25 DZ 00.01 (9,09m2) FH st 1,00

3 34 DN 00.01 (10,99m2) FH st 1,00

B Reconstructie houten buitenschrijnwerk naar bestaand model - dubbele poorten met recht bovenlicht FH st 3,00

C Reconstructie houten buitenschrijnwerk naar bestaand model - 5 DW 00.13 (2,00x3,34m2) FH st 1,00

D Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model -  06 DW 00.01 (3,06x0,84m2) FH st 1,00

E Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model -  39 RN 00.01 (0,81x2,18m2) FH st 1,00

F Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model -  enkele deur beplankt

1 33RW 00.01 (1,04x2,65m2) FH st 1,00
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2 33RW 00.03 (0,71x2,54m2) FH st 1,00

G Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - rechthoekige vensters met dubbele beglazing VH m2 219,45

H Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - vensters met boogvorm en dubbele beglazing VH m2 62,72

I Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - rond schrijnwerk met rechte dubbele beglazing FH m2 18,80

J Leveren en plaatsen van houten tabletten VH lm 116,29

K Leveren en plaatsen van houten binnenomlijstingen 67,20

(31)316 Restauratie houten buitenschrijnwerk

A Restauratie van houten buitenschrijnwerk - beplankte poorten FH m2 77,58

B Restauratie van houten buitenschrijnwerk - enkele deuren westgevel FH m2 4,66

C Restauratie van houten schrijnwerk - beglaasde enkel en dubbele deuren VH m2 14,34

D Restauratie van houten buitenschrijnwerk - vensters met behoud enkele beglazing VH m2 24,01

(31)319 Integratie van een rubber stootband bij gerestaureerde en vernieuwde poorten FH lm 82,59

(31)4 Buitenschrijnwerk in beton
(31)44 Buitenschrijnwerk in gegoten beton
(31)446 Restauratie buitenschrijnwerk in gegoten beton

A Reinigen van het betonoppervlak FH m2 39,63

B Reinigen en toepassing van herstelmortel VH dm2 120,00

C Reinigen, behandeling van blootliggende wapening en herstelmortel VH dm2 40,00

D Reinigen, verwijderen en vernieuwen van wapening en herstelmortel VH dm2 40,00

(31)5 Buitenschrijnwerk in metaal
(31)51 Buitenschrijnwerk in smeedijzer
(31)511 Demontage van buitenschrijnwerk in smeedijzer en staal

A Demontage en verwijderen van diefijzers in smeedijzer FH m2 17,43

B Demontage van diefijzers in smeedijzer voor restauratie en reconstructie FH m2 4,73

(31)512 Reiniging van buitenschrijnwerk in smeedijzer en staal FH m2 4,73

(31)513 Reconstructie van buitenschrijnwerk in smeedijzer en gietijzer

A Reconstructie naar model van diefijzers voor deuren westgevel FH m2 1,67

B Reconstructie naar model van getorste diefijzers voor keldergaten westgevel FH m2 1,54

C Reconstructie naar model van getorste diefijzers voor keldergaten zuidgevel FH st 2,00
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D Reconstructie naar model van smeedijzeren roosters van engelse koeren kelderopeningen FH m2 5,70

(31)516 Restauratie van buitenschrijnwerk in smeedijzer

A Restauratie van diefijzers kelderramen in smeedijzer - type 1 westgevel FH m2 1,59

B Restauratie van diefijzers kelderramen in smeedijzer - type 2 zuidgevel FH m2 1,21

(31)52 Buitenschrijnwerk in staal

(31)523 Leveren en plaatsen van schrijnwerk in staal naar bestaand model FH st 4,00

(31)526 Restauratie van buitenschrijnwerk in staal - 35 DRN 01 FH m2 26,06

(31)527 Restauratie buitenschrijnwerk in staal - schuif schoorsteen FH st 1,00

(31)7 Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk
(31)75 Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk in metaal

(31)751 Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk in smeedijzer

A Restauratie van smeedijzeren poortscharnieren VH st 64,00

B Restauratie van smeedijzeren poortbanden VH st 22,00

C Vernieuwen van poortscharnieren in smeedijzer naar bestaand model VH st 22,00

D Vernieuwen van poortbanden in smeedijzer naar bestaand model VH st 2,00

(31)752 Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk in staal

A Restauratie van stalen hang- en sluitwerk van buitenschrijnwerk

1 Sluitmechanisme poorten VH st 10,00

2 Scharnieren van ramen en deuren VH st 16,00

3 Deurkrukken VH st 5,00

B Vernieuwen naar model van stalen hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk

1 Sluitmechanisme poorten VH st 6,00

2 Scharnieren van ramen en deuren VH st 2,00

3 Deurkruk type 1 vlinderkruk VH st 18,00

4 deurkruk type 2 neogotische kruk VH st 27,00

C Leveren en plaatsen van nieuwe stalen scharnieren buitenschrijnwerk VH st 354,00

D Leveren en plaatsen van stalen raamkruk voor buitenschrijnwerk VH st 278,00

E Leveren en plaatsen van stalen sluitmechanisme voor buitenschrijnwerk VH st 0,00

F Leveren en plaatsen van trekkruk voor poorten VH st 0,00

G Leveren en plaatsen van slotkasten voor deuren en poorten VH st 0,00
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RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels

N°ART. OMSCHRIJVING DER WERKEN
CODE EENH TOTAAL EH PRIJS TOTAALPRIJS

afronding

(31)8 Beglazingen voor buitenschrijnwerk
(31)81 Beglazing voor buitenschrijnwerk - enkele transparante beglazing
(31)813 Vernieuwing van enkele transparante cylinderbeglazing voor buitenschrijnwerk VH m2 5,19

(31)82 Beglazing voor buitenschrijnwerk - enkele gehamerde beglazing
(31)821 Demonteren, reinigen en herplaatsen van enkele gehamerde beglazing uit buitenschrijnwerk VH m2 44,03

(31)822 In situ reinigen van enkele gehamerde beglazing (betonnen schrijnwerk) FH m2 39,02

(31)823 Leveren en plaatsen van enkele gehamerde beglazing

A Gehamerde beglazing voor houten buitenschrijnwerk - bovenlichten poorten VH m2 11,00

B Gehamerde beglazing voor stalen schrijnwerk - ventilatieopeningen machinezaal FH m2 0,64

C Gehamerde beglazing voor buitenschrijnwerk in beton - vensters machinezaal VH m2 4,00

(31)83 Beglazing voor buitenschrijnwerk - enkele reliëfbeglazing (gepunt)
(31)831 Demonteren, reinigen en herplaatsen van enkele reliëfbeglazing uit buitenschrijnwerk VH m2 13,73

(31)833 Leveren en plaatsen van enkele reliëfbeglazing VH m2 3,50

(31)84 Beglazingen voor buitenschrijnwerk - enkele gelaagde beglazing
(31)843 Leveren en plaatsen van enkele gehamerde gelaagde beglazing voor schrijnwerk 35 DRN 01 FH m2 27,08

(31)85 Beglazingen voor buitenschrijnwerk - dubbele beglazing
(31)853 Leveren en plaatsen van een dubbele beglazing met getrokken buitenblad VH m2 247,24

(31)854 Leveren en plaatsen van dubbel glas met getrokken buitenblad en gelaagd binnenblad FH m2 38,59

(34)- BORSTWERINGEN

(34)5 Borstweringen in metaal

(34)52 Borstweringen in staal
(34)523 Leveren en plaatsen van borstweringen in roestvast staal FH m2 12,71

(37)- DAKSCHRIJNWERK

(37)3 Dakschrijnwerk in hout
(37)30 Algemeenheden betreffende dakschrijnwerken in hout
(37)31 Dakschrijnwerk in eikenhout
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RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels
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CODE EENH TOTAAL EH PRIJS TOTAALPRIJS

afronding

(37)316 Restauratie en herstel van decoratieve kroonlijsten in eikenhout

A Decaperen en reinigen van decoratieve kroonlijsten VH lm 244,70

B Vernieuwen van decoratieve gootplank in eikenhout VH lm 24,00

C Vernieuwen van decoratieve gootklossen in eikenhout VH st 73,00

D Vernieuwen van decoratieve tandlijst in eikenhout VH lm 23,00

E Vernieuwen van geprofileerd afdekprofiel in eikenhout VH lm 155,00

F Restauratie van geschubde gootlijst in eikenhout FH lm 15,16

(37)32 Dakschrijnwerk in grenenhout

(37)321 Leveren en plaatsen van dakvlakvensters in grenenhout FH st 2,00

(37)323 Vernieuwen van planken bebording van platte en hellende daken in zink en lood FH m2 227,59

(37)326 Restauratie van dakschrijnwerk in grenenhout-bebording

A Restauratie en herstel van planken bebording van hellende daken in leien VH m2 525,00

B Restauratie en herstel van planken bebording van de grote dakkapellen FH st 20,00

C Restauratie en herstel van planken bebording van de kleine dakkapellen FH st 24,00

D Restauratie en herstel van planken bakgootbekledingen VH lm 408,31

E Restauratie en herstel van eenvoudige planken gootlijsten in grenenhout VH lm 66,10

(37)39 Dakschrijnwerk in houten plaatmateriaal
(37)393 Leveren en plaatsen van beplating in watervast multiplex VH m2 56,03

(37)5 Dakschrijnwerk in metaal
(37)51 Dakschrijnwerk in smeedijzer
(37)516 Restauratie van giet- en smeedijzeren decoratieve dakkruisen

A Restauratie van smeedijzeren dakkruisen - type 1 grote dakkapellen FH st 20,00

B Restauratie van smeedijzeren dakkruisen - type 2 kleine dakkapellen FH st 24,00

C Reconstructie van decoratie voor dakkruisen - type 1 VH st 15,00

D Reconstructie van decoratie voor dakkruisen - type 2 VH st 18,00

(37)52 Dakschrijnwerk in staal
(37)523 Vernieuwen van verankeringen van de muurplaten VH st 30,00

(37)524 Verankeren van gootklossen in het metselwerk VH st 70,00

(37)526 Behandelen van verankeringen van muurplaten en gootklossen VH st 140,00

(37)58 Dakschrijnwerk in aluminium
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RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels

N°ART. OMSCHRIJVING DER WERKEN
CODE EENH TOTAAL EH PRIJS TOTAALPRIJS

afronding

(37)582 Leveren en plaatsen van dakluik in aluminium inclusief dichtingen FH st 1,00

(37)583 Leveren en plaatsen van daklichten in dubbelwandige polycarbonaat VH st 8,00

(4-) AFWERKINGEN

(41) AFWERKING VAN BUITENMUREN

(41)7 Afwerking van buitenmuren in mortels
(41)71 Afwerking van buitenmuren in kalkmortels
(41)716 Restauratie van gevelvoegen in buitenparement van baksteen en natuursteen in kalkmortel VH m2 3111,00

(41)9 Afwerking van buitenmuren in bijzondere materialen
(41)99 Afwerking van buitenmuren in geisoleerde gevelpanelen
(41)993 Leveren en plaatsen van geisoleerde cementen gevelpanelen FH m2 16,00

(47)- AFWERKING VAN DAKEN

(47)1 Dakbekledingen in gebakken aarde

(47)12 Dakbekledingen in ceramische pannen
(47)121 Demonteren en reinigen van pannen en muurkappen in gebakken aarde

A Demonteren, reinigen en opslaan  van dakpannen in gebakken aarde - vol 27, 35 en 42 VH m2 392,00

B Demonteren, reinigen en opslaan van muurkappen en nokken in gebakken aarde VH lm 45,00

(47)124 Vernieuwen van nokken en muurkappen in ceramische pannen
A Vernieuwen van nokken in ceramische pannen - type 4 decoratieve nokpan (vol 35) FH lm 7,22

B Vernieuwen van muurkappen in ceramische pannen - type 2 geglazuurde muurkap FH lm 38,18

(47)125 Herstellen van de dakranden van het zwembad met gerecupereerde muurkappen VH lm 49,80

(47)126 Herplaatsen van dakbekleding in ceramische pannen VH m2 262,00

(47)2 Dakbekledingen in natuursteen
(47)22 Dakbekledingen in natuurleien
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RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels

N°ART. OMSCHRIJVING DER WERKEN
CODE EENH TOTAAL EH PRIJS TOTAALPRIJS

afronding

(47)223 Vernieuwen van dakbekledingen in natuurleien

A Vernieuwen van de bekleding van daken in natuurleien - hellende dakvlakken FH m2 2105,59

B Vernieuwen van de bekleding van daken in natuurleien - grote dakkapellen FH m2 86,40

C Vernieuwen van de bekleding van daken in natuurleien - kleine dakkapellen FH m2 33,84

(47)4 Dakbekledingen in beton
(47)42 Dakbekledingen in betondallen
(47)426 Herstellen van muurdekstenen in betondallen vol 36 VH lm 54,00

(47)5 Dakafwerking in metaalbladen
(47)57 Dakbekledingen in lood
(47)571 Demonteren van dakbekledingen in lood

A Demonteren van loden bekledingen op roeflatten FH m2 53,36

B Demonteren van loden loketten, slabben, goten, nokken en aansluitingen VH lm 660,07

(47)572 Verekening van gerecupereerd lood bij demontage voor recyclage VH kg 7140,00

(47)573 Vernieuwen van dakbekledingen in lood

A Vernieuwen van loden kraal bij decoratieve goten VH lm 265,77

B Vernieuwen van loketten in lood FH lm 230,57

C Vernieuwen van nokbekledingen in lood - hoofddaken FH lm 128,06

D Vernieuwen van nokbekledingen in lood - dakkapellen FH lm 52,86

E Vernieuwen van hoekkeperbekledingen in lood FH lm 27,62

F Vernieuwen van kilgootbekledingen in lood FH lm 196,32

G Vernieuwen van haaientandlijsten in lood FH lm 272,77

H Vernieuwen van loodmutsen - grote dakkapellen FH st 20,00

I Vernieuwen van loodmutsen - kleine dakkapellen FH st 24,00

J Vernieuwen voor randlood grote en kleine dakkapellen FH lm 74,40

K Diverse bekledingen in lood VH kg 50,00

(47)58 Dakbekledingen in zink
(47)583 Vernieuwen van dakbekledingen in zink op roeflatten

A Vernieuwen van zinken bekleding op roeflatten - rechte roeflatten VH m2 214,67

B Vernieuwen van zinken bekleding op roeflatten - roeflatten in waaiervorm FH m2 17,75
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afronding

C Vernieuwen van loketten in zink FH lm 132,38

(47)584 Vernieuwen van gootbekledingen in zink

A Vernieuwen van gootbekledingen in zink - decoratieve goten VH lm 265,77

B Vernieuwen van gootbekledingen in zink - eenvoudige bakgoten met kraal VH lm 74,55

(47)9 Dakbekledingen in specifieke materialen
(47)90 Algemeenheden betreffende platdakdichtingen
(47)92 Dakbekledingen in meerlaags elastomeerbitumen
(47)923 Vernieuwen van de plat dakbekleding in deelgekleefde meerlaagse elastomeer-bitumen VH m2 862,92

(48)- SCHILDERWERKEN

(48)3 Schilderwerken op hout
(48)31 Schilderwerken op eikenhout
(48)311 Preventieve schimmel en insectenwerende behandeling van elementen in eik en grenen

A Schimmel- en insectenwerende behandeling van spanten en gordingen FH lm 1864,62

B Schimmel- en insectenwerende behandeling van bebording (incl dakkapellen) FH m2 2365,11

C Schimmel- en insectenwerende behandeling van bakgootconstructies VH lm 494,68

D Schimmel- en insectenwerende behandeling van decoratieve kroonlijsten in hout VH lm 244,70

E Schimmel- en insectenwerende behandeling van eenvoudige kroonlijsten in hout VH lm 181,63

F Schimmel- en insectenwerende behandeling  van vensterlateien in hout FH lm 234,40

G Schimmel- en insectenwerende behandeling van buitenschrijnwerk in hout VH m2 120,08

(48)312 Vernissen van buitenschrijnwerk in eikenhout (enkelzijdig) VH m2 586,05

alle poorten tweezijdig

(48)313 Schilderen van buitenschrijnwerk in eiken- en grenenhout

A Schilderen van buitenschrijnwerk in eikenhout - enkelzijdig VH m2 282,22

B Schilderen van buitenschrijnwerk in eikenhout - dubbelzijdig FH m2 20,85

C Schilderen van decoratieve bakgootbekledingen en kroonlijsten VH lm 244,70

D Schilderen van eenvoudige gootplanken en kroonlijsten VH lm 194,03

E Schilderen van tabletten en binnenomlijstingen VH lm 183,49
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afronding

(48)5 Schilderwerken op metaal
(48)51 Schilderen van smeedijzeren gebouwelementen
(48)511 Schilderen van smeedijzeren muurankers

A Schilderen van decoratieve smeedijzeren muurankers FH st 49,00

B Schilderen van gewone smeedijzeren muurankers FH st 10,00

Schilderen van smeedijzeren diefijzers

A Schilderen van smeedijzeren diefijzers - deuren westgevel FH st 8

B Schilderen van smeedijzeren diefijzers - kelderramen westgevel FH st 17

C Schilderen van smeedijzeren diefijzers - kelderstaven zuidgevel FH st 25

D Schilderen van smeedijzeren roosters voor Engelse koeren FH st 31

(48)513 Schilderen van dakkruisen

A Schilderen van dakruisen grote dakkapellen FH st 20

B Schilderen van dakkruisen kleine dakkapellen FH st 24

(48)52 Schilderen van stalen gebouwelementen
(48)521 Corrosiewerende behandeling van stalen spanten

A Schilderen van stalen spanten - spanttype 1, volume 4 FH lm 947,8

B Schilderen van stalen spanten - spanttype 2, volume 35 VH lm 120,16

C Schilderen van stalen spanten - vakwerkligger volume 35 VH lm 12

D Schilderen van stalen spanten - spanttype 3, volume 42 FH lm 22,76

E Schilderen van stalen gordingen volume 35 VH lm 43,92

F Schilderen van stalen kepers volume 35 VH lm 87,64

(48)522 Schilderen van stalen lateien

A Schilderen van stalen lateien in buitengevels (alle elementen in muurdiepte) VH lm 53,92

B Roestwerende behandeling van zichtbare lateien boven ramen FH lm 213,96

(48)523 Schilderen van stalen buitenschrijnwerk

A Schilderen van stalen schrijnwerkgeheel 35DRN VH m2 27,51

B Schilderen van stalen kipramen machinezaal FH st 4,00

C Schilderen van spanbanden schoorsteen FH st 14,00

D Schilderen van poortje schoorsteen FH st 1,00

E Schilderen van kolommen in gietijzer FH st 2,00
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afronding

(5-) TECHNISCHE UITRUSTING - FLUIDA

(52)- REGENWATERAFVOEREN

(52)0 Voorbereidende werken en onderzoeken
(52)001 Onderzoek en reiniging van het regenwaterafvoersysteem GP _ 1,00

(52)1 Regenwaterafvoeren in gebakken aarde
(52)16 Regenwaterafvoeren in ceramische grès
(52)163 Vernieuwen van ondergondse regenwaterafvoerbuizen in ceramische grès VH lm 60,00

(52)5 Regenwaterafvoeren in metaal
(52)53 Regenwaterafvoerleidingen in gietijzer
(52)533 Vernieuwen van eindstukken in gietijzer

A Vernieuwen van eindstukken in gietijzer - rechthoekige doorsnede FH st 12,00

B Vernieuwen van eindstukken in gietijzer - cirkelvormige doorsnede VH st 10,00

(52)534 Leveren en plaatsen van sterfput in gietijzer VH st 4,00

(52)57 Regenwaterafvoerleidingen in zink
(52)573 Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink

A Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink - rechthoekige doorsnede FH lm 122,93

B Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink - cirkelvormige doorsnede 12cm VH lm 115,20

C Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink - cirkelvormige doorsnede 6cm FH lm 46,62

(52)574 Vernieuwen van vergaarbakken in zink naar model FH st 19,00

(52)58 Accessoires voorregenwaterafvoeren in roestvrijstaal
(52)583 Leveren en plaatsen van draadbolroosters in roestvrij staal FH st 56,00

(52)9 Regenwaterafvoeren in bijzondere materialen
(52)93 Regenwaterafvoeren in kunststoffen
(52)933 Leveren en plaatsen van regenwaterafvoeren in polyvinylchloride VH lm 54,80
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afronding

(7-) INSTALLATIES EN UITRUSTINGEN

(77)- TOEGANKELIJKHEIDSINSTALLATIES

(77)5 Toegankelijkheidsinstallaties in metaal
(77)52 Toegankelijkheidsinstallaties in staal
(77)526 Reinigen en behandelen van gevelladders in staal FH lm 10,00

(77)59 Toegankelijkheidsinstallaties in roestvrij staal
(77)593 Leveren en plaatsen van ladderhaken in roestvrij staal

A Leveren en plaatsen van ladderhaken voor leien daken in roestvrij staal FH st 618,00

B Leveren en plaatsen van ladderhaken voor pannen daken in roestvrij staal FH st 36,00

(77)595 Leveren en plaatsen van verankeringspunten in roestvrij staal FH st 68,00

(78)- DUIVENWERINGSINSTALLATIES

(78)5 Duivenweringsinstallaties in metaal
(78)59 Duivenweringsinstallatie in roestvrij staal
(78)593 Leveren en plaatsen van netten in UV beschermde kunststof boven binnenkoeren VH m2 152,18

(78)594 Leveren en plaatsen van pennen in roestvrij staal voor specifieke plaatsen VH lm 10,00

(79)- BEVEILIGINGSINSTALLATIES

(79)5 Beveiligingsinstallaties in metaal
(79)56 Bliksembeveiligingsinstallaties in koper
(79)561 Demonteren en verwijderen van bliksembeveiligingsinstallatie in koper FH lm 24,50

(79)58 Bliksembeveiligingsinstallaties in aluminium
(79)583 Leveren en plaatsen van een nieuwe bliksemafleidingsinstallatie in aluminium GP _ 1,00

TOTALE KOSTPRIJS (excl. B.T.W.)

21% B.T.W.
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TOTALE KOSTPRIJS (incl. B.T.W.)

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en totale som, welke gediend hebben 

tot het vaststellen vh het bedrag van mijn inschrijving van heden om bij deze gevoegd te worden. 

De inschrijver bevestigd hierbij kennis genomen te hebben van de lijsten met gehele of gedeeltelijke voorwaardelijke artikels, die toegevoegd werden aan het aanbestedingsdossier.

Gedaan te .......................................... de .......................... 

De inschrijver(s) 


