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Verkoopprocedure SDV 20215707 voor diverse voertuigen en accessoires verdeeld in 29 loten te Peutie 

1. Samenvatting van de verkoopprocedure 

§ 2 Toegepaste procedure – verantwoordelijke dienst 
§ 3  Publiciteit - terbeschikkingstelling van de documenten die de verkoop regelen 
§ 4 Deelnemingsvoorwaarden – informatie te verstrekken door de kandidaat-kopers 
§ 5 Bezichtiging van het aan te kopen materieel door de kandidaat-kopers 
§ 6 Ontvangst van de offertes 
§ 7 Gunningscriterium 
§ 8 Gunning 
§ 9 Betaling 
§ 10 Afhaling van het materieel 
§ 11 Maatregelen van ambtswege 
§ 12 Waarborg 
§ 13 Geschillen 

2. Toegepaste procedure – verantwoordelijke dienst 

a. De verkoop van het in bijlage A beschreven materieel is een openbare verkoop van diverse voertuigen 
en accessoires in Peutie. 

b. Dit impliceert dat er geen onderhandelingen gebeuren en dat de prijs het enige gunningscriterium is. 
c. Op het bedrag van de weerhouden inschrijving worden er 5% bijkomende kosten aangerekend. 
d. Er wordt opgemerkt: 

 dat de demontage, de ontmanteling, de verpakking, het transport zijn ten laste van de koper. 
 dat het materieel verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt zonder enige waarborg. 

e. De dienst verantwoordelijk voor deze verkoop en waaraan alle briefwisseling moet gericht worden, is: 

MRMP 
VERKOOPDIENST/ (SDV-D) 

Blok 4 D/ Verdieping 2/ Lokaal 77 
Kwartier Koningin Elisabeth 

Everestraat 1 
BOX 29 

1140 – EVERE 
België 

E-mail: mrmp-sales@mil.be  
Website: www.mil.be/sales 

Verantwoordelijke voor deze verkoop (binnen de Verkoopdienst): 

 

FRANSTALIG: 

FOLLET Bram 

Luitenant 

Tel: 0032 2 441 53 65 (direct) 

E-mail: mrmp-sales@mil.be 

 

 

NEDERLANDSTALIG: 

ALAERTS Kurt 

Adjudant 

Tel: 0032 2 441 54 03 (direct) 

E-mail: mrmp-sales@mil.be 

 

3. Publiciteit – ter beschikkingstelling van de documenten die de verkoop regelen 

Publiciteit gebeurt door middel van: 

 Het ter beschikking stellen van onderhavig document dat de verkoop regelt op de website van de 
Verkoopdienst: www.mil.be/sales . 

 Het ter beschikking stellen van onderhavig document dat de verkoop regelt op de website van de 
Verkoopdienst: www.facebook.com/Sales.Defense.be . 

 Een officiële publicatie in het: ''Bulletin der Aanbestedingen'' te raadplegen op de website public 
procurement : www.publicprocurement.be 
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4. Deelnemingsvoorwaarden – informatie te verstrekken door de kandidaat-kopers 

Pro memorie.  

5. Bezichtiging van het aan te kopen materieel door de kandidaat-kopers 

Het materieel kan bezichtigd worden tijdens de diensturen en na afspraak met de «Point Of  
Contact» (POC). 

29 percelen (perceelnrs. van 1 tot en met 29) bevinden zich in: 

KWARTIER MAJ HOUSIAU 

MARTELARENSTRAAT 181  

BLOK C9 

1800 VILVOORDE 

BELGIË 

 

Bezichting van het materieel: vanaf 25 oktober 2021 tot en met 3 december 2021 

POC:  
 1 Sergeant Chef Alexandre CALLENS, te bereiken op tel nr. 0032-(0)2/441.07.12 of per e- mail : 

Alexandre.Callens@mil.be 
 1 Korporaal-Chef Stéphane LECLERCQ, te bereiken op tel nr. 0032-(0)2/441.07.12 ,  

mobiel : 0032 470/ 70.61.57 of per e- mail : Stephane.Leclercq2@mil.be 

6. Ontvangst van de offertes 

a. De offertes zullen strikt het model van bijlage B eerbiedigen. Belangrijke opmerking: om geldig te zijn, 
moeten de offertes ondertekend en gedateerd zijn. 

b. De prijzen dienen in EURO opgegeven te worden. Geen enkele herziening van de prijzen is toegelaten. 
c. De offertes moeten vóór 6 december 2021 om 12 u naar de leidende dienst verstuurd worden, de 

datum van de post geldt als bewijs. Ze blijven minimum negentig (90) kalenderdagen geldig vanaf deze 
datum. 

d. Adres voor het indienen van de offertes: zie § 2 hierboven. 
e. Om geldig te zijn moeten de offertes: 

 ofwel tijdig via de post verstuurd worden, per aangetekende brief, onder dubbele omslag met de 
vermelding SDV 20215707 op de binnenste omslag ; 

 ofwel tijdig per drager afgeleverd worden. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de 
contactpersonen van de Verkoopdienst (Zie § 2 hierboven). 

f. De offertes die per fax, telefoon of e-mail verstuurd worden zullen NIET aanvaard worden 
g. TAAL: de offertes moeten verplicht één van drie Belgische officiële landstalen worden ingediend t.t.z. 

ofwel in het NEDERLANDS, ofwel in het FRANS, ofwel in het DUITS ( met uitsluiting van elke andere 
taal). Technische bijlagen aan de offerte mogen in het Engels toegevoegd worden. 

h. Voorwaardelijke offertes, abnormale prijzen en/of negatieve prijzen zijn niet toegelaten en zullen door 
de Administratie ambtshalve als niet-conform en ongeldig gecatalogeerd worden. 

7. Gunningcriterium 

a. Het enige gunningscriterium is de prijs. 
b. Het hoogste bod per perceel voor het aangeboden materieel, zal de keuze bepalen. 
c. Er zijn geen onderhandelingen toegestaan. 

8. Gunning 

a. Een gunningsvoorstel van de verkoop zal opgesteld worden door de Verkoopdienst. 
b. De hoogstbiedende kandidaat-koper per perceel zal op de hoogte gebracht worden van het 

gunningsvoorstel en zal een factuur krijgen per brief of mail met ontvangstbevestiging. 
Hij dient nochtans rekening te houden met het feit dat de bevoegde ordonnateur van het Ministerie van 
Defensie het recht heeft om de gunning van de opdracht volledig of gedeeltelijk te weigeren. 

c. De NIET-GUNNING geeft aan de kandidaat–kopers GEEN ENKEL RECHT OP 
SCHADEVERGOEDING. Een brief of mail zal ter informatie aan de niet-weerhouden kandidaat-kopers 
verstuurd worden. 
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9. Betaling 

a. De betaling gebeurt in EURO. 
De betalingsmodaliteiten staan op de factuur vermeld. 

b. De schuld dient in een eenmalige storting betaald te worden binnen de dertig (30) kalenderdagen te 
tellen vanaf de datum van afgifte van de factuur. 

c. Wanneer de contractuele termijn overschreden is, zullen de maatregelen van ambtswege van § 11 
onmiddellijk toegepast worden. 

10. Afhaling van het materieel 

Afhalingsplaats: zie plaats van bezichtiging in § 5 

a. Na ontvangst van de betaling van de factuur, krijgt de koper binnen de tien (10) kalenderdagen een 
afhalingsbon voor het gekochte materieel. Deze bon wordt door de lokale Militaire Overheid geëist. 

b. De afhaling moet volledig uitgevoerd worden binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de 
datum van afgifte van de afhalingsbon. Bij overschrijding van deze termijn zullen de maatregelen van 
ambtswege van § 11 onmiddellijk toegepast worden. 

c. Voor de ontmanteling en de afhaling moet de koper de aan het materieel aangepaste middelen 
gebruiken. 

d. De praktische modaliteiten (afhalingsdatum, toegang tot de afhalingsplaats, …) moeten tussen de 
koper en de lokale Militaire Overheid geregeld worden. 

e. De eventueel nog noodzakelijke manipulatie op de afhaalplaats, de demontage en de lading en het 
vervoer van het materieel zijn ten laste van de koper. 

f. De koper is verantwoordelijk voor alle schade die hij tijdens het afhalen van het materieel zou 
veroorzaken, zowel aan het personeel of de goederen van het Bestuur als aan derden. 

g. De koper is ook verantwoordelijk voor het personeel aan wie hij het afhalen toevertrouwd heeft. 
h. De lokale Militaire Overheid zal alle schade in een proces-verbaal opnemen dat door beide partijen zal 

ondertekend worden. Zonder verweerschrift van de koper binnen de zeven (7) kalenderdagen gaat het 
Bestuur ervan uit dat de koper de inhoud van het proces-verbaal aanvaard heeft. 

i. De koper moet alle door hem veroorzaakte beschadigingen herstellen of laten herstellen. 

11. Maatregelen van ambtswege 

a. Laattijdige betaling : 
(1) Bij niet-betaling tegen de vermelde datum (zie § 9.b) zal de koper een mail (indien mailadres 

gekend) met ontvangstbevestiging dan wel een aangetekende brief als herinnering tot betaling 
ontvangen. Deze mail of aangetekende brief zal gelden als ingebrekestelling. 

(2) Bij niet-betaling binnen de 2 weken na ontvangst van de betalingsherinnering zal de opdracht van 
rechtswege ontbonden worden en het betrokken materieel zal terug ter beschikking van de 
Verkoopdienst gesteld worden. De koper is, in voorkomend geval, aan de Verkoopdienst een 
som verschuldigd van 10% van het bedrag van het contract (met een minimum van 500 EUR) 
voor dekking van de administratieve kosten. 
Deze beslissing zal door middel van een mail (indien mailadres gekend) met 
ontvangstbevestiging dan wel een aangetekende brief aan de koper genotificeerd worden. 
Bovendien zal de koper uitgesloten worden van alle verkopen die door de Verkoopdienst 
georganiseerd worden voor een periode van tenminste twee jaar. 

b. Laattijdige afhaling : 
(1) Geen afhaling 

(a) Indien het toegewezen lot of één of meerdere van de toegewezen loten niet werd(en) 
afgehaald binnen de voorziene termijn (zie § 10.b), zal de Verkoopdienst een herinnering tot 
afhaling aan de koper versturen door middel van een mail (indien mailadres gekend) met 
ontvangstbevestiging dan wel een aangetekende brief. Deze mail of aangetekende brief zal 
gelden als ingebrekestelling. 

(b) Indien het in § 11.b.(1).(a) bedoelde materieel niet werd afgehaald uiterlijk de vijftiende 
(15de) kalenderdag volgend op de datum van het versturen van de herinnering, zal de 
opdracht van rechtswege ontbonden worden en zal het betrokken materieel terug ter 
beschikking van de Verkoopdienst worden gesteld. 

(c) De Verkoopdienst zal aan de koper de betaalde som van het/de niet afgehaalde lot/loten 
terugstorten, verminderd met 10% (met een minimum van 500 EUR) voor dekking van de 
administratieve kosten. Ingeval van een negatief saldo, zal een bijkomende betalingsvraag 
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ten belope van het resterende saldo gericht worden aan de betrokken koper. Voor de 
betaling van het gebeurlijke saldo zijn § 9.a en b van toepassing. 

(d) Deze beslissing (zowel de ontbinding verkoopopdracht Cfr §11.b.(1).(b) alsook de 
gebeurlijke financiële afhandeling hiervan Cfr §11.b.(1).(c)) zal door middel van een mail 
(indien mailadres gekend) met ontvangstbevestiging dan wel een aangetekende brief aan de 
koper genotificeerd worden.  

(e) Bovendien zal de koper uitgesloten worden van alle verkopen die door de Verkoopdienst 
georganiseerd worden voor een periode van tenminste twee jaar, op voorwaarde dat het 
gebeurlijke saldo Cfr § 11.b.(1).(c) tijdig aangezuiverd werd. Zolang het gebeurlijke saldo niet 
aangezuiverd is, blijft de koper sowieso uitgesloten van alle verkopen die door de 
Verkoopdienst georganiseerd worden. 

(2) Gedeeltelijke afhaling van een lot 
(a) Indien een gedeelte van een lot niet werd afgehaald binnen de voorziene termijn (zie § 10.b), 

zal de Verkoopdienst een herinnering tot afhaling aan de koper versturen door middel van 
een mail (indien mailadres gekend) met ontvangstbevestiging dan wel een aangetekende 
brief. Deze mail of aangetekende brief zal gelden als ingebrekestelling. 

(b) Indien het in § 11.b.(2).(a) bedoelde materieel niet werd afgehaald uiterlijk de vijftiende 
(15de) kalenderdag volgend op de datum van het versturen van de herinnering, zal de 
opdracht met betrekking tot het desbetreffende lot van rechtswege ontbonden worden en zal 
het resterende betrokken materieel terug ter beschikking van de Verkoopdienst worden 
gesteld. 

(c) De Verkoopdienst zal in dit geval geen enkele som terugstorten aan de koper. Een 
bijkomende kost van 500 EUR zal daarenboven aangerekend worden aan de koper voor 
dekking van administratieve kosten. Voor de betaling van het gebeurlijke saldo zijn § 9.a en 
b van toepassing. 

(d) Deze beslissing (zowel de ontbinding verkoopopdracht Cfr §11.b.(2).(b) alsook de financiële 
afhandeling hiervan Cfr §11.b.(2).(c)) zal door middel van een mail (indien mailadres 
gekend) met ontvangstbevestiging dan wel een aangetekende brief aan de koper 
genotificeerd worden. 

(e) Bovendien zal de koper uitgesloten worden van alle verkopen die door de Verkoopdienst 
georganiseerd worden voor een periode van tenminste twee jaar, op voorwaarde dat de 
bijkomende kosten Cfr § 11.b.(2).(c) tijdig betaald werden. Zolang deze kosten niet betaald 
zijn, blijft de koper sowieso uitgesloten van alle verkopen die door de Verkoopdienst 
georganiseerd worden. 

12. Waarborg 

a. Het materieel wordt te koop aangeboden in de staat waarin het zich bevindt zonder enige waarborg. 
b. Door zijn kwalificaties en de mogelijkheid om het materieel te bezichtigen zoals voorzien in § 5, wordt 

verondersteld dat de koper de staat van het materieel kent. 
c. De overdracht van de eigendom vindt plaats op de datum van de ontvangst van de betaling. 

13. Geschillen 

Voor geschillen zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van BRUSSEL bevoegd. 
Om te vermijden dat in beslag genomen materiaal alsnog zou verkocht worden, wordt de aandacht van de 
kandidaat-kopers getrokken op het feit dat bij een daadwerkelijke inbeslagname van goederen, voorzien 
voor verkoop, de desbetreffende verkoop onmiddellijk zal geannuleerd en stopgezet worden, ongeacht of 
het beslag wordt gelegd vóór of tijdens een verkoop. 

14/10/2021

X

Signed by: Tom Laermans (Signature)  
Tom LAERMANS 

Kolonel stafbrevethouder 
Directeur van de Verkoopdienst 
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Lijst van bijlagen 

Bijlage A: Inschrijvingsformulier (offerte) 

Bijlage B: Details betreffende het materieel 

Bijlage C: Maatregelen Covid-19  

Bijlage D: Verklaring op eer 
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Bijlage A 

SDV 20215707 Inschrijving Verkoop van diverse voertuigen en accessoires in Peutie 

Ik, ondergetekende (Naam, Voornaam en Beroep): 

handelend  In mijn eigen naam (1): 
 

(Verplichte rijksregistrernr)  
 

voor de firma  (1):  

(Volledige benaming van de firma + BTW Nr)  

Adres:   

Tel nr:   

E-mail:   

verklaar:  

 kennis te hebben genomen van de administratieve clausules van toepassing op de 
verkoopprocedure SDV 20215707 en ze na te leven. 

 te bieden (bedragen in € uitgedrukt) voor (zie beneden). NIET VERGETEN beneden te 
ONDERTEKENEN !  

 deze prijzen gedurende negentig (90) kalenderdagen te waarborgen.  
 de betalings- en ophalingstermijnen die in de administratieve clausules van de verkoopprocedure 

SDV 20215707 vermeld staan, na te leven. 

 (1) Schrappen wat niet past. 

Perceel Beschrijving 

 Inschrijving (EURO) 

In cijfers In letters 

001 Moto Solo BMW   

002 Moto Solo BMW   

003 Moto Solo BMW   

004 Moto Solo BMW   

005 Moto Solo BMW   

006 Moto Solo BMW   

007 Moto Solo BMW   

008 Moto Solo BMW   

009 Personenwagen Opel 
Insignia 

  

010 Lichte vrachtwagen Renault 
Master 

  

011 Lichte vrachtwagen VW 
LT35 
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012 Lichte vrachtwagen 
Mercedes Sprinter 208 

  

013 Lichte vrachtwagen Renault 
Master 

  

014 Personenwagen Renault 
Mégane 

  

015 Velgen   

016 Bus Vanhool EOS   

017 Bus Vanhool EOS   

018 Bus Vanhool EOS   

019 Autobus SAN DAF   

020 Autobus SAN DAF   

021 Autobus SAN DAF   

022 Autobus SAN DAF   

023 Autobus SAN DAF   

024 Autobus SAN DAF   

025 Vrachtwagen Mercedes 
1117 Cargo 

  

026 Vrachtwagen Mercedes 
1117 Cargo 

  

027 Vrachtwagen Mercedes 
1117 Cargo 

  

028 Lichte vrachtwagen Renault 
Master 

  

029 Voertuigmatten   

Gedaan te   ,  

Handtekening  

lde 2021 
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  Bijlage / Annexe B 
 

HET VOOR VERKOOP VOORGESTELDE MATERIEEL KAN TOT DE VOLGENDE CATEGORIËN (ALS NIET 
BINDENDE INFORMATIE GEGEVEN) BEHOREN:  

CATEGORIE 1:  ONMIDDELLIJK BRUIKBAAR.  

CATEGORIE 2:  KLEINE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK.  

CATEGORIE 3:  GROTE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK.  

CATEGORIE 4:  ENKEL GESCHIKT VOOR RECUPERATIE WISSELSTUKKEN.  

 

LE MATERIEL PROPOSE A LA VENTE PEUT ETRE DE CATEGORIE 1, 2, 3 OU 4 (DONNE A TITRE 
INDICATIF SANS  ENGAGEMENT) C’EST-A-DIRE : 

CATEGORIE 1:  DIRECTEMENT UTILISABLE  

CATEGORIE 2:  PETITES REPARATIONS OU PETITS REMPLACEMENTS SONT NECESSAIRES 

CATEGORIE 3:  REPARATIONS IMPORTANTES OU D’IMPORTANTS REMPLACEMENTS SONT 

NECESSAIRES  

CATEGORIE 4:  LE MATÉRIEL NE PEUT SERVIR QUE POUR LA RÉCUPÉRATION DE PIÈCES DE 

RECHANGE  
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Perceel / Lot: 1    MOTO SOLO  "BMW  R1150RT" M00378 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1150RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 279 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70R17 
Banden achter / Pneus ar : 120/60R17 
Transmissie / Transmission : cardan 
Rechter voorvork lekt / Fuite Fourche avant  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 128.596 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10419A83ZK55532 
Bouwjaar / Année de construction :  2003 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 2    MOTO SOLO  "BMW  R1150RT" M00333 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1150RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 279 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70R17 
Banden achter / Pneus ar : 120/60R17 
Transmissie / Transmission : cardan 
  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 113.504 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10419A93ZK53479 
Bouwjaar / Année de construction :  2003 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
  

Perceel / Lot: 3    MOTO SOLO  "BMW  R1150RT" M00327 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1150RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 279 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70R17 
Banden achter / Pneus ar : 120/60R17 
Transmissie / Transmission : cardan 
  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 52.488 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10419A72ZK46917 
Bouwjaar / Année de construction :  2003 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
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Perceel / Lot: 4    MOTO SOLO  "BMW  R1150RT" M00302 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1150RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 279 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70R17 
Banden achter / Pneus ar : 120/60R17 
Transmissie / Transmission : cardan 
  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 76.336 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10419A02ZK44801 
Bouwjaar / Année de construction :  2003 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
  

Perceel / Lot: 5    MOTO SOLO  "BMW  R1150RT" M00336 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1150RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 279 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70R17 
Banden achter / Pneus ar : 120/60R17 
Transmissie / Transmission : cardan 
  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 108.361 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10419A53ZK53494 
Bouwjaar / Année de construction :  2003 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
  

Perceel / Lot: 6    MOTO SOLO  "BMW  R1150RT" M00317 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1150RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 279 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70R17 
Banden achter / Pneus ar : 120/60R17 
Transmissie / Transmission : cardan 
Batterij stuk, olielek motor / Batterie cassée, fuite 
huile moteur  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 110.802 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10419A83ZK53442 
Bouwjaar / Année de construction :  2003 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
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Perceel / Lot: 7    MOTO SOLO  "BMW  R1150RT" M00308 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1150RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 279 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70R17 
Banden achter / Pneus ar : 120/60R17 
Transmissie / Transmission : cardan 
Probleem startmotor / Problème de démarreur  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 82.299 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10419A02ZK46340 
Bouwjaar / Année de construction :  2003 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
  

Perceel / Lot: 8    MOTO SOLO  "BMW  R1200RT" M10016 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : BMW   
Model / Modèle : 1200RT  
Vermogen / Puissance : 95 Cv  
Gewicht / Poids : 274 Kg 
Banden voor / Pneus av : 120/70-17 
Banden achter / Pneus ar : 180/55-17 
Transmissie / Transmission : Boîte à 6 rapports 
Kader geplooid (ongeval - wisselstukken)  
Cadre plissé (accident - pièces détachées)  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 22.505 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WB10A0306JZ263631 
Bouwjaar / Année de construction :  2018 
Voertuig rijdt niet / Véhicule ne roule pas 
 

Perceel / Lot: 9    PERSONWAGEN / VOITURE "OPEL INSIGNIA CDTI" V80737 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque :  OPEL 
Model / Modèle : INSIGNIA CDTI 
Cilinderinhoud / Cylindrée : 1.956 cc  
Vermogen / Puissance : 130 cv 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Nuttige lading / Charge utile : 1.613 Kg 
Zitplaatsen / Places assises : 5 
  
  
 

Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  W0LGT5GL2C1072477 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   236.299 Km  
Bouwjaar / Année de construction : 2012 
Voertuig rijdt niet / Véhicule ne roule pas 
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Perceel / Lot: 10    LICHTE VRACHTWAGEN / CAMIONETTE "RENAULT MASTER FOURGON T33" 
V10634 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque :  RENAULT MASTER 
Model / Modèle : T33 
Zitplaatsen / Places assises :  3  
Nuttige lading / Charge utile : 1.620 Kg 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle  
  
  
  
 

Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  VF1FDBEE519214571 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   146.113 Km  
Bouwjaar / Année de construction : 1999 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 
Perceel / Lot: 11    LICHTE VRACHTWAGEN / CAMIONETTE "VW LT 35 TDI" V29536 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque :  VOLKSWAGEN 
Model / Modèle : LT 35 TDI 
Zitplaatsen / Places assises :  2 + 1  
Nuttige lading / Charge utile : 1.485 Kg 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle  
Type motor/moteur : VW Diesel 2.384 cc 
Banden / Pneus : 215 R 14 C 
  
 

Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WV1ZZZ2DZVH026237 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   70.737 Km  
Bouwjaar / Année de construction : 1996 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 12    LICHTE VRACHTWAGEN / CAMIONETTE "MERCEDES SPRINTER 208 CDI" 
V10781 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 
 

 
Merk / Marque :  MERCEDES 
Model / Modèle : SPRINTER 208 CDI 
Cilinderinhoud / Cylindrée :  2.148 cc  
Zitplaatsen / Places assises :  3 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Nuttige lading / Charge utile : 865 Kg 
Banden / Pneus : 195/70/15C 
Batterij / Batterie : 12V 
  
 

Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WDB9026611R127716 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   299.135 Km  
Bouwjaar / Année de construction : 2000 
Voertuig rijdt / Véhicule roule  
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Perceel / Lot: 13    LICHTE VRACHTWAGEN / CAMIONETTE "RENAULT MASTER FOURGON T30 
D" V10125 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque :  RENAULT MASTER 
Model / Modèle : FOURGON T30 D 
Zitplaatsen / Places assises :  3  
Nuttige lading / Charge utile : 1.415 Kg 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle  
Bestuurdersdeur ontbreekt / Manque porte conducteur  
  
  
 

Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  VF1FB30BL16261499 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   66.380 Km   
Bouwjaar / Année de construction : 1996 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 
Perceel / Lot: 14    PERSONWAGEN / VOITURE "RENAULT MEGANE DCI 90" V80845 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque :  RENAULT  
Model / Modèle : MEGANE DCI 90 
Zitplaatsen / Places assises :  5  
Nuttige lading / Charge utile : ± 1.215 Kg 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle  
Beschadigd voertuig / Véhicule accidenté  
  
  
 

Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  VF1BZ1A0747951782 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   241.579 Km   
Bouwjaar / Année de construction : 2012 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 15    VELGEN / JANTES 

 Cat: 2 ± 44 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Banden velgen / Jantes pour pneus “Tubeless” : 44 EA     
Schuine wielmoeren / Ecrous de roues coniques : 300 EA 
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Perceel / Lot: 16    BUS VANHOOL EOS COACH MFG 55 PL V38205 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : VANHOOL EOS COACH 
Model / Modèle : EOS 90 
Type : 94/1148 
Zitplaatsen / Places assises : 55 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Nuttige lading / Charge utile : 18.100 Kg 
Aantal assen / Nombre d'essieux : 2  
Bouwjaar / Année de construction : 1995  
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   498.303 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  YA9CF2H20SB128156 
Zonder gelijkvormigheidsattest / Sans certificat de conformité 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
   

Perceel / Lot: 17    BUS VANHOOL EOS COACH MFG 55 PL V38086 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : VANHOOL EOS COACH 
Model / Modèle : EOS 90 
Type : 94/1148 
Zitplaatsen / Places assises : 55 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Nuttige lading / Charge utile : 18.100 Kg 
Aantal assen / Nombre d'essieux : 2  
Bouwjaar / Année de construction : 1994 
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   570.068 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  YA9CF2G22RB128994 
Zonder gelijkvormigheidsattest / Sans certificat de conformité 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
   

Perceel / Lot: 18    BUS VANHOOL EOS COACH MFG 55 PL V38087 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : VANHOOL EOS COACH 
Model / Modèle : EOS 90 
Type : 94/1148 
Zitplaatsen / Places assises : 55 
Brandstof / Carburant : Diesel  
 Nuttige lading / Charge utile : 18.100 Kg 
Aantal assen / Nombre d'essieux : 2  
Bouwjaar / Année de construction : 1994 
  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   525.588  Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  YA9CF2G24RB128995 
Zonder gelijkvormigheidsattest / Sans certificat de conformité 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
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Perceel / Lot: 19    AUTOBUS “ SAN DAF TB 2105 DMT 41 PL” V95670 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : SAN DAF 
Model / Modèle : TB 2105 
Motor / Moteur : DAF DHT 825 8.250 cc 
Zitplaatsen / Places assises : 41 
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Banden / Pneus : 295/80 R 22,5 
Batterij / Batterie : 2 x 12 V / 165 Ah 
Gewicht / Poids : ± 8 T 
Brandstof / Carburant : Diesel  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 302.269 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  XLRBE21HTOE347783  
Bouwjaar / Année de construction : 1989 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 20    AUTOBUS “ SAN DAF TB 2105 DMT 41 PL” V95699 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : SAN DAF 
Model / Modèle : TB 2105 
Motor / Moteur : DAF DHT 825 8.250 cc 
Zitplaatsen / Places assises : 41 
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Banden / Pneus : 295/80 R 22,5 
Batterij / Batterie : 2 x 12 V / 165 Ah 
Gewicht / Poids : ± 8 T 
Brandstof / Carburant : Diesel  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 453.590 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  XLRBE21HTOE349403 
Bouwjaar / Année de construction : 1989 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 21    AUTOBUS “ SAN DAF TB 2105 DMT 41 PL” V95706 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : SAN DAF 
Model / Modèle : TB 2105 
Motor / Moteur : DAF DHT 825 8.250 cc 
Zitplaatsen / Places assises : 41 
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Banden / Pneus : 295/80 R 22,5 
Batterij / Batterie : 2 x 12 V / 165 Ah 
Gewicht / Poids : ± 8 T 
Brandstof / Carburant : Diesel  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 532.982 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  XLRBE21HTOE350224 
Bouwjaar / Année de construction : 1989 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
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Perceel / Lot: 22    AUTOBUS “ SAN DAF TB 2105 DMT 41 PL” V95774 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : SAN DAF 
Model / Modèle : TB 2105 
Motor / Moteur : DAF DHT 825 8.250 cc 
Zitplaatsen / Places assises : 41 
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Banden / Pneus : 295/80 R 22,5 
Batterij / Batterie : 2 x 12 V / 165 Ah 
Gewicht / Poids : ± 8 T 
Brandstof / Carburant : Diesel  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 352.467 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  XLRBE21HTOE354442 
Bouwjaar / Année de construction : 1990 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 23    AUTOBUS “ SAN DAF TB 2105 DMT 41 PL” V95684 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : SAN DAF  
Model / Modèle : TB 2105 
Motor / Moteur : DAF DHT 825 8.250 cc 
Zitplaatsen / Places assises : 41 
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Banden / Pneus : 295/80 R 22,5 
Batterij / Batterie : 2 x 12 V / 165 Ah 
Gewicht / Poids : ± 8 T 
Brandstof / Carburant : Diesel  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 573.586 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  XLRBE21HTOE348371 
Bouwjaar / Année de construction : 1989 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 24    AUTOBUS “ SAN DAF TB 2105 DMT 41 PL” V95693 

 Cat: 3 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque : SAN DAF  
Model / Modèle : TB 2105 
Motor / Moteur : DAF DHT 825 8.250 cc 
Zitplaatsen / Places assises : 41 
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Banden / Pneus : 295/80 R 22,5 
Batterij / Batterie : 2 x 12 V / 165 Ah 
Gewicht / Poids : ± 8 T 
Brandstof / Carburant : Diesel  
 

Km of uurstand / Compteur km ou d'heures : 513.852 Km 
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  XLRBE21HTOE353668 
Bouwjaar / Année de construction : 1989 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
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Perceel / Lot: 25    VRACHTWAGEN / CAMION "MERCEDES 1117/N CARGO" V37551 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 
 

 

 
Type motor/moteur : MERCEDES 5.958 cc 
Banden / Pneus : 245/70 R 19,5 
Zitplaatsen / Places assises : 3  
Batterij / Batterie : 2 x 12V 135 Ah 
Nuttige lading / Charge utile : 6.000 Kg 
Bouwjaar / Année de construction : 1990 
Brandstof / Carburant : Diesel  
  
  
  

Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :  156.722 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WDB67601215547909 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
  
Perceel / Lot: 26    VRACHTWAGEN / CAMION "MERCEDES 1117/N CARGO" V37598 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 
 

 

 
Type motor/moteur : MERCEDES 5.958 cc 
Banden / Pneus : 245/70 R 19,5 
Zitplaatsen / Places assises : 3  
Batterij / Batterie : 2 x 12V 135 Ah 
Nuttige lading / Charge utile : 6.000 Kg 
Bouwjaar / Année de construction : 1990 
Brandstof / Carburant : Diesel  
  
  
  

Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :  215.799 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WDB67601215565207 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 
Perceel / Lot: 27    VRACHTWAGEN / CAMION "MERCEDES 1117/N CARGO" V37604 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 
 

 

 
Type motor/moteur : MERCEDES 5.958 cc 
Banden / Pneus : 245/70 R 19,5 
Zitplaatsen / Places assises : 3  
Batterij / Batterie : 2 x 12V 135 Ah 
Nuttige lading / Charge utile : 6.000 Kg 
Bouwjaar / Année de construction : 1990 
Brandstof / Carburant : Diesel  
  
  
  

Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :  133.258 Km  
Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  WDB67601215549851 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
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Perceel / Lot: 28    LICHTE VRACHTWAGEN / CAMIONNETTE "RENAULT MASTER FOURGON 
T33" V10607 

 Cat: 2 1 Stuk(s) / Pièce(s) Voertuig / Véhicule 
   

 

 

 
Merk / Marque :  RENAULT MASTER 
Model / Modèle : T33 
Zitplaatsen / Places assises :  3  
Nuttige lading / Charge utile : 1.620 Kg 
Brandstof / Carburant : Diesel  
Versnellingsdoos / Boîte de vitesses : Manueel / Manuelle  
  
  
  
 

Chassisnr of serienr / N° de châssis ou N° de série :  VF1FDBEE519214573 
Km of uurstand / Compteur km ou d'heures :   175.017 Km  
Bouwjaar / Année de construction : 1998 
Voertuig rijdt / Véhicule roule 
 

Perceel / Lot: 29    VOERTUIGMATTEN / TAPIS DE SOL VÉHICULE 

 Cat: 2 22 Stuk(s) / Pièce(s) Uitrusting / Equipement 
   

 

 

 
Merk / Marque : Peugeot Boxer  
Hoeveelheid / Quantité : 22 EA 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
     



Bijlage C 

1 
 

SPECIFIEKE COVID-19 MAATREGELEN 

(1) De federale overheidsregels dienen steeds gerespecteerd te worden. 
Deze kunnen teruggevonden worden op https://diplomatie.belgium.be/en  

(2) Basisregels Defensie zoals social distancing (mondmaskers indien social distancing niet 
mogelijk), strikte handhygiëne, dienen nauwgezet gerespecteerd te worden. 

BEN JE OF VOEL JE JE ZIEK, BLIJF DAN THUIS !!! (#BLIJFINUWKOT) 
 

(3) Personen zullen enkel toegang krijgen tot het militaire kwartier als zij in het bezit te zijn 
van een mondmasker. 

Het dragen van een mondmasker is momenteel alleen verplicht binnen de gebouwen en 
in geval de “social distancing” (de veiligheidsafstand) niet kan gerespecteerd worden. 

Militair personeel kan aanwezig zijn om het respecteren van alle 
beschermingsmaatregelen tegen Covid-19 te garanderen. In voorkomend geval wordt u 
gevraagd hun richtlijnen te volgen en te respecteren. 

(4) Reisinformatie  

a. Alle reisinformatie voor een verplaatsing in kader van een bezichtiging van 
materieel is te raadplegen op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 

b. Bezoekers uit het buitenland moeten een verklaring op eer kunnen voorleggen 
(Bijlage E) waarin zij verklaren: 

i. Asymptomatisch te zijn in de 7 dagen voor zijn/haar aankomst in de 
militaire installaties. 

ii. Geen contact te hebben gehad hebben met door COVID-19 besmette 
(bevestigd of verdacht) personen in de 14 dagen voor zijn/haar aankomst 
in de militaire installaties. 

(5) Bezichtiging van het materieel 

a. Speciale aandacht dient besteed te worden aan het correct toepassen van de 
basisregels met betrekking tot de individuele hygiëne. 

b. Gelieve enkel voorwerpen aan te raken indien u er echt interesse voor hebt en 
ontsmet uw handen met handalcoholgel (niet overal beschikbaar) na elk contact. 

c. Het materieel zal niet na elk contact ontsmet worden. Gelieve daarom het 
adequate beschermingsmaterieel te voorzien om uw eigen veiligheid te 
garanderen! Het is toegelaten het materieel te inspecteren, maar alleen als u 
handschoenen draagt.  

(6) Afhaling van het materieel 

- De regels genummerd (1) t.e.m (4) zijn eveneens van toepassing bij de afhaling 
van het materieel. 

- U wordt gevraagd de markering en de door het militair personeel gegeven 
richtlijnen te respecteren om de veiligheidsafstand van 1.5m te garanderen, 
behalve als dit onmogelijk is zoals voor de ondertekening of afgifte van een 
document. 

- De termijnen om het materieel af te halen kunnen licht oplopen om het aantal 
tegelijkertijd aanwezige personen in de militaire installaties te beperken. 

 



Kingdom of  Belgium  Bijlage / Annexe D 
 Ministry of Defence 
 
 
 
 

This is an official DEFENCE document valid in the COVID-19 crisis period. 

DECLARATION ON HONOUR 
 

APPLICATION TO ENTER MILITARY BARRACKS 
(To be presented upon entry) 

 

The undersigned applicant: 

Full official name:………………………………………………………………………….. 

Address:……………………………………………………………………………………
… 

Postcode:………………….
. 

Country:……………………………………………………
. 

Telephone or cell phone 
number:…………………………………………………………….. 

 

 YES NO 

Declares to have presented no symptoms of COVID-19 since at 

least seven (7) days prior to the arrival in Belgium ☐ ☐ 

Declares to not have been directly exposed to someone who is 

suspected of or diagnosed with COVID-19 in the last 14 days prior 

to the arrival in Belgium 
☐ ☐ 

 

The General Measures issued by the Federal Government are to be applied with at all 

times. 

They can be found on the official information website:  

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#006  

In addition there is a strict adherence to the basic rules of social distancing (face masks 

if not possible), strict hand hygiene, … 

Desired (BEL) military barracks 
to enter 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Desired date of entry Date of exit. 

…………………………………….……… …………………………………………… 

 

Place Date (dd/mm/yyyy) Applicants signature 

  

   

  
 


