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Meer informatie over onze producten en diensten
kan je vinden op www.embuild.be.
 klik op ledenkortingen
Je kan er online je bestellingen plaatsen
of stuur ons de bestelbon uit dit magazine terug.
Mailen kan je naar bestellingen@embuild.be.

NAJAARSPROMOTIES

Embuild • Kunstlaan 20 • 1000 Brussel • T. 02/545 57 20 • bestellingen@embuild.be • prijzen excl. btw

LEDENKORTINGEN

Bouw
VALBESCHERMINGSSET
BBOUW
ouw
VALBESCHERMINGSSET
VALBESCHERMINGSSET
Bouw
VALBESCHERMINGSSET

Ref. Ref.
9919699196
Ref. 99196

Voor werkzaamheden op o.a. dak,
ladder of steiger. De set bestaat uit een
comfortabel harnas, 20 meter vanglijn,
automatisch meelopende lijnklem,
veiligheidslijn 2 meter met grote haak
van 60 mm met valdemper en een
musketon en een opbergtas.
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en
een
van 60 mm
met valdemper
een
veiligheidslijn
2 meter
met grote en
haak
musketon
en
een
opbergtas.
musketon
en
een315
opbergtas.
van
60
mm
met
valdemper
Prijs
leden:
€en een
musketon en een opbergtas.
Prijs niet-leden: 360 €
315,00
€ leden
/ 360,00
€ niet-leden
315,00
€ leden
/ 360,00
€ niet-leden
315,00 € leden / 360,00 € niet-leden

Ref. 99196

“Evalueer
de solvabiliteit
van uw
handelspartners,
samensamen
met mij!”
“Evalueer
de solvabiliteit
van
uw handelspartners,
met mij!”
ANNYCK VRANCKEN

ANNYCK
VRANCKEN
“Evalueer
deManager
solvabiliteit
van uw handelspartners, samen met mij!”
Key Account
Key Account Manager
ANNYCK VRANCKEN
Key Account Manager

Wapen
u tegen
commerciële
risico’s!
Wapen
u tegen
commerciële
risico’s!
Blijf op
deop
hoogte
van uw
partners,
klanten
en leveranciers.
Blijf
de hoogte
van
uw
partners,
klanten
en
leveranciers.
Wapen u tegen commerciële risico’s!
Onze
verschillende
rapporten
u
Blijf op de hoogte
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uw partners,
klanten
enbegeleiden
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Onze
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rapporten
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u
in hetinbeheren
van
uw
bedrijfsrisico’s.
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van begeleiden
uw bedrijfsrisico’s.
Onze verschillende
rapporten
u

in het beheren van uw bedrijfsrisico’s.
LEDENVOORDEEL!
LEDENVOORDEEL!
Als lid
Embuild,
geniet
u vanueen
Alsvan
lid van
Embuild,
geniet
van voordeeltarief
een voordeeltarief
op onze
bedrijfsrapporten!
LEDENVOORDEEL!
op onze
bedrijfsrapporten!
Als lid van Embuild, geniet u van een voordeeltarief
op onze bedrijfsrapporten!
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met
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gebaseerd
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De score
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waarbij
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parameters
in
rekening
gebracht
worden.
Een module met de betalingservaringen gebaseerd op de openstaande facturen.
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EUROPA
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EN
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Een nieuwe aanpak
Een nieuwe aanpak
Een nieuwe aanpak
• •Razendsnel
Razendsnel
•• Heel
Razendsnel
gebruiksvriendelijk
• Heel
gebruiksvriendelijk
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Heel gebruiksvriendelijk
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•
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bent
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én spectaculair
goedkoper
dandan
de concurrentie
én spectaculair
goedkoper
de concurrentie
én spectaculair goedkoper dan de concurrentie
www.tenderwolf.com/confed-bouw-construction
Leden:
33%33%
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www.tenderwolf.com/confed-bouw-construction
Leden:
korting
www.tenderwolf.com/confed-bouw-construction
Leden: 33% korting

module
met met
unieke
incasso-ervaringen.
Een module met deEen
betalingservaringen
gebaseerd
op de openstaande facturen.
Een
module
unieke
incasso-ervaringen.

Een module met unieke
02 702 incasso-ervaringen.
70 11
02 702 70 11

Raketstraat 50 - bus 20 - 1130 Brussel
Raketstraat 50 - bus 20 - 1130 Brussel
Email: info.rbi@roularta.be -02
www.roularta-business-information.be
702
70 11
Email: info.rbi@roularta.be
- www.roularta-business-information.be
Raketstraat 50 - bus 20 - 1130 Brussel
Email: info.rbi@roularta.be - www.roularta-business-information.be
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VEILIG BOUWEN:
EERST DENKEN,
EN DAN DOEN!

Doe mee en signeer
het charter op
safetymypriority.be
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Ref. 99188

werfBoxen
WERFBOXEN
Bij controles op de werf worden aannemers vaak beboet omdat een aantal verplichte documenten
Bij controles op de werf worden aannemers vaak beboet omdat een aantal verplichte
niet aanwezig zijn. Deze box stelt u in staat om in regel te zijn met de sociale wetgeving. De Werfbox
documenten niet aanwezig zijn. Deze box stelt u in staat om in regel te zijn met de
is een gesloten
documenthouder in kunststof die duidelijk zichtbaar op de bouwplaats of in de
sociale wetgeving. De Werfbox is een gesloten documenthouder in kunststof die duidelijk
werfkeet
bevestigd
worden. In deze
zitten debevestigd
documenkan
ten die
verplicht
op de
zichtbaar opkan
de bouwplaats
of in box
de werfkeet
worden.
In deze
boxbouwplaats
zitten de
aanwezig
dienen te zijn
bouwplaats,
CAO”PC124”,
enz.).
Een te
complete
set bestaat
uit de
documenten
die (melding
verplicht op
de bouwplaats
aanwezig
dienen
zijn (melding
bouwplaats,
Werfbox
+ een aantalenz.).
nodige
CAO”PC124”,
Een documenten.
complete set bestaat uit de Werfbox + een aantal nodige
documenten.

Prijs leden: 8 €
Prijs niet-leden: 15 €

8,00 € leden / 15,00 € niet-leden

BRANDWONDENKOFFER

Soft Blauw verBand

Ref. 99188

Ref.10061
1040
Ref.

De inhoud
metzonder
innoverende
producten kunt
u op
Prijs
leden:
102,10 €
Baanbrekend
verband
latex. Hechtkrammen,
veiligheidsspelden
en lijm zijn
niet
meer noodzakelijk.
een vlugge, praktische en eenvoudige manier

KENMERKEN:
gebruiken op de werf.
Prijs niet-leden: 120,10 €
Zonder kleefstof: Kleeft niet aan de huid, de wonden en haren. Laat geen lijmoverblijfsel achter.
Zelfklevend:
Kleeft op zichzelf. Mag
op crème
zalfaan
worden aangebracht.
Deze brandwondenkoffer
voldoet
dan of
ook
Zacht en
elastisch.
zijn niet beperkt.
deelastisch:
geldendeZeer
wetgeving
enBewegingen
is speciaal aangepast
Poreus:aan
Respecteert
de fysiologische functies van de huid, de ademhaling en de transpiratie.
de bouwsector.
Absorberend: Bloed en andere vloeistoffen.
Waterdicht:
Is bestand
tegenofwater
en vetstoffen. Beschermt de wonde.
Inhoud
op aanvraag
op www.embuild.be

LEDENVOORDEEL

TOEPASSING:
De wonde van de vinger, de hand, de arm of het been bedekken.
Het verband goed spannen.
In geval van sterke bloeding, meerdere lagen aanbrengen.

GRATIS één dag business diagnose.

VERPAKKING:
Ref 1040/1: Soft Blauw 6cm x 1,5m – prijs leden: 25 € - niet-leden: 35 € (6 stuks)
Ref 1040/2: Soft Blauw 6cm x 4,5m – prijs leden: 33 € - niet-leden: 45 € (3 stuks)
Ref 1040/3: Dispenser – prijs leden: 30 € - niet-leden: 40 € (1 ex.)

‘Wat kan ERP voor u betekenen?’
Contact: 09 296 31 14 - info@astena.be
4

UITZONDERLIJK AANBOD

29,50 €

Voor de aangesloten leden en hun gezin van

i.p.v.
40,00 €

Embuild
Surf naar www.tickets-for-parks.be/nl
Uw kortingscode:

CONFED
Geef uw kortingscode in en volg de instructies op het scherm. Betaling online met Visa, Mastercard of Bancontact.
Deze actie is geldig t.e.m. 6 november 2022. Gratis voor kinderen <1m. Deze tickets zijn geldig een dag naar keuze gedurende het hele seizoen 2022 (volgens openingsuren van het park). Dit aanbod is
niet cumuleerbaar met andere promoties. U kan meteen een datum van bezoek aanduiden bij het aankopen van uw ticket. Deze datum kan nadien niet meer gewijzigd worden.

DE VERLAAGDE BTW -TARIEVEN
IN DE BOUWSECTOR
Alle geüpdatete informatie rond de btw-tarieven
voor renovatiewerken, afbraak-herbouw, sociale
woningbouw,… vindt u nu overzichtelijk terug in dit
unieke boek, dat u het tijdrovende opzoekingswerk in
de uiteenlopende bronnen bespaart. Bovendien zorgt
een gedetailleerde trefwoordenlijst voor de nodige hulp
bij het bepalen van het btw-tarief van een specifiek
werk in onroerende staat. Het werk is uitgegeven
door Kluwer en telt 250 pagina’s. Embuild kan het
aan haar leden aanbieden tegen de voordeelprijs van
50 € (papier of e-book) of 65 € (papier en e-book).
Niet-leden en andere geïnteresseerden kunnen het
bekomen tegen de prijs van 85 € of 110 € (wat de
prijs is waarvoor Kluwer het verkoopt). Dit boek is ook
beschikbaar in het Frans met als titel: La TVA et les taux
réduits dans le secteur
de la construction.

Prijs leden: 50 €
(papier of e-book)

65 € (papier en e-book)
Ref. 94722

Prijs niet-leden: 85 €
(papier of e-book)

110 € (papier en e-book)
Ref. 94723

ARBEIDSTIJDORGANISATIE

Ref. 94635

(3E UITGAVE)
De regels met betrekking tot de arbeidstijdorganisatie
zijn herhaaldelijk veranderd. De aannemer kan met
verschillende arbeidsregelingen hetzelfde resultaat bereiken. Niet al deze regelingen worden echter vanuit fis-caal
oogpunt op dezelfde manier behandeld. Daarnaast heeft
de loonlastenvermindering ook een impact. Om een
weloverwogen beslissing te kunnen nemen, stelt deze 3e
uitgave alle mogelijkheden voor in een grote overzichtstabel
op A3-formaat. Deze tabel toont u de belangrijkste
kenmerken van de verschillende arbeidsregelingen en omvat
ook hun fiscale aspecten. Sinds de publicatie van deze
brochure in 2020 hebben wijzigingen in de regelgeving
ertoe geleid dat wij de brochure op 1 maart 2022 hebben
geactualiseerd. Deze bijwerking is nu beschikbaar en zal bij
de brochure worden gevoegd.

50 €
leden
90 €
niet-leden
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•

Entrez maintenant d’abord votre code promo
dans la case “client commercial” en
Geniet van Plopsa-voordeeltickets dankzij uw bedrijf!
bas de la page.
Promocode: maya603land
Beste collega,
De Plopsa-parken staan te popelen om u te ontvangen en u en uw kids onder te dompelen in
de magische wereld van Studio 100!
Bestel dankzij uw bedrijf online uw voordeeltickets voor al de Plopsa-parken en geniet van een

ATTENTION : Il est important de laisser le nombre
de billet sur “0”, sinon le code promo ne
fikse korting!
fonctionnera pas !
Hoe bestel ik mijn Plopsa-voordeeltickets?
•

Ga naar www.plopsa.com. Deze werkt uitsluitend via Google Chrome*

•

Kies uw park en klik op de button “koop tickets”

•

Confirmez le code en cliquant sur le symbole suivant
:
of Microsoft Edge**

•

Vos tickets de réduction seront maintenant visibles.
• Laat de aantallen van de gewenste tickets op “0” staan

•

Sélectionnez le nombre de tickets avantageux que vous désirez commander.

• Geef eerst uw promocode in, u kan deze invullen in het vak “bedrijfsklant” onderaan
Commandez vos tickets et compléter le processus
d’achat.
de pagina
Geniet van Plopsa-voordeeG
lte
icn
keie
tstdvaa
nn
kziP
j ulo
wpbsea
d-rivjfo
! ordeeltickets dankzij uw bedrijf!
Promocode:Les
oiclo
maya603land
Pmaya603land
rotickets
fitez vous
deProbmseront
ledet: senvoyés
Ploppar
sa e-mail
avandès
tagréception
eux grâducepaiement.
à votre entreprise !
Beste collega,
LET OP: Het is belangrijk dat je de aantal tickets op 0 laat staan, anders zal de
sera
valable
ans
après la date d’achat !
Beste
collega,en2u en
promocode niet werken !
De Plopsa-parken
terpopelen
om
te ontvangen
uw kids onder te dompelen in
CVotre
odstaan
e pbillet
omo
: umaya603land

•

de magische wereld van Studio 100!

De Plopsa-parken staan te popelen om u te ontvangen en•u en
uw kids onder te dompelen in
Bevestig de code door op het zoek icoontje (

de magische
van Studio
Bestel dankzij uw bedrijf online uw voordeeltickets
voorwereld
al de Plopsa-parken
en 100!
geniet van een
fikse korting!

) te klikken

Nouscollègue,
vous souhaitons beaucoup de plaisir dans nos parcs Plopsa !
Cher
nu het aantal
Bestel dankzij uw bedrijf online uw voordeeltickets voor al• deSelecteer
Plopsa-parken
engewenste
genietvoordeeltickets
van een
Hoe bLes
estel ikparcs
mijn PlopsPlopsa
a-voordeelticksont
ets?
•
Bestel
uw
voordeeltickets
en rondle
hetmonde
aankoopproces
af
impatients de vous accueillir et de vous divertir dans
magique
fikse
korting!
• Ga naar www.plopsa.com. Deze werkt uitsluitend via Google Chrome*
Ab!onnez-vous sur notre newsletter sur www.plDe
optickets
sabuzullen
sinesu svia
.co
m ptoegestuurd
our resteworden
r infovan
rmzodra
er de betaling ontvangen is.
of Microsoft
Edge**100
de
Studio
e-mail
Hoe bestel ik mijn Plopsa-voordeeltickets?
•

Kies uw park en klik op de button “koop tickets”des

•

Laat de aantallen van de gewenste tickets op “0”
Plustaan
s d’infos

•

•

•

Uw voordeeltickets worden nu zichtbaar

dernières nouvelles de PloUw
psonline
a et ticket
des blijft
avabovendien
ntages 2! jaar na aankoopdatum geldig!

Ga naar www.plopsa.com. Deze werkt uitsluitend via Google Chrome*
et heures d’ouverturWij
eswensen
sur wuwveel
w.plezier
plopstoe
a.cinoéén
m. van de Plopsa-parken!
of Microsoft Edge**

Grâce à votre entreprise, vous commandez vos billets avantageux en ligne pour tous les parcs
• Kies uw park en klik op de button “koop tickets”
Plopsa
et vous profitez d’une réduction intéressante ! Schrijf u bovendiednevhiaoowgwtewv.palnophseatbluaasitnsetessP.cloopmsain-nvieouowr sdeenmsapaencdiaelleijkvsoeonrdeewleslne!tter en blijf zo op
Geef eerst uw promocode in, u kan deze invullen in het vak “bedrijfsklant” onderaan
•

de pagina

Laat de aantallen van de gewenste tickets op “0” staan

M e e r in fo & o p e n in g s k a le n d e r s o p w w w .p lo p s a .c o m .

* Google
CoChrome:
mmentinstallez
commagratuitement
ndez mes (https://www.google.com/chrome/)
billets avantageux ?
** Microsoft
Edge:
Application
gratuite
sur
chaque ordinateur
est équipé uniquement
de Windows 10avec
• Accédez au site www.plopsa.com.
Ceciqui
fonctionne

• Geef
uwstaan,
promocode
in,
anders zal de
LET OP: Het is belangrijk dat je de aantal
tickets eerst
op 0 laat
de pagina
promocode niet werken !

où Microsoft Edge**.

•

) te parc
klikken et cliquez sur “acheter des billets”
Choisissez votre

•

Laissez les nombres de billets que vous voulez acheter sur “0”

•

Bevestig de code door op het zoek icoontje (

•

Uw voordeeltickets worden nu zichtbaar

•

Selecteer nu het aantal gewenste voordeeltickets

•

Bestel uw voordeeltickets en rond het aankoopproces af

Google Chrome*

u kan deze invullen in het vak “bedrijfsklant” onderaan

LET OP: Het is belangrijk dat je de aantal tickets op 0 laat staan, anders zal de

nietontvangen
werkenis.!
De tickets zullen u via e-mail toegestuurd worden vanpromocode
zodra de betaling
Uw online ticket blijft bovendien 2 jaar na aankoopdatum geldig!

•

• Bevestig de code door op het zoek icoontje (
) te klikken
Entrez maintenant
d’abord votre code promo dans
la case “client commercial” en
• Uw voordeeltickets worden nu zichtbaar
bas de la page.

Wij wensen u veel plezier toe in één van de Plopsa-parken!
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Als lid van de Confederatie
Bouw
wordt uw
onderneming
TENDER
EXPERTS
– DÉ
SPECIALIST IN
aan duizenden kandidaat
bouwers
voorgesteld
OVERHEIDSOPDRACHTEN INop
EUROPA
ste
ConstructR, het 1 belgische platform voor de bouw
en ontwikkeling.
Ontvang
via Tender Leads elke dag de nieuwste overheidsopdrachten, verkrijg niet gepubliceerde
overheidsopdrachten vanuit agenda’s/beslissingen van gemeenteraden, ontvang niet gepubliceerde
openings- en gunningsinformatie, en zoveel meer…

ConstructR.be

Opgeen enkele opdracht meer mis door foute of niet vermeldde CPV-codes want Tender
Loop
Experts codeert manueel!
Stel gratis uw onderneming en realisaties

Ontvang via Tender Intelligence exclusieve marktinformatie. Kom te weten op welke opdrachten
voor aan kandidaat bouwers !
jouw concurrenten inschrijven, welke opdrachten zij winnen, weet wanneer onderhoudscontracten
hernieuwd worden, volg de tender activiteiten van uw klanten, concurrenten of partners op, en
Bereik
in uw buurt !
zoveel meer…

gratis nieuwe klanten

Aan de leden van Embuild wordt voor elk abonnement

Kom uw profiel updaten
van Tender Experts 10% korting aangeboden.
op www.constructr.be !

Heeft u nog vragen ? info
DE SLEUT
EL TOT UW WONING
@constructr.be
Ontdek
het platform van Tender Experts, contacteer
Koen
via koen@tenderexperts.be of via 02 486 64 84.

BASICPLOOIBAAR BRANCARD

Ref.10053
10053
Ref.

draagBerrie in alu CHINEES FABRIKAAT
• Aluminium stijl
• Wasbaar doek, versterkte uiteinden
Aluminium stijl
• 4 aluminium voeten
Wasbaar doek, versterkte uiteinden
• Plooibaar in de lengte en in de breedte
4 aluminium voeten
• Transportzak

Prijs leden: 143,70 €
Prijs niet-leden: 169 €

Plooibaar in de lengte en in de breedte
Transportzak

Afmetingen open:
Afmetingen
1850 x 550 x 140 mm.
1850
x 550 xopen:
140 mm.

LEDENVOORDEEL

GRATIS twee uur persoonlijke, online kennismaking.
124,00 € leden / 155,00 € niet-leden

Contact: 09 296 31 14 - info@astena.be
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Midsummer
Midsummer
in in
Finland!
Finland!
Eindelijk komt de zomer eraan want op zaterdag
Eindelijk komt de zomer eraan want op zaterdag
25 juni viert Finland Midsummer. Oorspronkelijk
25 juni viert Finland Midsummer. Oorspronkelijk
een feestdag voor de zomerzonnewende, maar
een feestdag voor de zomerzonnewende, maar
vandaag de dag hét moment voor veel Finnen
vandaag de dag hét moment voor veel Finnen
om deom
zomervakantie
te beginnen.
de zomervakantie
te beginnen.

10
10 KORTING
KORTING
%%

* *

Op al
en relatiegeschenken
Opuw
al promotiematerialen
uw promotiematerialen
en relatiegeschenken

www.promodeer.com
www.promodeer.com
actiecode:
CONFEDEER18
actiecode:
CONFEDEER18

Promodeer.com
- Essenestraat
77, 1740
- info@Promodeer.com
- T +32- (0)479
68 79 11
Promodeer.com
- Essenestraat
77,Ternat
1740 Ternat
- info@Promodeer.com
T +32 (0)479
68 79 11
* Korting niet
cumuleerbaar
met andere
* Korting
niet cumuleerbaar
metacties.
andere acties.

EEN BESCHERMING VOOR DE
OPDRACHTGEVER:
DE
en BeScherming
voor
de opdrachtgever
eeneBeScherming
voor
deWET-BREYNE
opdrachtgever
: :

Ref.84702
84702
Ref.
84702
Ref.

de
-B
reyne
De wet
wet
9 juli
1971 tot regeling van de woningbouw en de
de wet
-Bvanreyne

Devan
wet
van
9 juliwoningen,
1971
tot regeling
de woningbouw
de verkoop
Deinwet
9 juli
1971
tot
regeling
van devan
woningbouw
en deen
verkoop
verkoop van te bouwen of
aanbouw
zijnde
beter
10
€
van
te
bouwen
of
in
aanbouw
zijnde
woningen,
beter
bekend
bekend onder de naam wet-Breyne,
is
een
wet
ter
bescherming
van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, beter bekend onderonder
leden
dewoning
naam
wet-Breyne,
een
wet
ter bescherming
van
de opdrachtvan de opdrachtgevers die
laten bouwen.
Om
de hun
naam
wet-Breyne,
is eeniswet
ter
bescherming
van de
opdrachtdie
hun
woning
laten bouwen.
Om bescherming
deze bescherming
deze bescherming te garanderen,
de
meeste
bepalingen
geversgevers
diezijn
hun
woning
laten
bouwen.
Om deze
te te
garanderen,
de meeste
bepalingen
devan
wetdwingend
van
dwingend
van de wet van dwingendgaranderen,
recht,
wat betekent
dat
het
niet
20
€
zijn dezijn
meeste
bepalingen
van devan
wet
toegestaan is er via overeenkomst
van
te dat
wijken.
De
door
watafbetekent
dat
het
nietde
toegestaan
is er
via
overeenkomst
recht, recht,
wat betekent
het
niet
toegestaan
is er via
overeenkomst
van van
niet-leden
wet ingevoerde beschermingsmaatregelen
hebben
af te wijken.
De
door
wet ingevoerde
beschermingsmaatregelen
af te wijken.
De door
de
wetdebetrekking
ingevoerde
beschermingsmaatregelen
op verschillende aspecten:
hethebben
informeren
van
deop
kandidaatbetrekking
verschillende
aspecten:
het informeren
van de
hebben
betrekking
op verschillende
aspecten:
het informeren
van de
bouwer, de modaliteiten kandidaat-bouwer,
voor de
betaling van
de
werken,
de
wijze
kandidaat-bouwer,
de
modaliteiten
voor
de
betaling
van
de
werken,
de modaliteiten voor de betaling van de werken,
De Wet Breyne
De Wet Breyne
van
oplevering van de werken, de
de wijze
financiële
waarborgen
die
van oplevering
de de
werken,
de financiële
waarborgen
de wijze
van
oplevering
van devan
werken,
de financiële
waarborgen
die die
bouwprofessional moet stellende
enz.
Spijtig
genoeg
is
deze
wet enz.
bouwprofessional
de bouwprofessional
moet moet
stellenstellen
enz.
onvoldoende bekend en wordtSpijtig
ze nietgenoeg
altijd goed
toegepast.
deze
wet onvoldoende
bekend
en wordt
ze niet
Spijtig genoeg
is dezeiswet
onvoldoende
bekend
en wordt
ze niet
Om zowel de consumenten alsaltijd
de bedrijven
te informeren,
heeft
goed
toegepast.
Om
zowel
de
consumenten
als
de
bedrijven
altijd goed toegepast. Om zowel de consumenten als de bedrijven te te
Embuild dan ook een brochureinformeren,
uitgegevenheeft
die naast
de tekst van
de Confederatie
daneen
ookbrochure
een brochure
uitgegeven
informeren, heeft
de
Confederatie
dan ook
uitgegeven
de wet en haar uitvoeringsbesluit zelfdie
een
samenvatting
bevat
naast
de
tekst
van
de
wet
en
haar
uitvoeringsbesluit
die naast de tekst
van de wetvan
en haar uitvoeringsbesluit zelf zelf
van de door de wet ingevoerde maatregelen
en een model
een
samenvatting
bevat
de de
door
deingevoerde
wet ingevoerde
een samenvatting
bevat van devan
door
wet
aannemingsovereenkomst
conform
de
wet.
maatregelen
en een model van aannemingsovereenkomst
10,00 € leden / 20,00 € niet-leden
wetBreyne.indd 1

wetBreyne.indd 1

3/12/13 13:14

3/12/13 13:14

10,00 € leden / 20,00 € niet-leden

Gratisexclusieve
exclusieve
Gratis
sneldrogendehanddoek
handdoek
sneldrogende
in een
handig
tasje!
in een
handig
tasje!

aankoop
van
een
paar
bij bij
aankoop
van
een
paar
veiligheidsschoenen
veiligheidsschoenen

Promotie geldig van 06.06.2022 - 06.07.2022
Promotie geldig van 06.06.2022 - 06.07.2022
of zolang de voorraad strekt.
of zolang de voorraad strekt.
Aanbieding is niet cumuleerbaar met andere acties van Sievi.
Aanbieding is niet cumuleerbaar met andere acties van Sievi.

www.sievi.com
www.sievi.com

maatregelen en een model van aannemingsovereenkomst
conform
de wet.
conform
de wet.
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Ref. 830212

Brochure
arBeidSreglement
Bedienden
BROCHURE
ARBEIDSREGLEMENT

Ref. 830212

BEDIENDEN

De wet verplicht elke werkgever een arbeidsreglement
tearbeidsreglement
stellen, ongeacht of hij nu bijvoorbeeld 1 of 25
De wet verplicht elke werkgeverop
een
werknemers
Het is een document dat de
op te stellen, ongeacht of hij nu bijvoorbeeldtewerkstelt.
1 of 25
15 €
bediende
in de dat
bouw
werknemers tewerkstelt. Het is een
document
deverplicht moet ontvangen bij zijn
leden
aanwerving.
Het arbeidsreglement
is een document
dat
bediende in de bouw verplicht moet
ontvangen
bij zijn
de algemene
arbeidsvoorwaarden
vaststelt, als aanvulling
aanwerving. Het arbeidsreglement
is een document
dat
de algemene arbeidsvoorwaarden
als aanvulling
op vaststelt,
de individuele
arbeidsovereenkomsten. Het verschaft
30 €
op de individuele arbeidsovereenkomsten.
Het verschaft
de werknemers
informatie omtrent de werkingniet-leden
en de
de werknemers informatie omtrent
de werking
en arbeid
de
organisatie
van de
in de onderneming: uurroosters,
organisatie van de arbeid in de onderneming:
uurroosters,
wijze van betaling
van het loon, de duur van de jaarlijkse
wijze van betaling van het loon, de
duur van
de jaarlijkse
Arbeidsreglement
vakantie,
correct
gebruik van de On Board Unit (OBU) in
vakantie, correct gebruik van dehet
Onkader
Boardvan
Unit
in
de(OBU)
kilometerheffing,
interventieprocedure
het kader van de kilometerheffing,
interventieprocedure
in geval van pestgedrag, sancties, …
Voor dein
Werkgevers
Bedienden
gevalen de
van
pestgedrag, sancties, …
uit het Bouwbedrijf
Dit document is eveneens een instrument voor de
Dit document is eveneens een instrument voor de
werkgever om bepaalde bijzondere verplichtingen voor
werkgever om bepaalde bijzondere verplichtingen voor
zijn werknemers vast te leggen. Dit modelreglement
zijn werknemers vast te leggen. Dit modelreglement
geniet al jaren een uitstekende reputatie en is gekend voor
15,00 geniet
€ leden al
/ 30,00
niet-leden
jaren€een
uitstekende reputatie en is gekend voor
zijn degelijkheid.
zijn degelijkheid.

Professionele bouwadministratie in één geïntegreerd systeem

Calculatie, werfopvolging, kostprijzen, nacalculatie, factureren: in één Microsoft
platform, nl. Dynamics NAV & CRM, Oﬃce 365, Sharepoint, PowerBI, ...

LEDENKORTING
Bij aankoop van Gbuild ontvangt u één dag
diagnose gratis.
Tijdens deze diagnose wordt de meerwaarde van Gbuild
aangetoond en wordt een concreet implementatieplan
opgemaakt. Dit plan wordt voorzien van een budget en tijdslijn.
Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere acties en/ of
kortingen.

23/10/14 18:26

WERFBORDEN

Ref.99185
99185
Ref.

Na bestelling, gratis af te halen bij uw lokale
vereniging of indien ze met de post verstuurd
worden, zullen ze aan de weergegeven
tarieven aangerekend worden.

5 werfborden
15 €

werfBorden
9 werfborden
27 €

Meer informatie op www.gmigroup.be/gbuild
info@gmigroup.be | +32 14 57 49 10

FLUORESCERENDE
VEILIGHEIDSVESTJES

fluoreScerende veiligheidSveStjeS5,50 €/stuk
Om te wijzen op het belang van
veiligheid op de bouwplaatsen
en van de werknemers van haar
aangesloten ondernemingen heeft
Embuild een actie “veiligheidsvestjes”
opgezet. Daarom worden er gratis
fluorescerende veiligheidsvestjes
ter beschikking gesteld van onze
ledenbouwbedrijven.
Deze vestjes zijn gratis af te halen bij
uw lokale vereniging.

Na bestelling, gratis af te halen bij uw lokale confederatie, of indien verzending naar u.

5 werfborden: 11,00 € - 9 werfborden: 16,00 €

(zolang de voorraad strekt)
(prijs ter dekking van de port- en verpakkingskosten)

Ref.Ref.
99199
99199

Indien ze met de post verstuurd
worden, zullen ze aan de weergegeven
tarief aangerekend worden.

Om te wijzen op het belang van veiligheid
op de bouwplaatsen en van de werknemers
van haar aangesloten ondernemingen
heeft de Confederatie een actie
“veiligheidsvestjes” opgezet. Daarom worden
er gratis fluorescerende veiligheidsvestjes
ter beschikking gesteld van onze ledenbouwbedrijven. Deze vestjes kunnen
opgehaald worden bij de lokale Confederaties.
Bij verzending via de post worden enkel de
verzendingskosten aangerekend.

1 €/vestje – prijs ter dekking van de
port- en verpakkingskosten
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Ref. 982220N

Praktische commentaar delen 1A en 1B

Ref. 982220N - 982221N
Ref. 982221N

Praktische commentaar delen 1A en 1B

André Delvaux
Kris Lemmens
Marco Schoups
Baudouin van Lierde
Bernard de Cocquéau
François Moïses
Renaud Simar
Sophie Bleux
Vincent Cappelle
Carlo Cardone
Evi Degroodt
Jan De Leyn
Janice Demeester
Geert Dewachter
Anke Meskens
Melissa Olivotto
François Paulus
Mathieu Thomas
Karolien Van Butsel
Cédric Vandekeybus
Jasper Van Steenbergen

De plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, die vanaf 30
juni 2017 worden bekendgemaakt of die op die datum het voorwerp hebben
uitgemaakt van een uitnodiging tot indiening van een offerte, wordt geregeld door de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Met deze regelgeving wordt Richtlijn 2014/24/EU omgezet met als
kernpunten: ruimere toegang voor kmo’s, mogelijkheid voor kandidaten
of inschrijvers om fiscale en sociale schulden te regulariseren, maximale
digitalisering van de procedures, uitzonderingen betreffende «quasi-inhouse»-opdrachten en publiek-publieke samenwerking, flexibelere
mededingingsprocedure met onderhandeling, regeling voor de regelmatigheid van de offertes, optimaal evenwicht tussen de rechten en plichten van
de partijen, bestrijding van sociale dumping, energie-efficiëntie, sociale en
milieuclausules, innovatie, enz.
Zij integreert bepaalde rechtspraak van de Raad van State of van de hoven
en rechtbanken of - in tegendeel - neemt er net afstand van.
Het bestuderen van voornoemde regelgeving interesseert de vele actoren
die ze moeten toepassen: aanbesteders, ondernemers (bouwers, leveranciers of dienstverleners), rechters, enz.
De initiatiefnemers van de Praktische Commentaar, André de GRAND RY, inspecteur-generaal op het Ministerie van Openbare Werken en Maurice-André
FLAMME, Professor aan de ULB, kozen voor de formule van artikelsgewijze
commentaar en een integrale editie in het Frans en het Nederlands.
Om de aldus uitgezette lijn aan houden, was een uitgebreid team van
rechtspractici onmisbaar, die optreden zowel voor de aanbesteders als voor
de opdrachtnemers.
Boekdeel 1A-B van deze 8ste uitgave telt meer dan 1800 bladzijden, inclusief
inhoudsopgave en verrijkte trefwoordenlijst. De materie is zeker niet eenvoudiger geworden...
Naast de traditionele papieren versie wordt voor het eerst ook een digitale,
online consulteerbare versie geproduceerd met jaarlijkse updates.

PRATKOM1A
ISBN : 978-94-000-1404-6

bij de reglementering van de

PRAKTISCHE
COMMENTAAR

bij de reglementering van de

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Het geactualiseerde deel 1 van de
commentaar
HetPraktische
geactualiseerde
deel 1bij
van de Praktische commentaar bij
de reglementering overheidsopdrachten
is
nu
verschenen
bij
de reglementering overheidsopdrachten
is nu verschenen bij
Intersentia.
Het gaat om de achtste
uitgaveHet
van gaat
dit juridische
PRAKTISCHE
Intersentia.
om de achtste uitgave van dit juridische
COMMENTAAR
standaardwerk
over de plaatsing
van overheidsopdrachten
in
bij de reglementering van de
standaardwerk
over de plaatsing
van overheidsopdrachten in
OVERHEIDSOPDRACHTEN
de klassieke
sectoren.
Vanaf nude
is het
ook beschikbaar
in eennu is het ook beschikbaar in een
Deel 1A: Wet
17 juni 2016
klassieke
sectoren. Vanaf
8 uitgave – 2021
digitale versie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

2021

PRAKTISCHE
COMMENTAAR

NIEUWE
BIJ
nieuweUITGAVE
uitgaveVAN
vanDE
deJURIDISCHE
juridiSche MUST
muSt Bij
OVERHEIDSOPDRACHTEN
– NU
DIGITAAL
overheidSopdrachten –
nu OOK
ook digitaal

2021

André Delvaux
Kris Lemmens
Marco Schoups
Baudouin van Lierde

Plaatsing – klassieke sectoren
ste

André Delvaux
Kris Lemmens
Marco Schoups
Baudouin van Lierde

digitale versie.

Bernard de Cocquéau
François Moïses
Renaud Simar

Bij bedrijfs- en andere juristen betrokken bij overheidsopdrachten
Sophie Bleux
Vincent Cappelle
Carlo Cardone
Evi Degroodt
Jan De Leyn
Janice Demeester
Geert Dewachter
Anke Meskens
Melissa Olivotto
François Paulus
Mathieu Thomas
Karolien Van Butsel
Cédric Vandekeybus
Jasper Van Steenbergen

Bij bedrijfs- en andere juristen betrokken bij overheidsopdrachten

een referentie.
1A is de Praktische commentaar al decennia
is de Praktische commentaar al decennia een referentie. Artikel per
Artikel per artikel geeft dit werk toelichting bij de toepasselijke
artikel geeft dit werk toelichting bij de toepasselijke reglementering.
reglementering. Het steunt daarbij op gevestigde dan wel nieuwe
Het steuntis daarbij
gevestigde
rechtspraak en rechtsleer. De benadering
tegelijk op
juridisch
en dan wel nieuwe rechtspraak en
praktisch. Bij de doelgroepen vanrechtsleer.
de Praktische commentaar
De benadering
tegelijk juridisch en praktisch. Bij de doelgroepen
horen niet alleen de opdrachtgevers
maar ook deis aannemers.

van de Praktische commentaar horen niet alleen de opdrachtgevers maar ook de aannemers.

DAGBOEK DER WERKEN

Ref. 9545
Ref. 9545

dagBoek der werken
dagboek
werken
wordt
bijgehouden
elke
HetHet
dagboek
derder
werken
wordt
bijgehouden
opopelke
bouwplaats door de afgevaardigde van de aanbestedende
bouwplaats door de afgevaardigde van de aanbestedende
overheid. Dagelijks worden alle aanduidingen in verband
overheid. Dagelijks worden alle aanduidingen in verband
met de uitvoering van de werken vermeld. Het dagboek
met de uitvoering van de werken vermeld. Het dagboek
der werken geeft een stand van zaken van de werken
derweer
werken
geeft een stand van zaken van de werken
en een samenvatting van de genomen beslissingen
weer
en
een
samenvatting van de genomen beslissingen
en aangegane overeenkomsten, evenals de bevelen van
en het
aangegane
evenals
de bevelen
bestuur overeenkomsten,
en van de ontwerper.
Het dagboek
dervan
werken
hetwordt
bestuur
en van debewaard
ontwerper.
Hetbouwplaats
dagboek der
permanent
op de
totweraan
kendewordt
permanent
bewaard
bouwplaats
tot aan de
voorlopige
oplevering
van op
de de
opdracht.
Het bestuur,
de aannemer
voorlopigeen
oplevering
van
de
opdracht.
Het
bestuur,
de
de ontwerper ontvangen meestal wekelijks
aannemer
en devan
ontwerper
ontvangendie
meestal
wekelijks
een afschrift
de aantekeningen
in de afgelopen
eenweek
afschrift
vanopgemaakt.
de aantekeningen
die in de
werden
Het dagboek
derafgelopen
werken is in
http://www.europcar.be/nl/aanbiedingen/confeweek
opgemaakt.
Het
dagboek
der
werken
is in
de werden
eerste plaats
bedoeld
voor
de
overheidsopdrachten
deratie-bouw
ook bedoeld
nuttig zijn
voor
werken.
de maar
eerstekan
plaats
voor
deprivate
overheidsopdrachten

maar kan ook nuttig zijn voor private werken.

15,00 € leden / 25,00 € niet-leden

Digitale versie
versie
HetDigitale
gaat al om
de achtste uitgave van deel 1. In het tot stand komen speelde de
studiedienst
eenuitgave
hoofdrol.
Net
zoals
zijn
de delen
1A speelde
en 1B beschikbaar
Het gaat alvan
omEmbuild
de achtste
van
deel
1. vroeger
In het tot
stand
komen
de studiedienst van
in het
hethoofdrol.
Frans. Nieuw is dat er nu ook een digitale versie bestaat
de Nederlands
Confederatieeneen
(praktischecommentaar.be), die een jaarlijkse update krijgt. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit
Net zoals vroeger zijn de delen 1A en 1B beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Nieuw is dat
een digitaal abonnement dat één jaar lang toegang geeft tot de Praktische commentaar, en de
er nu ook
eenplus
digitale
versie bestaat
(praktischecommentaar.be),
die een jaarlijkse update krijgt.
gedrukte
versie
een digitaal
abonnement
van een jaar.

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een digitaal abonnement dat één jaar lang toegang geeft tot
de Praktische commentaar, en de gedrukte versie plus een digitaal abonnement van een jaar.

15 €
leden
25 €
niet-leden

Voor meerVoor
informatie,
klik hier.
meer informatie

Ledenprijs:Ledenprijs:
Niet-ledenprijs:
ste
scan
de
QR-code
of
klik
➔
1
jaar
:
digitale
+
éénmalige papieren versie
Info: U kunt vrijblijvend een tiental ste
1 jaar : digitale + éénmalige
1ste jaar van
: digitale
+ éénmalige
hier
tegen
het
voordeeltarief
390,00
euro + btw
bladzijden uit de Praktische commentaar

bekijken.
Info: U kunt vrijblijvend
Surf naar praktischecommentaar.be.
een tiental bladzijden

papieren versie tegen
papieren versie :
REF. 982220N
het voordeeltarief van
645 euro + btw
➔ 1ste jaar : enkel digitale versie tegen het
390 euro + btw
REF. 982220N

voordeeltarief van 150,00 euro + btw

REF. 982220N

REF. 982221N
U kan het nieuwe
1 van de Praktische
uit dedeel
Praktische
1 jaar : enkel digitale versie :
➔ nadien uitsluitend digitale versie tegen het
bekijken.
commentaarcommentaar
bestellen door
een mail te sturen
1 jaar : enkel digitale
230 euro + btw
voordeeltarief
van
180,00
euro + btw/jaar
REF.
982221N
naar mail@intersentia.be (met vermeldingversie
van tegen het voordeeltarief
van
150
euro
+
btw
Surfuw
naar
praktischecommentaar.be.
lidnummer)
of u kunt het bestelformulier hier
nadien uitsluitend
REF. 982221N Niet-ledenprijs:
downloaden om af te drukken
versiepapieren
:
➔ 1ste jaar : digitale +digitale
éénmalige
versie :
ste

ste

U kan het nieuwe deel 1 van de Praktische
commentaar bestellen door een mail te sturen
naar mail@intersentia.be (met vermelding van
uw lidnummer) of u kunt het bestelformulier hier
downloaden om af te drukken

260 euro +btw/jaar
nadien uitsluitend 645,00
digitale euro
versie+ btw REF. 982220N
tegen hetvoordeeltarief
van: enkel digitale versie : 230,00 euro + btw
➔ 1ste jaar
180 euro + btw/jaar
REF. 982221N

➔

nadien uitsluitend digitale versie : 260,00 euro +
btw/jaar
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WE.BOOST.COMPANIES.
WE.BOOST.COMPANIES.

Exclusieve
Exclusieve
voordelen
bij bij
hethet
voordelen
huren
vanvan
wagens
huren
wagens
en trucks
en trucks

reeds van 2008, waardoor een grondige herziening en herwerking noodzakelijk was. Auteur

De laatste
bijgewerkte
uitgave
vanmeer
het
Technisch
Woordenboek
voor het
Bouwbedrijf
DeTom
laatste
bijgewerkte
uitgave
van
het Technisch
Woordenboek
voor
het
Bouwbedrijf
dateert
Venstermans
voegde
dan
5.000
nieuwe
trefwoorden
toe.
Het
Nieuwdateert
Technisch
reeds reeds
van
2008,
waardoor
een
grondige
herziening
en
herwerking
noodzakelijk
was.
Auteur
Woordenboek
voor
het
Bouwbedrijf
heeft
zijn
plaats
in
het
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Polyethyleen. Kleuren: wit, groen, blauw,
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fluogeel
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Opgelet: WoBoDiCo werkt enkel onder Windows-besturingssystemen.
Ref. 9915
afsluiten.
afsluiten.
Opgelet:
WoBoDiCo
werkt
enkel
onder
Windows-besturingssystemen.
Opgelet: WoBoDiCo werkt enkel onder Windows-besturingssystemen.

https://www.europcar.be/nl/aanbiehttps://www.europcar.be/nl/aanbiedingen/confederatie-bouw-kortingen
dingen/confederatie-bouw-kortingen
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Administratiesoftware
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- Laadpalen
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1 tot 39 stuks:
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VanafVanaf
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4,20 €/per
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OCEANIC

Een polyethyleen
helm ishelm is
Een polyethyleen
5 jaar geldig
na productie5 jaar geldig
na productiedatumdatum
maar de
effectieve
maar
de effectieve
draagtijd
is maximaal
jaar. 3 jaar.
Hoe
lang3mag
draagtijd
is
maximaal
HELM
je een helm dragen?

oceanic
helm
oceanic
helm

Een polyethyleen helm
4-punts kunststof
is 5 jaar geldig na
binnenwerk, nylon
productiedatum
maar
4-punts
kunststof
binnenwerk,
4-punts
kunststof
binnenwerk,
de effectieve
draagtijd
is
zweetband en regengoot.
nylon nylon
zweetband
en
regengoot.
maximaal 3 jaar.
zweetband
en regengoot.
Gleuven voor oorkappen of
Gleuven
voor oorkappen
of of
Gleuven
voor oorkappen
scherm. Kleuren: geel, wit,
scherm.
Kleur:
geel,
wit,
groen,
scherm. Kleur: geel, wit, groen,
groen, blauw, rood, oranje

Verzendingskosten:
€ 10 indien
minder dan
€ 150,00
Verzendingskosten:
€ 10bestelling
indien bestelling
minder
dan €is.
150,00 is.

blauw,blauw,
rood, oranje
rood, oranje

Ref. 99190
Ref. 99190
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UITZONDERLIJK
AANBOD
UITZONDERLIJK AANBOD

€
€ 18,50
35,50
I.P.V.
I.P.V.
€ 23,00
€ 45,00

VOOR
DE DE
AANGESLOTEN
LEDEN
VOOR
AANGESLOTEN
ENEN
HUN
GEZIN
VANVAN
LEDEN
HUN
GEZIN

CONFEDERATIE
EMBUILD BOUW
Surf naar
https://www.tickets-for-parks.be
Visitez
www.tickets-for-parks.be/nl
Uw kortingscode
Uw kortingscode :

CONFED
CONFED

BESTE

HALLOWEEN
EVENEMENT
IN DE BENELUX

22 OCT - 06 NOV
ENJOY THE DAY

TYPECONTRACT VAN
ONDERAANNEMING

Edenred, je beste kaart

-35%**
-35%
Ticket

Ticket
EcoCheque
EcoCheque
Promocode

EC00322CSTR31
Promocode
EC00322CSTR31

Ref. 84502
Ref. 84502

typecontract van onderaanneming

Edenred, de
beste keuze voor
uw extralegale
voordelen

Dit is een overeenkomst tussen de ‘hoofdaannemer’
en de ‘onderaannemer’.

-20%**
-20%
Ticket

Ticket
Restaurant
Restaurant
Promocode

124CONSTR-BOUW
Promocode
124CONSTR-BOUW

GRATIS

voor
leden
Dit is een overeenkomst tussen
de ‘hoofdaannemer’
De hoofdaannemer belast de
onderaannemer, die aanvaardt, met de uitvoering en de ‘onderaannemer’. De hoofdaannemer belast de
onderaannemer, die aanvaardt, met
van werken volgens de technische voorwaarden van
30de€uitvoering
het bijzonder bestek.
van werken volgens de technische
voorwaarden van
niet-leden

Voordelen
leden

Leden
voordelen

THE NIGHT

Geef uw kortingscode in en volg de instructies op het scherm.
Betaling
online met
Mastercard
of Bancontact.
Geef
uw kortingscode
inVisa,
en volg
de instructies
op het scherm.
Betaling online met Visa, Mastercard of Bancontact.
Deze actie is geldig t.e.m. 9 januari 2022. Gratis voor kinderen <1m.
Deze actie
geldig t.e.m.
6 november
2022.(volgens
Gratis voor
kinderen <1m. van
Dezehet
tickets
Deze tickets
zijnisgeldig
een dag
naar keuze
openingsuren
park).
zijn geldig
een dag
naar keuze gedurende
het hele
seizoen 2022
(volgens
openingsuren
Dit aanbod
is niet
cumuleerbaar
met andere
promoties.
U kan
meteen
een datum
van het park). Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere promoties. U kan meteen
van bezoek aanduiden bij het aankopen van uw ticket. Deze datum kan nadien
een datum van bezoek aanduiden bij het aankopen van uw ticket. Deze datum kan
niet nadien
meer gewijzigd
worden.
MeerMeer
info info
overover
de de
maatregelen
niet meer gewijzigd
worden.
maatregelen omtrent
omtrent
covid-19
viavia
aqualibi.be.
covid-19
walibi.be.

het bijzonder bestek.

-20%**
-20%
Ticket

Ticket
Compliments
Compliments
Promocode
TC0122CSTR35
Promocode
TC0122CSTR35

Info en bestellingen naar www.edenred.be
voor
info en
bestellingen
naar
www.edenred
* Ga
Korting berekend
op demeer
basis-prestatievergoeding.
Niet van
toepassing op verzendingskosten,
wijziging van
rekeningen of kosten van de kaart.

-20%**
-20%
Ticket

SportTicket
& Culture
Sport
& Culture
Promocode
SC0122CONST42
Promocode
SC0122CONST42

Gratis voor de leden / 30 € niet-leden

* Korting berekend op de basis-prestatievergoeding. Niet van toepassing op verzendingskosten, wijziging van rekeningen of kosten van de kaart.
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WERF EHBO-KOFFER
Deze zijn uitgerust met alle EHBO-producten,
om noodsituaties zoals snijwonden,
bloedingen, brandwonden, kneuzingen
en verstuikingen te verzorgen.
Inhoud op aanvraag of op www.embuild.be

Ref. 10041
WERF
Prijs leden: 109 €
Prijs niet-leden: 129 €

Ref. 10043
ECO WERF
Prijs leden: 42,50 €
Prijs niet-leden: 50 €

OFFICE EHBO-KOFFER
Uw werven zijn uitgerust met verbanddozen maar uw
kantorenomgeving niet! Dan zal de verbanddoos ‘Office’
beantwoorden aan uw vereisten, zijn inhoud beantwoordt
aan de laatste aanbevelingen van ‘eerste hulp’ bij een
activiteit op kantoor.

Ref. 10071
Prijs leden: 99 €
Prijs niet-leden: 119 €

Inhoud op aanvraag of op www.embuild.be

GEAMPUTEERDE
LEDEMATEN KOFFER
Vaak kunnen geamputeerde lichaamsdelen na een ongeval
getransplanteerd worden. Conditiosine qua non: deze
menselijke weefsels bewaren in een droge en steriele
omgeving, en deze koel bewaren gedurende het transport.
Alledaagse plastic zakken volstaan niet, daar zij besmetting
van de wonde kunnen veroorzaken en geen thermisch
isolement van de koelvloeistof garanderen.

Ref. 10331
Prijs leden: 103 €
Prijs niet-leden: 121,30 €

Inhoud op aanvraag of op www.embuild.be
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SENSATIONELE
D I S C O U N TPRIJZEN!
PRIJZEN!
SENSATIONELE
PRIJZEN!
D
PRIJZEN!
-37I%S C O U N T

GRATIS

UITGAVE
Uitgave
2/2016
2/2016 PRIJZEN
PrijzenGELDIG
geldigTOT
tot 23/08/2016
23.08.2016

PERMANENTE
PERMANENTE
• Ideaal voor contrastrijke prints en kopieën
• Perfect te gebruiken als multifunctioneel papier,
zelfs voor kleurenkopieën, prints op kleurenlaserprinters
en -inkjetprinters
• Absoluut vlak en gesatineerd (superglad) oppervlak
voor prima afdrukresultaten
• Extreem wit topklasse
papiervoor
met contrastrijke
attraktieve glans,
• Ideaal
prints en kopieën
voortreffelijke afbeelding
en doorvoereigenschappen
• Perfect
te gebruiken als multifunctioneel papier,
• Milieuvriendelijk door zelfs
chloorvrij
gebleekte celstofprints op kleurenlaserprinters
voor kleurenkopieën,
afkomstig uit gecontroleerde
bosbouw
en -inkjetprinters
• Witheidsgraad: 172•CIE
Absoluut vlak en gesatineerd (superglad) oppervlak
voor prima afdrukresultaten
• Extreem wit topklasse papier met attraktieve glans,
voortreffelijke afbeelding en doorvoereigenschappen
• Milieuvriendelijk door chloorvrij gebleekte celstof
afkomstig uit gecontroleerde bosbouw
• Witheidsgraad: 172 CIE

-10
% KORTING
-10% KORTING
-37%

GRATIS

Multifunctioneel papier »Laser 2800«

10 + 1

www.otto-office.be
www.otto-office.be
DE AANBIEDINGEN ZIJN VOOR INDUSTRIE, HANDEL,
DEAMBACHT
AANBIEDINGEN
ZIJN VOOR
INDUSTRIE,
HANDEL,
EN NIJVERHEID.
ALLE
PRIJZEN WORDEN
AMBACHT
NIJVERHEID.
VERMELDEN
EXCLUSIEF
BTWALLE PRIJZEN WORDEN
VERMELD EXCLUSIEF BTW

Voor elke bestelling
vanaf €75 excl. BTW

www.otto-office.be
www.otto-office.be

GRATIS

Postzegels

Voor elke bestelling
vanaf €75 excl. BTW

Bureaustoel

400 blaadjes

GRATIS

Postzegels

Z/W copy
10 Gewicht (g/m²)
80
Color copy
8 Dikte (µm)
112
High speed copy 10 Witheidsgraad (CIE) 172
met(%)
Z/W inkjet Kubusbox
10 Opaciteit
91
Color inkjet400 blaadjes
8 Houdbaarheid (jaren) 100
Z/W laser
10
Color laser
8
1Z/W
= niet
geschikt 10 Gewicht (g/m²)
copy
80
10 = zeer geschikt
Fax
10
Color copy
8 Dikte (µm)
112
Offset
10
High speed copy 10 Witheidsgraad (CIE) 172
Z/W
inkjet
10 Opaciteit (%)
91
€-Prijs per pak vanaf
Color inkjet
Formaat
Gewicht
Ref.
Inhoud per pak 1 pak 10 pakken
30 pakken8 Houdbaarheid (jaren) 100
A4
80 g
500 bladen
RAC-26828
5,99
4,Z/W
79 laser 4,49 10
Color
1 = niet geschikt
Kubusbox met notitieblaadjes RAC-89987
400 blaadjes
2,99
– laser – 8
10
=
zeer
geschikt
Fax
10
Set: 10 pakken multifunctioneel papier »Laser 2800« (5000 bl.)
Offset
10
+ 1 kubusbox met notitieblaadjes, GRATIS

OP KANTOORBENODIGDHEDEN
95
3
OP
KANTOORBENODIGDHEDEN
SPAARSET

zie pagina 3

www.otto-ofﬁce.be/koekjes

DE AANBIEDINGEN ZIJN VOOR INDUSTRIE, HANDEL,
DEAMBACHT
AANBIEDINGEN
ZIJN VOOR
INDUSTRIE,
HANDEL,
EN NIJVERHEID.
ALLE
PRIJZEN WORDEN
AMBACHT
NIJVERHEID.
VERMELDEN
EXCLUSIEF
BTWALLE PRIJZEN WORDEN
VERMELD EXCLUSIEF BTW

10 Kubusbox
+ 1 met

SPAARSET
per pak in set van 10

Ref. 99203
Ref. 99203

UITGAVE
Uitgave
2/2016
2/2016 PRIJZEN
PrijzenGELDIG
geldigTOT
tot 23/08/2016
23.08.2016

Multifunctioneel papier »Laser 2800«

zie pagina 3

www.otto-ofﬁce.be/koekjes

▶ 50% besparen

Kopieerpapier »COPY«
Bureaustoeltot ▶ 51% besparen
▶ 50% besparen

Kopieerpapier »COPY«
tot

▶ 51% besparen

3
€ 74,00
€ 2,45
OTTO Office biedt ondernemingen
een uitgebreid
-26%
€ 74,00
€ 2,45
aanbod
kantoorartikelen,
kantooruitrusting
OTTO van
Office
biedt ondernemingen
een uitgebreid
-26%
en –inrichting
via
een
uitgebreide
catalogus
en
aanbod van kantoorartikelen, kantooruitrusting
online
op www.otto-office.be.
en –inrichting
via een uitgebreide catalogus en
199,00
2099
online op www.otto-office.be.
€ 99,00
€ 2,69
€ 3,95
Na de éénmalige registratie
99 wordt uw korting
199,00
20
ALLES
VOOR
UW
KANTOOR
ALLES
VOOR
UW
KANTOOR
www.otto-offi
ce.be
WWW.OTTO-OFFICE.BE
€ 99,00
€ 2,69
automatisch
verrekend
bij elke
bestelling.
€ 3,95
Na de éénmalige
registratie
wordt uw
korting
070 234 000
070 234 010
ALLES VOOR
VOOR UW
UW KANTOOR
KANTOOR
ALLES
www.otto-offi
ce.be
automatisch verrekend WWW.OTTO-OFFICE.BE
bij
elke
bestelling.
070 234 000
070 234 010
37% besparen

95

RAC-89991
39,50 /set
€-Prijs per pak vanaf
Formaat
Gewicht
Ref.
Inhoud per pak 1 pak 10 pakken 30 pakken
A4
80 g
500 bladen
RAC-26828
5,99
4,79
4,49
Kubusbox met notitieblaadjes RAC-89987
400 blaadjes
2,99
–
–
• Formaat: A4
• Opaciteit:
Set: 10 pakken multifunctioneel
papier91%
»Laser 2800« (5000 bl.)
+ 1g/m²
kubusbox met notitieblaadjes,
GRATIS
• Gewicht: 80
• Inhoud per
doos:
39,50 /set
2500RAC-89991
bladen

Multifunctioneel papier »1981«

per pak in set van 10

37%

besparen

zie pagina 15

2x
2x

per doos in set van 2

Omschrijving
Formaat
Eco-box »1981«
A4
Set: 2 eco-boxen »1981«

Gewicht
80 g

Ref.
RAC-71421
RAC-96128

Omschrijving
Formaat
Eco-box »1981«
A4
Set: 2 eco-boxen »1981«

26% besparen
Telefoon: 070 234 000 • Fax:
070 234 010
TELEFOON:
FAX:

Gewicht (g/m²)
80
Dikte (µm)
112
Witheidsgraad (CIE) 172
Opaciteit (%)
91
Houdbaarheid (jaren) 100

= niet geschikt 10 Gewicht (g/m²)
Z/W 1copy
10 = zeer geschikt
Color copy
8 Dikte (µm)
High speed copy
10 Witheidsgraad (CIE)

Gewicht
80 g

Ref.
RAC-71421
RAC-96128

8
10
10

1 = niet geschikt
10 = zeer geschikt

Inhoud per doos
2500 bladen
2x 2500 bladen

Ordner »No. 1«

blauw

80
112
172

Ordner »No. 1«

blauw

▶ 37% besparen

▶ 25% besparen

zie pagina 17

Vanaf

per pak
in set van 10

zie pagina 6

per stuk
(inclusief
armleuningen)

per stuk
in set van 20

zie pagina 17

Telefoon: 070 234 000 • Fax:
070 234 010
TELEFOON:
FAX:

zie pagina 6

Vanaf

per stuk
€-Prijs
(inclusief
per pak
zie
28,39 /doos
armleuningen)
in set van ●
10
LEVERING
24
LEVERING
LEVERING BINNEN
BINNEN
24 UUR
UUR ZONDER
ZONDER EXTRA
EXTRA KOSTEN
KOSTEN
• 30
30 DAGEN
DAGEN RETOURGARANTIE
RETOURGARANTIE ●•GRATIS
GRATIS
LEVERINGVANAF
VANAF€45
€45NETTO
NETTO
41,98 /set
pagina 308

VRAAG NU UW REGISTRATIEFORMULIER
VRAAG NU UW REGISTRATIEFORMULIER

per pak
in set van 20

▶ 25% besparen

Multifunctioneel papier

tot

91
Inhoud per Z/W
doosinkjet €-Prijs 10 Opaciteit (%)
Color inkjet28,39 /doos 8 Houdbaarheid (jaren)
zie 100
2500 bladen
Z/W laser 41,98 /set 10
2x 2500 bladen
pagina 308
Color laser
Fax
Offset

per
doos

▶ 37% besparen

RAC.31.KD.VLS
RAC.31.KD.VLS

Eco-box

10
8
10
10
8
10
8
10
10

tot

RAC.31.KD.VLS
RAC.31.KD.VLS

Eco-box

SPAARSET

per doos in set van 2

26% besparen

zie
Multifunctioneel
papier
pagina 3

• Opaciteit: 91%
• Inhoud per doos:
2500 bladen

Z/W copy
Color copy
High speed copy
Z/W inkjet
Color inkjet
Z/W laser
Color laser
Fax
Offset

SPAARSET

per pak
in set van 20

zie pagina 15

Multifunctioneel papier »1981«
• Formaat: A4
• Gewicht: 80 g/m²

per
doos

zie
pagina 3

per stuk
in set van 20

TELEFOON:
070
234000
000 • ●FAX:
234
010010
TELEFOON:
070
234
FAX:070
070
234

LEVERING
LEVERING BINNEN
BINNEN 24
24 UUR
UUR ZONDER
ZONDER EXTRA
EXTRA KOSTEN
KOSTEN ●• 30
30 DAGEN
DAGEN RETOURGARANTIE
RETOURGARANTIE ●•GRATIS
GRATISLEVERING
LEVERINGVANAF
VANAF€45
€45NETTO
NETTO

TELEFOON:
070
234000
000 • ●FAX:
234
010010
TELEFOON:
070
234
FAX:070
070
234

Ref. 99203
NORWEAR PRO norwear pro comfort werkBroek
norwear
pro naden.
comfort
werkBroek
Topkwaliteit.
3-voudig gestikte
Cordura-kniezakken
voor
COMFORT WERKBROEK

knielappen.
Ruime3-voudig
voorzakken
metnaden.
extra buidelzakken.
Topkwaliteit.
gestikte
Cordura-kniezakken voor

Topkwaliteit. 3-voudig gestikte naden.
Cordura-waarvan
2 achterzakken,
1 met klep.met
Meterzak
en pennezakje
knielappen.
Ruime voorzakken
extra buidelzakken.
kniezakken voor knielappen. Ruime
voorzakken
op rechterbeen.
Ruime
zijzak
onder
klep
en
zakje
mobiele
2 achterzakken, waarvan 1 met klep. Meterzakvoor
en pennezakje
met extra buidelzakken.
telefoon op linkerbeen.

op rechterbeen. Ruime zijzak onder klep en zakje voor mobiele
Lus voor
gereedschapshouder
broeksband.
45
€
telefoon
op linkerbeen. aan beide zijden van de
2 achterzakken, waarvan 1 met klep. Meterzak
Kwaliteit:
65%gereedschapshouder
polyester / 35% katoen,
gram/m²
Lus voor
aan 300
beide
zijden
van leden
de broeksband.
voor
en pennezakje op rechterbeen. Ruime zijzak
Maten:
38-64 65% polyester / 35% katoen, 300 gram/m²
Kwaliteit:
onder klep en zakje voor mobiele telefoon op
Kleuren:
marine,
Maten:
38-64grijs
55 €
linkerbeen.
Kleuren: marine, grijs
niet-leden
Lus voor gereedschapshouder aan beide zijden
van de broeksband. Kwaliteit: 65% polyester /
35% katoen, 300 gram/m²`
Maten: 38-64
Kleuren: marine, grijs

Klantendienst OTTO Office
OTTO Office
070Klantendienst
234 000 I service@otto-office.be
070 234 000 I service@otto-office.be

45,00 € (leden) / 55,00 € (niet-leden)
45,00 € (leden) / 55,00 € (niet-leden)

Verzendingskosten: € 10 indien bestelling minder dan € 150,00 is.
Verzendingskosten: € 10 indien bestelling minder dan € 150,00 is.

Ref. 99200

INDUSTRIAL
SUPPORT
induStrial
BackBACK
Support
induStrial Back
S
upport
Zware ruggordel / bekkengordel voor intermitterende krachtinspanning.

Ref. Ref.
99200
99200

Zware ruggordel / bekkengordel voor intermitterende krachtinspanning. Vervaardigd uit
Vervaardigd
uit
zwarte
geborstelde
weefsel.
Zware
ruggordel
/ bekkengordel
voor
krachtinspanning.
zwarte geborstelde structuur,
luchtig
weefsel.
Hoogte
ca. 23structuur,
cm.,intermitterende
metluchtig
5 baleinen.
Met
Hoogte
ca. 23voor
cm.,
met
5 baleinen.
dubbele
dubbele velcrosluiting (extra
banden
van Met
het rugsteunniveau).
Vervaardigd
uitaanpassing
zwarte
geborstelde
structuur,velcrosluiting
luchtigLendengordel
weefsel.
banden
aanpassing
van het
rugsteunniveau).
kan op momenten dat er(extra
minder
krachtinspanning
wordt,
losgemaakt
worden:
Hoogte
ca.voor
23 cm.,
met gevergd
5 baleinen.
Met
dubbele velcrosluiting
schouderbanden (bretellen)
zorgen
dat
de
gordel
goed
op
zijn
plaats
blijft.
Uiterst
Lendengordel
kan
op
momenten
dat
er
minder
krachtinspanning
(extra banden voor aanpassing van het rugsteunniveau).geschikt
voor preventie en initiëlegevergd
ondersteuning
van
lumbalgie
en schouderbanden
wordt, losgemaakt
worden:
(bretellen)
Lendengordel
kan
op momenten
dat er minder krachtinspanning
ischialgie, in het bijzonder
bijgevergd
personen
die aan
zorgen
dat dewordt,
gordel
goed op zijn
plaats blijft.
losgemaakt
worden:
schouderbanden (bretellen)
overbelasting van de wervelkolom
zijn
Uiterst
geschikt
voor
preventie
ondersteuning
van
zorgen
datblootgesteld.
de
gordel
goed en
op initiële
zijn plaats
blijft.

lumbalgie
ischialgie,
het bijzonder
bij personen
die aan van
Uitersten
geschikt
voorinpreventie
en initiële
ondersteuning

Beschikbaar in 3 matenoverbelasting van de wervelkolom zijn blootgesteld.
lumbalgie en ischialgie, in het bijzonder bij personen die aan
• MEDIUM Omtrek middel 100 - 110 cm.
overbelasting van de wervelkolom zijn blootgesteld.
• LARGE Omtrek middel Beschikbaar
110 - 115 cm. in 3 maten:
• MEDIUM
100 - 110 cm.
Beschikbaar
3 maten:
• X-LARGE Omtrek middel
115
- 120 Omtrek
cm. inmiddel

29,5 €
• LARGE
Omtrek
middel
110 100
- 115- 110
cm. cm.
• MEDIUM
Omtrek
middel
• X-LARGE
middel
115 110
- 120- 115
cm. cm.
voor leden
• LARGEOmtrek
Omtrek
middel
• X-LARGE Omtrek
115
- 120 cm. onder de 100 €.
Verzendingskosten
: 7 €middel
voor alle
bestellingen
33,75
Verzendingskosten : 7 € voor alle bestellingen onder
de 100 €
€.

29,25 € leden / 33,75 € niet-leden
29,25 € leden / 33,75 € niet-leden

niet-leden
16

NOOD AAN DIGITALE EXPERTISE?
CONTACTEER FICOS!

Eyewash Natriumchloride 0,9% steriel (groene fles) 200 ml.
Eyewash Natriumchloride 0,9% steriel (groene fles) 200 ml.
Oogspoelmiddel tegen stof, hout en metaaldeeltjes.
Oogspoelmiddel tegen stof, hout en metaaldeeltjes. De fles is voorzien van een
De fles is voorzien van een voorgevormd oogbad en stofkapje.

Gebruik je ook steeds meer verschillende, maar
niet geïntegreerde softwareprogramma’s? Ben
je ook op zoek naar een oplossing om informatie
te centraliseren én om tijd te winnen?

voorgevormd oogbad en stofkapje.

200 ml (1 fles)
12 € leden - 15 € niet-leden

10261
– Plum 4691 – 200 ml (1 fles) ➔ 12,00 € leden/15,00 € niet-leden
Ref. 10261 –Ref.
Plum
4691

Bedenk wat het voor uw onderneming zou kunnen betekenen als je:

Eyewash Ph Neutral 4,9% steriele fosfaatoplossing (blauwe fles) 200ml.
Eyewash Ph Neutral 4,9% steriele fosfaatoplossing (blauwe fles)
Voor de snelle neutralisatie van zuren, alkaliën en basen.
200ml. Voor de snelle neutralisatie van zuren, alkaliën en basen.
Deeen
flesvoorgevormd
is voorzien vanoogbad
een voorgevormd
oogbad en stofkapje.
De fles is voorzien van
en stofkapje.

Niet langer offertes moet maken op basis van verschillende
Word en Excel documenten
Gegevens niet langer op 2, 3 of 4 verschillende plaatsen moet
ingeven of bijhouden

Ref. 10271 – Plum 4752 – 200 ml (1 fles) ➔ 15,79 € leden/20,00 € niet-leden

Ref. 10271 – Plum 4752

200 ml (1 fles)
15,79
€ leden
- 20
€ niet-leden
Medistrip
extra
lang:
18 x 2 cm – 100 stuks

Zou kunnen werken van uit 1 centraal beheersysteem
Vraag gratis het advies van één van onze digitale experten en ontdek
hoe Ficos je gegarandeerd kan helpen om 20 tot 50% tijdsbesparing te
realiseren.

Waterbestendige
en vuilwerende pleisters.
Medistrip extra lang: 18 x 2 cm – 100
stuks
Waterbestendige en vuilwerende pleisters.
Ref. 10281 – 8105
Ref. 10281 – 8105

100
stuks(1(1pak)
pak) ➔ 11,50 € leden/15,00 € niet-leden
100
stuks
11,50 € leden - 15 € niet-leden

Gordeldraagtasje voor de oogspoelmiddelen van PLUM 200 ml

Gordeldraagtasje voor de oogspoelmiddelen
PLUM
REF. 10272 –van
PLUM
4692200 ml

Ref. 10272 – PLUM 4692

Prijs
9,75 € leden/stuk/12,00 € niet-leden/stuk
9,75
€ :leden/stuk
12 € niet-leden/stuk

UITZONDERLIJKAANBOD
Voor leden van Embuild:

FICOS
Contact:
Fabrice Lebrun
Tel: +32 80 28 11 40
Mail: info@ficos.com

NORWEAR GREENSTAR
nWERKHANDSCHOEN
orwear greenStar

werkhandSchoen

Uitstekende grip in natte en droge
Uitstekende
grip in natte en droge omstandigheden.
omstandigheden.
Geventileerde rug. Katoen/polyamide met latexcoating
op de handpalm. Groen/geel kleur.
Geventileerde rug. Katoen/polyamide met
EN388 2142X
latexcoating op de handpalm. Groen/geel kleur.
Maten: M-XXL
Verpakking:
12 paar/pak, 120 paar/karton
EN388 2142X

20 % korting op
aankoopprijs 1e licentie
Hit-Office
of
3uur
digitale
audit
van
offerteproces

CHECKIN
@WORK
checkinatwork.org

hit-office.com | hit-mobile.com | hit-tracking.com | hit-market.be | hit-clock.com

OOGSPOELING
EN MEDISTRIP
oogSpoeling
en mediStrip

Ref. 991925

Ref. 991925

1,50 €
voor leden
1,67 €
niet-leden

Maten: M-XXL
Verpakking: 12 paar/pak, 120 paar/karton

1,50 € leden / 1,67 € niet-leden
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Ref. 9822 1.8

Ref. 9822 1.8
PRAKTISCHE COMMENTAAR BIJ DE
praktiSche
commentaar
reglementering van
REGLEMENTERING
VAN Bij
DE de
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Efficiënte administratie?
Calculatie, facturen
en planning all-in-one!

de overheidSopdrachten
de

7 uitgave – Deel 2 “
De algemene
uitvoeringsregels”
7de uitgave
– Deel 2 “De
algemene uitvoeringsregels”

de 7 uitgave van de Praktische Commentaar bij de
van7de
DeelDeel
2 van2 de
uitgave van de Praktische Commentaar bij de Reglementering van de
Reglementering van de Overheids-opdrachten is in druk en zal
Overheids-opdrachten is in druk en zal ongeveer 1.100 pagina’s tellen.
de

ongeveer 1.100 pagina’s tellen.

Het wordt
uitgegeven door de Confederatie Bouw en biedt een diepgaande analyse van de algeHet wordt uitgegeven door Embuild en biedt een diepgaande
meneanalyse
uitvoeringsregels
inzakeuitvoeringsregels
overheidsopdrachten
en concessies voor openbare werken,
van de algemene
inzake
namelijk
162
artikelen
uit
het
KB
van
14
januari
2013
zoals
gewijzigd door de twee zgn. ‘reparatieoverheidsopdrachten en concessies voor openbare werken,
KB’s’ van
7 februari
en 22 mei
namelijk
162 artikelen
uit2014.
het KB van 14 januari 2013 zoals gewijzigd
door de twee zgn. ‘reparatie- KB’s’ van 7 februari en 22 mei 2014.

De Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheids- opdrachten is een bestseller
Commentaar
bij edities
de Reglementering
van
Overheidsopdrachten
is een
sindsDe
dePraktische
eerste uitgave
in 1956. Zes
(en deel 1A en
1Bde
van
de 7de editie
over de gunning
bestseller
sinds
de
eerste
uitgave
in
1956.
Zes
edities
(en
deel
1A
en
1B
van
de
7de
editie
in de klassieke sectoren) zijn verschenen in beide talen sinds dan. In de loop der tijd groeide deover
de gunning in de klassieke sectoren) zijn verschenen in beide talen sinds dan. In de loop der tijd
Praktische Commentaar uit tot hét onmisbare standaardwerk, niet enkel voor elke aan-nemer,
groeide de Praktische Commentaar uit tot hét onmisbare standaardwerk, niet enkel voor elke
leverancier en dienstverlener actief op het gebied van overheidsaankopen, maar ook voor de
aan-nemer, leverancier en dienstverlener actief op het gebied van overheidsaankopen, maar
andere
par-tijen:
architecten,
ingenieurs,
studiebureaus
en studiebureaus
uiteraard de aanbestedende
ookbetrokken
voor de andere
betrokken
par-tijen:
architecten,
ingenieurs,
en uiteraard de
overheden
en
hun
technische
of
juridische
adviseurs.
aanbestedende overheden en hun technische of juridische adviseurs.
Traditiegetrouw
is hetisvolledige
werkwerk
beschikbaar
in dein2de
landstalen
en behoudt
het de
Traditiegetrouw
het volledige
beschikbaar
2 landstalen
en behoudt
het de
dubbele
benadering
vanreglemen-tering
de reglemen-tering
– wetenschappelijk
en praktisch
– waarvoor
dubbele
benadering
van de
– wetenschappelijk
en praktisch
– waarvoor
professor
M.-A. Flamme
gekozen
bij dealeerste
al meer
dan 60 jaar
M.-A.professor
Flamme doelbewust
haddoelbewust
gekozen bijhad
de eerste
uitgave
meer uitgave
dan 60 jaar
geleden.
geleden.
uit van deploeg:
redactionele ploeg:
Maken
deel uitMaken
van dedeel
redactionele
• Nederlandstalige auteurs: C. De Wolf en A. Verheggen, respectievelijk al hoofdauteur en medeauteur van deel 1A en 1B van de

• Nederlandstalige
auteurs: C. De Wolf en A. Verheggen, respectievelijk al hoofdauteur en me7 uitgave;
deauteur van deel 1A en 1B van de 7de uitgave;
• Franstalige auteurs: A. Delvaux, al medeauteur van de 6de uitgave en hoofdauteur
1A en 1B van de 7de uitgave, R.
• Franstalige
auteurs: A. Delvaux, al medeauteur van de 6de uitgave van
en deel
hoofdauteur
van deel 1A
Simar en B. de Cocquéau, beide al medeauteurs van voornoemde delen 1A en 1B en B. van Lierde, die er de coördinatie van
de
enhad
1B verzekerd.
van de 7 uitgave, R. Simar en B. de Cocquéau, beide al medeauteurs van voornoemde
delen 1A en 1B en B. van Lierde, die er de coördinatie van had verzekerd.
de

Verkoopprijs van (Nederlandse edite):
digitale
versie: –edite):
7de uitgave – deel 2 (reeds in het bezit v/d papieren versie):
Verkoopprijs van
(Nederlandse
80 –
€deel
+ btw
voor leden
- 140v/d
€ +papieren
btw voor niet-leden
digitale versie – 7de uitgave
2 (reeds
in het bezit
versie): 80,00 € + btw voor leden / 140,00 € + btw voor niet-leden
versie:
– 7de2 uitgave
– deel
(niet
in het bezit v/d papieren versie):
digitale versiedigitale
– 7de uitgave
– deel
(niet in het
bezit2 v/d
papieren
260 € + btw voor leden - 450 € + btw voor niet-leden
versie): 260,00 € + btw voor leden / 450,00 € + btw voor niet-leden
papieren versie: 260,00 € + btw voor leden / 450,00 € + btw voor nietpapieren versie: 260 € + btw voor leden - 450 € + btw voor niet-leden
leden

DOWNLOAD NU
Robaws.be • Blokkestraat 41B, 8550 Zwevegem • +32 56 22 22 29

BRANCARD IN ALU
draagBerrie
DUITS
FABRIKAAT in alu DUITS
Draagbaar + isothermdeken
Aluminium onderstel, doek in grijze PVC
(hygiënisch, gemakkelijk afwasbaar),
2 bevestigingsriemen vastgehecht aan de
draagbaar.
Plooibaar in de lengte en in de breedte.
Isothermdeken 160 x 210 cm.
DIN 13 024-K
Afmetingen:
Gesloten 1010 x 190 x 140 mm;
open 2310 x 550 x 140 mm.

Ref. Ref.
10051
10051

FABRIKAAT
Prijs leden: 240 €
Prijs niet-leden: 285 €

Draagbaar + isothermdeken
Aluminium onderstel, doek in grijze PVC
(hygiënisch, gemakkelijk afwasbaar),
2 bevestigingsriemen vastgehecht aan de
draagbaar.
Plooibaar in de lengte en in de breedte.
Isothermdeken 160 x 210 cm.
DIN 13 024-K
Afmetingen:
Gesloten 1010 x 190 x 140 mm;
open 2310 x 550 x 140 mm.

190,00 € leden / 230,00 € niet-leden
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BRANDBLUSAPPARATEN

BRANDBLUSAPPARATEN

POEDERBLUSSER 6KG MET
PERMANENTE
DRUK
oederblusser
kg(PS6-HH)
met

P

6

Permanente druk (Ps6-HH)

PS6-HH is een
poederbrandblusser met
PS6-HH is een
permanente druk en een
poederbrandblusser met
drukmeter.

permanente druk en een
drukmeter.
• Benor B keurmerk.

 • Inhoud:
Benor B keurmerk.
6kg. ALUMINIUM
 AFSLUITER,
Inhoud: 6kg.STALEN
ALUMINIUM
ROMP.
AFSLUITER,
STALEN
ROMP.
• Vuurhaarden : 34A-233B-C

Vuurhaarden
:
34A-233B-C
Ref. 10451N

60 €
voor leden
Ref. 10451N
60 € leden /
80 € niet-leden*

80 €
niet-leden

SCHUIMBLUSSER 6L MET
PERMANENTE
DRUK
(FS6-LH)
cHuimblusser
l met

s

6

Permanente FS6-LH
druk is(Fs6-lH)
een brandblusser
met permanente druk en

FS6-LH
is een brandblusser
een drukmeter
gevuld met
met
permanente
druk
water
en een schuimvormend
en
een drukmeter
middel.
gevuld met water en een
schuimvormend
middel.
• Benor B keurmerk.
• Inhoud:
Benor B keurmerk.
6l. MESSING
AFSLUITER,
Inhoud: 6l. MESSING
ALUMINIUM ROMP.
AFSLUITER, ALUMINIUM
: 27A-233B
Ref. 10471N • Vuurhaarden
ROMP.
€
110 €
83
Vuurhaarden
: 27A-233B

voor leden

niet-leden

Ref. 10471N
83 € leden /
110 € niet-leden*

EXTINCTEURS

POEDERBLUSSER 9KG MET
PERMANENTE DRUK
(PS9-HH)
oederblusser
kg met

P

9

Permanente druk (Ps9-HH)
PS9-HH ABC is
een poederblusser met
PS9-HH ABC is
permanente druk en een
een poederblusser met
drukmeter.

permanente druk en een
drukmeter.

• Benor B keurmerk.
Benor B keurmerk.
• Inhoud: 9kg.ALUMINIUM
 Inhoud:
9kg. ALUMINIUM
AFSLUITER, STALEN
ROMP.
AFSLUITER,
STALEN ROMP.
• Vuurhaarden : 43A-233B-C

 Vuurhaarden : Ref.
43A-233B-C
10461N

70 €
voor leden

90 €
niet-leden
Ref. 10461N
70 € leden /
90 € niet-leden*

de digitale
werkbon-app

extincteur Poudre 6kg Pression
Permanente (Ps6-HH)

PS6-HH ABC est un extincteur
pressurisé à poudre avec
manomètre.

co²blusser 5kg (cs5-a)
CS5-A is een brandblusser
met koolstofdioxide (CO²)
CS5-A is een brandblusser
en een sneeuwkoker.

met koolstofdioxide (CO²)
en een sneeuwkoker.
Gegevens van de firma

• Benor B keurmerk.
 Benor B keurmerk.
• Inhoud: 5kg. MESSING
 Inhoud:
5kg. MESSING
AFSLUITER, STALEN
ROMP.
AFSLUITER, STALEN ROMP.
• Vuurhaarden : 89B

 Vuurhaarden : 89B

Ref. 10481N

97 €
140 €
voor leden Ref.niet-leden
10481N
97 € leden /
140confederatiebouw.be
€ niet-leden*
| ikzoekeenvakman.be | formalis.be
openwervendag.be | onlinebouwmarkt.be | bouwforum.be

Eurodist kan desgevallend ook het jaarlijks onderhoud van de blussers verzorgen
*alle prijzen zijn exclusief BTW en transportkostenAugustus 2014
mits onderhoudscontract rechtstreeks met de betreffende leden. Hiervoor kan een
(bestelling < 150 € = 6,5 € transportkost)
aanvraag ingediend worden op info@eurodist.be
Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel

Certifié Benor B.
Capacité : 6kg. VANNE EN
en materiaal was nog
ALUMINIUM, CORPS
nooit zo makkelijk ...
EN ACIER.
 Foyers : 34A-233B-C

Verantwoordelijke uitgever : Robert de Mûelenaere

cover arbeidsreglement 2014.indd 1

 Certifié Benor B.
 Capacité : 9kg. VANNE EN
ALUMINIUM, CORPS
EN ACIER.
 Foyers : 43A-233B-C




Réf. 10461F
70 € membres /
90 € non-membres*

www.wappy.io

extincteur mousse 6l Pression

ARBEIDSREGLEMENT
Permanente (Fs6-lH)
ARBEIDERS

FS6-LH est un extincteur

Ref.Ref.
830211
830211

extincteur co² 5kg (cs5-a)

arBeidSreglement
CS5-A est un extincteur à

dioxyde de carbone (CO²)
Embuild heeft eenpressurisé
nieuwe versie
à eauuitgebracht
additivée van
avec diffuseur.
haar arbeidsreglement.
De nieuwe editie bevat enkele
avec manomètre.
15 €
toevoegingen, zoals een clausule aanwezigheidsregistratie,
 Certifié Benor B.
 Certifié Benor B.
De Confederatie heeft een nieuweleden
versie
de nieuwe opzeggingstermijnen, nieuwe klachtenprocedure
 Capacité : 5kg. VANNE EN
 Capacité : 6l. VANNE
uitgebracht….van haar arbeidsreglement.
psychosociale belasting, controle arbeidsongeschiktheid,
LAITON, CORPS EN ACIER.

arBeiderS

EN LAITON, CORPS EN
De nieuwe editie bevat enkele
toevoegingen,
30 € zoals
 Foyers
: 89B
ALUMINIUM.
een clausule aanwezigheidsregistratie,
de nieuwe
De wet verplicht elke werkgever een arbeidsreglement
niet-leden
 Foyers : 27A-233B

opzeggingstermijnen, nieuwe klachtenprocedure
op te stellen, ongeacht het aantal tewerkgestelde
werknemers. Het is een document dat de arbeider
verplicht belasting, controle arbeidspsychosociale
moet ontvangen bij zijn aanwerving.
ongeschiktheid, ….

Réf. 10471F

83 € membres /
Arbeidsreglement

110 € non-membres*

Réf. 10481F
De wet verplicht elke werkgever
een arbeids€ membres
reglement op te stellen,97
ongeacht
het /aantal
140
€
non-membres*
tewerkgestelde werknemers. Het is een document
dat de arbeider verplicht moet ontvangen bij zijn
aanwerving.

*tous les prix sont hors tva et frais de transport
(commande < 150 € = 6,5 € frais de transport)

Voor de werkgevers
en de arbeiders uit het bouwbedrijf

15,00 € leden / 30,00 € niet-leden

communicatie@confederatiebouw.be

Eurodist kan desgevallend ook het jaarlijks onderhoud van de blussers verzorgen mits onderhoudscontract rechtstreeks met de betreffende leden.
Hiervoor kan een aanvraag ingediend worden op info@eurodist.be.

PS9-HH ABC est un extincteur
pressurisé à poudre avec
manomètre.

registreren van uren

Réf. 10451F
60 € membres /
80 € non-membres*

CO2-BLUSSER 5KG
(CS5-A)

extincteur Poudre 9kg Pression
Permanente (Ps9-HH)

Eurodist peut également s’occuper de la maintenance annuelle de vos extincteurs directement avec vous.
Pour tout renseignement info@eurodist.be
11/08/14 15:49
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-10%* OP UW VERZEKERINGSPAKKET
-10%* OP UW VERZEKERINGSPAKKET

VOOR EEN BESCHERMING OP MAAT
VOOR EEN BESCHERMING OP MAAT

OPDRACHT TOT HET
VAN
oUITVOEREN
pdracht tot
hetBIJWERKEN
uitvoeren van Bijwerken

Nu exclusief CADEAU voor u,
als lid vanCADEAU
Embuild:
eenu,
werfradio!**
Nu exclusief
voor
als lid van
de Confederatie
Bouw:
een
werfradio!**
Met
Build-Safe
geniet
u
van
een
flexibel

Ref. Ref.
9546
9546

bouwheer
geeft
u opdracht
de opdracht
bijkomend
te
DeDe
bouwheer
geeft
u de
om om
een een
bijkomend
werkwerk
uit teuitvoeren
op de bouwplaats.
voeren
op
de
bouwplaats.
Omdat
hiervoor
vaak
een
schriftelijke
Omdat hiervoor vaak een schriftelijke opdracht is vereist geeft de Confederatie een handig
10 €
opdrachtuit
is in
vereist
geeft Embuild
een handig
uit kunt
in invullen met de melding van
reçuboekje
NCR papier
(doorslagpapier)
dat reçuboekje
u onmiddellijk
voor leden
NCR
papier
(doorslagpapier)
dat
u
onmiddellijk
kunt
invullen
de verlenging van de uitvoeringstermet de melding van de verlenging van de uitvoeringstermijn,
mijn,
prijsaanpassing …
prijsaanpassing … Eenmaal ingevuld kunt u direct ter plaatse een
20 €
Eenmaal ingevuld kunt u direct ter
kopie bezorgen aan de architect en bouwheer.
niet-leden
plaatse een kopie bezorgen aan de
architect en bouwheer.

verzekeringspakket op maat! En -10% op uw polissen! En als
Met Build-Safe
geniet u
van een
flexibel
krijgt
u daar
nuverzekeringspakket
een exclusief cadeau
lid van Embuild
op maat!
En -10%een
op uw
polissen!
En als lid van de Confederatie
bovenop:
stevige
werfradio!**
Bouw krijgt u daar nu een exclusief cadeau bovenop:
een stevige werfradio!**
Ontdek Build-Safe en uw voordeel op
go.federale.be/build-safe-confed
Ontdek Build-Safe en uw voordeel op
go.federale.be/build-safe-confed

* Actievoorwaarden op go.federale.be/build-safe-confed. *
* Aanbod geldig zolang de voorraad strekt
Federale Verzekering op
– Stoofstraat
12 – 1000 Brussel. www.federale.be. Coöperatieve
Vennootschap voor
* Actievoorwaarden
go.federale.be/build-safe-confed.
*
Verzekering
tegen
Ongevallen,
Brand, Burgerlijke
Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA. Financieel
* Aanbod
geldig
zolang
de voorraad
strekt
rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel. BTW BE 0403.257.506
Federale
Verzekering – Stoofstraat
12 Verzekering
– 1000 Brussel.
www.federale.be.
Coöperatieve
voorBIC:
- Gemeenschappelijke
Kas voor
tegen
Arbeidsongevallen.
FinancieelVennootschap
rekeningnummer:
Verzekering
tegenIBAN:
Ongevallen,
Brand,
Diverse Risico’s CVBA. Financieel
BBRUBEBB
BE19 3100
7685Burgerlijke
5412 - RPRAansprakelijkheid
Brussel. BTW BE en
0407.963.786
rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel. BTW BE 0403.257.506
- Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen. Financieel rekeningnummer: BIC:
BBRUBEBB IBAN: BE19 3100 7685 5412 - RPR Brussel. BTW BE 0407.963.786
Buildsafe 135 x 195.indd 4

31/10/2019 08:55:25

10,00 € leden / 20,00 € niet-leden
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Trivali
bouwt
website
u nodig
heeft
Trivali
bouwt
dede
website
diedie
u nodig
heeft
Boost je bouwonderming
online met Trivali
Professionele layout op maat
Meerdere talen mogelijk
Wij plaatsen jouw teksten en foto’s
Optimaal gevonden in Google

Professionele
layout
op maat
Professionele
layout
op maat
Meerdere
mogelijk
Meerdere
talentalen
mogelijk
Wij plaatsen
uw teksten
en foto’s
Wij plaatsen
uw teksten
en foto’s
Optimaal
gevonden
in Google
Optimaal
gevonden
in Google
Uitbreidbaar
met eigen
webshop
Uitbreidbaar
met eigen
webshop

NORWEAR RACE VEILIGHEIDSBRIL

norwear
race
veiligheidSBril
norwear
race
veiligheidSBril
• sportief
Zéér
sportief
en modern
design.
Zachte
neussteun.
•• Zéér
Zéér
sportief
en
design.
Zachte
neussteun.
en modern
modern
design.
Uitstekend
bestand
tegen
inslag
van
vaste
deeltjes.
Uitstekend
bestand
tegen inslag van vaste deeltjes.
Zachte
neussteun.
Uitstekend
Veerpootjes
zijn
in
hoogte
en
lengte
verstelbaar.
Veerpootjes
in hoogte
en lengte
verstelbaar.
bestand
tegenzijn
inslag
van vaste
deeltjes.
Polycarbonaat
blanke
lens.
Polycarbonaat
lens.en
Veerpootjes
zijn blanke
in hoogte
Anti-kras
en anti-condens.
lengte
verstelbaar.
Polycarbonaat
Anti-kras
en anti-condens.
lens. Anti-kras en anti-condens.
• EN166
•blanke
EN166
• EN166
• Verpakking:
12 stuks/karton
• Verpakking:
12 stuks/karton
• Verpakking: 12 stuks/karton

Ref. 991924
Ref. 991924

Ref. 991924

6,82 €
voor leden
7,50 €
niet-leden

Inclusief
opleiding
en onbeperkte
support
Inclusief
opleiding
en onbeperkte
support

Uitbreidbaar met eigen webshop
Inclusief opleiding en onbeperkte support

Gratis
hosting,
beveiliging
en support
Gratis
hosting,
beveiliging
en support
bij nieuwe
uw nieuwe
website
t.w.v.
EUR*
bij uw
website
t.w.v.
795795
EUR*
Ontdek
ons aanbod
op www.trivali.be/confederatiebouw
Ontdek
ons aanbod
op www.trivali.be/confederatiebouw

Gratis hosting, beveiliging en support
bij jouw nieuwe website t.w.v. 795 EUR*

welkom@trivali.be
• 0911324
welkom@trivali.be
• 09 324
88 11 88
Ontdek ons aanbod op www.trivali.be/embuild
Antwerpsesteenweg
19, 9080
Lochristi
19, 9080
Lochristi
webdevelopmentAntwerpsesteenweg
webdevelopment

DIGITALE STRATEGIE | WEBSITES
WEBSHOPS | ONLINE MARKETING

€/st leden
€/st niet-leden
6,82 6,82
€/st leden
/ 7,50/ 7,50
€/st niet-leden

Toleindestraat 20, 9080 Beervelde
Vercruyssen
KristofKristof
Vercruyssen
09 324 11 88 • www.trivali.be
zaakvoerder
zaakvoerder
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Bedrijfssoftware 4PS Construct

Real-time controle en inzicht
in uw bedrijfsprocessen

Eindelijk een nieuwe aanpak van de publieke toegankelijke defibrillator.

De nieuwe Heart’On A16 defibrillator is ontwikkeld voor het grote publiek. De
De LIFEPAR CR2 is de beste AED ooit dankzij zijn technologie:
gebruiksvriendelijkheid en de veelzijdigheid worden gegarandeerd dankzij de
stem en visuele begeleiding van de gebruiker doorheen het reanimatieproces.
• Self-monitoring: de LIFELINKcentral AED-programmabeheer maakt een controle op
Deze AED beschikt over aantrekkelijke operationele kosten dankzij de lange
afstand mogelijk van de CR2 die aangesloten is op een mobiel netwerk (3G) of Wi-Fi (batterij,
levensduur
van de verbruiksartikelen.
elektroden,
enz.). In geval van defect, van gebruik of van diefstal krijgt u een waarschuwing

LEDENVOORDEEL

per mail.

De gebruiker kan met de AED, op elk moment gedurende de protocol, overschakelen naar de 3
• cprINSIGHT analysis: Hoewel een groot aantal toestellen een reanimatie-feedback leveren
ingestelde
talen.
Hetde
isLifepak
perfectCR2
aangepast
aan
plaatsen
die alle
publiek
(CPR),
zorgt
ervoor dan
men
de massage
kan soorten
voortzetten
tijdensontvangen.
de analyse.

GRATIS 1 DAG
QUICKSCAN

Dit is een zeer belangrijke technologie wanneer er geen schokken moeten geleverd

Instelbaar
schokDe
protocol
worden.
hulpverlener kan zich concentreren op wat echt noodzakelijk is: het leven van
Met één simpele
drukknop,
staat de AED een gebruik van de defibrillator bij volwassen en/of
het slachtoffer
redden.
kinderen
toe. Deze
is uitgerust
met
één paar
mixed
is het apparaat uiterst
• Snelle
behandeling:
twee
stappen:
opening
enelektroden.
plaatsing vanDaardoor
de
gebruiksvriendelijk
elektroden.en vermindert belasting die wordt veroorzaakt door het vervangen van de
elektroden.
• Eenvoudigheid: Gebruik van eenvoudige afbeeldingen, hoorbare

Maak een afspraak en ontdek
waar u binnen uw organisatie
optimaler kan werken door
digitalisatie.

instructies...

4PS Belgium
www.4ps.be

+32 9 29 807 49
info@4ps.be

KOFFER OOGSPOELING
Inhoud:
• 1 x 200 ml pH Neutral voor neutralisatie van
zuren en sterke bases
• 1 x 500 ml Steriele oplossing van natriumchloride
voor een optimale eerste verzorging van de ogen

Ref. 10260

Ref. 1008

Ref. 10306

DEFIBRILATOR
MEDIANA HEART’ON
A16cr2
pack defiBrillator
lifepack

Inhoud:
• 1 x 500 ml Steriele oplossing van
natriumchloride voor een optimale
eerste verzorging van de ogen

Lage gebruikskosten
• Tweetalig
Dankzij het paar mixed elektroden, hoeft u deze slechts om de 3 jaar te vervangen. Ten opzichte
• Inbegrepen in het pakket:
van 2 paar om de 2 jaar gemiddeld bij de concurrentie apparaten. De levensduur van de batterij
- Defibrillator Lifepack CR2 full-auto tweetalig
is 5 jaar. (vaak 4 jaar voor andere apparaten)

- Binnenkast Aivia 100 met hoorbaar en visueel alarm
- Rescue Kit (schaar, handschoenen, scheerapparaat,
reanimatiemasker, kompressen)
- Signalisatie, verzegeld, labels voor bevestiging
- Inbedrijfstelling van de AED (levering materiaal,
plaatsen van de kast)
- Conformiteit (registratie van de AED bij
de FOD Gezondheid)
- Optie: onderhoudscontract
(voorwaarden: info@eurodist.be)

Kast Aivia 100
gratis

Ref. 10259

Prijs leden: 1.395 €

Ref. 10260

Prijs leden: 85,20 €

Prijs leden: 79,75 €

Prijs niet-leden: 1.580 €

Prijs niet-leden: 97,65 €

Prijs niet-leden: 91,35 €

(+ gratis kast Aivia 100)

Ref. 10259

1.650 € leden /1.850 € niet-leden
(+ gratis kast Aivia 100)
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alis

k naar
nemen

alis.be

mingsloket

OM TE BESTELLEN OF AANVRAAG INFO:

OM TE BESTELLEN OF AANVRAAG INFO:

Meer informatie over onze producten en diensten kan u terugvinden op
www.confederatiebouw.be door te klikken op ledenkortingen. U kan er
Meer informatie over onze producten en diensten kan u terugvinden op www.embuild.be
uw
bestellingen
online Uplaatsen
of door deze
in te
vullen en
door
te klikken
op ledenkortingen.
kan er uw bestellingen
onlinebestelbon
plaatsen of door
deze
door
te
mailen
naar
bestellingen@confederatiebouw.be
bestelbon in te vullen en door te mailen naar bestellingen@embuild.be

uw springplank
naar zorgeloos
ondernemen
U start of heeft een bedrijf? Vertrouw dan op Formalis:

NAAM: ................................................................................................................................................................
NAAM: ............................................................................................................................................................................................................
VOORNAAM:
....................................................................................................................................................
VOORNAAM:
.............................................................................................................................................................................................

BEDRIJF:
......................................................................................................................................................................................................
BEDRIJF:
............................................................................................................................................................
BEROEP/FUNCTIE: ..............................................................................................................................................................................
BEROEP/FUNCTIE: .........................................................................................................................................
STRAAT + NR/BUS: ...............................................................................................................................................................................
STRAAT
+ NR/BUS: ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
POSTCODE: ......................... GEMEENTE: ......................................................................................................................................

in samenwerking met

• bij de afhandeling van al uw administratieve formaliteiten;

POSTCODE:
.........................
GEMEENTE:
...................................................................................................
LIDNUMMER
CONFEDERATIE
BOUW:
........................................................

• voor de inschrijving en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
• voor onze expertise en kennis van de ondernemerschap.

FACTURATIEADRES (indien verschillend van hierboven):
LIDNUMMER Embuild: .....................................................................................................
......................................................................................................................................................

Meer info via formalis.be

STARTERSGIDS
VOOR DE AANNEMERS

Ref. 9930

Ref. 9930

StarterSgidS

Embuild biedt u de gratis “Startersgids
voor de aannemers” aan. Deze gids werd opgesteld om
al wie van plan is te starten in de bouw te helpen bij:

voor de aannemerS
Deze gids
De Confederatie Bouw biedt u deIS
gratis
“Startersgids
GRATIS

• het beoordelen van zijn kansen op succes; voor de aannemers” aan. Deze gids werd opgesteld om
al wie
• te begeleiden bij de lange administratieve weg,
dievan plan is te starten in de bouw te helpen bij:
• hettebeoordelen van zijn kansen op succes;
spijtig genoeg moet afgelegd worden om in regel
zijn met alle wettelijke bepalingen.
• te begeleiden bij de lange administratieve weg, die

spijtig genoeg moet afgelegd worden om in regel te

Het werk geeft een inzicht in al de te nemen zijn met alle wettelijke bepalingen.
stappen, zowel voor een eenmanszaak als voor
Heteen
werk geeft een inzicht in al de te nemen
vennootschap. Sommige ervan zijn specifiek stappen,
voor de zowel voor een eenmanszaak als voor een
bouw en worden door niet-ingewijden soms over
het
vennootschap.
Sommige ervan zijn specifiek voor de
hoofd gezien.

bouw en worden door niet-ingewijden soms over het
hoofd gezien.

Startersgids voor de aannemer

Deze gids is gratis.
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