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BVBB – Voorwaarden voor uitvoering bemalingswerken 
 

Prestaties ten laste van de opdrachtgever 
 
- het nemen van de nodige collectieve maatregelen 

om ervoor te zorgen dat onze mensen de hun opgedragen 

werken steeds op een veilige en verantwoorde manier kunnen 

uitvoeren zowel bij installatie als bij demontage van de 

bemalingsinrichtingen alsook tijdens het uitvoeren van de 

nodige onderhoudswerken of aanpassingen aan de geplaatste 

installaties.   

- het uitvoeren van een voorafgraving tot op het 

gevraagde peil over de gehele breedte van de sleuf of de gehele 

oppervlakte van de bouwput indien dit werd gevraagd.  

- het ter beschikking stellen van een bereikbaar en 

berijdbaar werkterrein ten einde een ongehinderd vorderen van 

onze installatieploeg, boormachines en vrachtwagen toe te 

laten.  

- stilstandskosten van onze installatieploeg omwille 

van redenen buiten onze wil zullen u worden aangerekend aan 

de op dat ogenblik geldende tarieven.  

- het gratis verlenen van kraanassistentie bij plaatsen 

en verwijderen van onze installaties indien het terrein niet 

toegankelijk is voor onze vrachtwagen.  

- het aanduiden van de juiste boorlocatie op het 

terrein waar de bemalingsinstallatie moet geplaatst worden en 

dit volgens onze aanwijzingen. 

- de eventueel aanwezige verharding dient te worden 

verwijderd en het puin te worden geruimd vooraleer met de 

plaatsing van de bemalingsinstallatie kan worden gestart.  

- de eventueel aanwezige nutsleidingen dienen te 

worden opgezocht en bloot gegraven. Daar waar op een afstand 

van minder dan 50 cm van kabels moet geboord worden, 

dienen door u geleidingsbuizen, diameter 250 mm te worden 

geplaatst tot voorbij de kabels.  

- directional drillings (gestuurde boringen) dienen op 

het terrein te worden gevisualiseerd. 

- het gratis ter beschikking stellen van de nodige 

hoeveelheid boorwater minimum 25 m³/u voor het plaatsen 

van de bemalingsinstallatie. Indien gewenst kunnen we zelf 

instaan voor de aanvoer van het nodige boorwater door de 

inzet van een citernewagen en/of standpijp. De kosten hiervoor 

zullen worden aangerekend aan: € 12,50 per m3 water. 

- het treffen van de nodige voorzieningen om te 

voorkomen dat het boorwater tot buiten de werkzone kan 

wegstromen.  

- het beschermen en stutten van onze installaties 

tijdens en na de uitvoering van de grondwerken.  

- beveiliging, bescherming, signalisatie (ook tijdens de 

uitvoering van de boorwerken langs de openbare weg), 

ophangen van kabels, leidingen en pompen alsook het maken 

van de nodige veilige doorgangen voor onze kabels en leidingen 

voor het kruisen van voetpaden, fietspaden, rijwegen en 

waterlopen. 

- treffen van de nodige maatregelen voor veilige 

lozings- en uitstroomvoorzieningen inclusief het bekomen van 

de nodige toelatingen van de beheerder. 

Het gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet 

lager zijn dan 1 g per liter gepompt water lozing in riolering en 

60 mg per liter gepompt water bij lozing in oppervlaktewater. 

De opdrachtgever neemt hiertoe de nodige maatregelen. Bij 

verstopping van het rioleringsnet zijn de kosten voor het 

ontstoppen en herstellen van de riolering steeds ten laste van 

de opdrachtgever. 

- beschermende maatregelen om de nadelige invloed 

van de grondwaterverlaging op de omgeving te vermijden zijn 

niet in deze offerte inbegrepen tenzij  uitdrukkelijk anders 

vermeld.  

- het opvangen en verpompen van hemelwater en 

restwater op stoorlagen is niet in onze prijsaanbieding vervat.  

- bij het demonteren van de bemalingsinstallatie dient 

deze volledig vrij en bereikbaar te zijn voor onze vrachtwagens. 

Bij slechte bereikbaarheid dient door uw zorgen gratis een 

kraan met kraanman ter beschikking te worden gesteld. 

- stilstandskosten van demontageploeg en kosten voor 

beschadigde materialen zullen worden aangerekend aan op dat 

ogenblik geldende tarieven.  

- het herstellen van de aanwezige verhardingen en van 

het natuurlijk terrein   in zijn oorspronkelijke staat, is ten uwe 

laste. 

- Bijzondere voorwaarden/bijkomende 

kosten/heffingen aktename milieuvergunning. 

- Zuivering "verontreinigd" bemalingswater en monitoring 

grondwater. 

 

 

Indien deze voorwaarden u toelaten ons de uitvoering van de vermelde werken toe te 

vertrouwen verzoeken wij u elk blad van de offerte alsook onze algemene voorwaarden in 

bijlage te paraferen, dit blad te ondertekenen voor akkoord, en ons het geheel terug te 

sturen.  
 

Voor akkoord,  

 

Opdrachtgever/klant      Opdrachtnemer 

(naam opdrachtgever/klant)     (naam opdrachtnemer) 

(handtekening)       (handtekening) 

 

(Naam, voornaam, functie)     (Naam, voornaam, functie) 


