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Verkoopprocedure SDV 20225023 voor verkoop van 13 vrachtwagens Volvo en 1 shelter te 
Leopoldsburg 

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 B beschreven materieel is een openbare verkoop voor 13 percelen met 
vrachtwagen Volvo en 01 perceel met shelter BAETEN te Leopoldsburg.  

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 15% bijkomende kosten aangerekend. 
d. Er wordt opgemerkt: 

 dat de demontage, de ontmanteling, de verpakking, het laden en 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 46 
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: 

DEBOCK Lucas 

Administratief medewerker 

Tel: 0032 2 441 79 89 (direct) 

E-mail: mrmp-sales@mil.be 

 

 

NEDERLANDSTALIG: 

DECHAMPS Marijke 

Meester 

Tel: 0032 2 441 54 76 (direct) 

E-mail: mrmp-sales@mil.be 
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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 

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). 

14 percelen (perceelnrs. van 1 tot en met 14) bevinden zich in: 

18de Bataljon Logistiek – complex Zuid – D35 

Kwartier Leopold I 
Leopold II Laan 4 

3970 LEOPOLDSBURG 

 

Bezichting van het materieel:  

Vanaf 17 oktober 2022 tot en met 24 november 2022 

Afspraak minstens één dag op voorhand aan te vragen via de POC. 

De bezichtigingen zullen doorgaan op dinsdag – en donderdagvoormiddag 

- 18,20,25,27 oktober en 3,8,10,17,22 en 24 november. 

POC:  
Eerste Sergeant Majoor Guy LAMBRIGTS 
Te bereiken tijdens de diensturen van maandag t.e.m. vrijdag van 08.00 u tot 16.00 u 
Niet bereikbaar vanaf 31 oktober t.e.m. 2 november, op 11 en 15 november 

Tel nr. 0032-(0)2/442.42.46 of +32-(0)495/15.14.13 of per e-mail: guy.lambrigts@mil.be  

6. Ontvangst van de offertes 

a. De offertes zullen strikt het model van bijlage A eerbiedigen. Belangrijke opmerking: om geldig te zijn: 
(1) Dienen de gevraagde persoons- of bedrijfsgegevens volledig ingevuld te zijn; 

(2) Moeten de offertes ondertekend en gedateerd zijn; 

(3) Mogen er op de offerte geen doorhalingen/verbeteringen (vb. met correctievloeistof/Tipp-Ex) zijn 

aangebracht; 

(4) Dient de offerte goed leesbaar ingevuld te zijn. 

b. De prijzen dienen in EURO opgegeven te worden. Geen enkele herziening van de prijzen is toegelaten. 
c. De offertes moeten vóór 28 november 2022 om 12u 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 20225023 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. 
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7. Selectie- en Gunningcriterium 

a. De Verkoopdienst behoudt zich het recht voor om een kandidaat-koper te weigeren indien uit diens 
vorige deelnames is gebleken dat deze zijn contractuele verbintenissen niet is nagekomen. 

b. Het enige gunningscriterium is de prijs. 
c. Het hoogste bod per perceel voor het aangeboden materieel, zal de keuze bepalen. 
d. 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. 

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 50 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. 
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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 50 EUR) voor dekking van de 

administratieve kosten. Ingeval van een negatief saldo, zal een bijkomende betalingsvraag 

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.  

(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 50 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. 

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. 

  



SDV20225023  5 

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. 

13/10/2022

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: Gedetailleerde omschrijving van het materieel 

Bijlage C: Foto’s van het materieel 

 



Dossier 20225023 1  

 

 

Bijlage A 

SDV 20225023 Inschrijving Volvo en shelter te LEOPOLDSBURG 

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 20225023 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 20225023 vermeld staan, na te leven. 

 (1) Schrappen wat niet past. 

Perceel Beschrijving 

 Inschrijving (EURO) 

In cijfers In letters 

1 Volvo N10 6X4   

2 Volvo N10 6X4   

3 Volvo N10 6X4   

4 Volvo N10 6X4   

5 Volvo N10 6X4   

6 Volvo N10 6X4   

7 Volvo N10 6X4   

8 Volvo N10 6X4 DUMP   
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9 Volvo N10 6X4 DUMP   

10 Volvo N10 6X4   

11 Volvo N10 6X4   

12 Volvo N10 6X4   

13 Volvo N10 6X4   

14 Shelter maintenance 
BAETEN 

  

  Gedaan te   ,  

Handtekening  

lde 2022 
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Perceel / Lot 1 – 2 – 3  

Locatie / Emplacement Leopoldsburg complex Zuid / complexe Sud – D35 

Benaming / 
Dénomination  

Vrachtwagen / Camion VOLVO N10 6X4  

Technische info / 
Info technique  
 

Perceel / Lot 1: (V59067) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D3KB701768 

 1989 – +/- 170.000 Km – Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état: 1 band lek / 1 
pneu à plat 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Zijpaneel ontbreekt / Panneau latéral manquant 

 

Perceel / Lot 2: (V59087) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D9KB701788 

 1989 – +/- 106.700 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état: 1 band lek / 1 
pneu à plat 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Zijpaneel ontbreekt / Panneau latéral manquant 

 

Perceel / Lot 3: (V59168) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D7LB701869 

 1989 – +/- 20.530 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 
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Perceel / Lot 4 – 5 – 6 – 7  

Locatie / Emplacement Leopoldsburg complex Zuid / complexe Sud - D35 

Benaming / 
Dénomination  

Vrachtwagen / Camion VOLVO N10 6X4  

Technische info / 
Info technique  
 

Perceel / Lot 4: (V61589) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D7LB701967 

 1990 – +/- 178.800 Km - Cat. 3 

 Kilometerteller werkt niet / Compteur kilométrique ne fonctionne pas 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 

Perceel / Lot 5: (V61727) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D9LB702103 

 1990 – +/- 48.730 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 

Perceel / Lot 6: (V57965) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D5KB701481 

 1989 – +/- 15.980 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Bestuurderszetel ontbreekt / Siège conducteur manquant 

 

Perceel / Lot 7: (V59152) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D3LB701853 

 1989 – +/- 73.400 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 
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Perceel / Lot 8 - 9 

Locatie / Emplacement Leopoldsburg complex Zuid / complexe Sud - D35 

Benaming / 
Dénomination  

Vrachtwagen / Camion VOLVO N10 6X6 - DUMP 

Technische info / 
Info technique  

Perceel / Lot 8: (V59452) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2E9LB702207 

 1990 – +/- 57.870 Km – Cat. 4 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Minstens te vervangen / Au moins à remplacer: 

o Tussendoos / Boîte intermédiaire 

o V-stang achterbrug / Barre V pont arrière  

o Spoorstang / Barre d’accouplement 

o Kruiskoppeling links voorbrug / Accouplement à cardan pont avant 
gauche 

o Deflector luchtinlaat / Déflecteur entrée d’air 

o Schakelaar richtingaanwijzers / Interrupteur clignotants 

o Cardan transmissie-tussendoos / Cardan transmission-boîte 
intermédiaire 

o Cardan voorbrug / Cardan pont avant 

o Cardan tussendoos – mediaanbrug / Cardan boîte intermédiaire-
pont médiant 

o Uitlaatfilter ontbreekt / Filtre d’échappement manquant 

o Achterpaneel ontbreekt / Panneau arrière manquant 

o Lege cabine / Cabine vide :  

 Zetels ontbreken / Sièges manquants 

 Versnellingsbak ontbreekt / Boîte de vitesse manquante 

 

Perceel / Lot 9: (V59494) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2E3LB702249 

 1990 – +/- 12.220 Km – Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Minstens te vervangen / Au moins à remplacer: 

o Deuren ontbreken / Portes manquantes 

o Zijpaneel ontbreekt / Panneau latéral manquant 

o Brandstofdop ontbreekt / Trappe de réservoir absente 
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Perceel / Lot 10 – 11 – 12 -13 

Locatie / Emplacement Leopoldsburg complex Zuid / complexe Sud - D35 

Benaming / 
Dénomination  

Vrachtwagen / Camion VOLVO N10 6X4  

Technische info / 
Info technique  
 

Perceel / Lot 10: (V61582) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D4LB701960 

 1990 – +/- 112.460 Km – Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

 Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Dakbekleding: los / Couverture de toit: mauvaise fixation 

 Breedte indicator links ontbreekt / Indicateur largeur gauche absent 

 Stoepspiegel rechts te vervangen / Miroir trottoir droit à remplacer 

 Bestuurderszetel: scheur in bekleding / Siège conducteur: fissure dans 
le tissu 

 Luchtcompressor: zweetvorming (olie) / Compresseur d’air: transpiration 
(huile) 

 Onderstel of motor vertonen geen defecten / Chassis ou moteur ne 
présentent aucun défaut 

 Zijpaneel ontbreekt / Panneau latéral manquant 

 

Perceel / Lot 11: (V61628) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D7LB702004 

 1990 – +/- 175.350 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

 Banden in slechte staat / Pneus en mauvais état 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Brandstofdop ontbreekt / Trappe de reservoir absente 

 Onderstel of motor vertonen geen defecten / Chassis ou moteur ne 
présentent aucun défaut 

 Zijpaneel ontbreekt / Panneau latéral manquant 
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Perceel / Lot 12: (V61675) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D5LB702051 

 1990 – +/- 50.850 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechtere staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Deur / scharnieren materiaalbak rechts achter afgebroken / Porte / 
charnières de conteneur de matériel droit arrière démoli 

 Minstens te vervangen / Au moins à remplacer : Luchtleiding rempot 
rechts voor / Tube d’air pot de frein avant droit 

 Minstens te vervangen / Au moins à remplacer: stuurstang / Barre de 
direction 

 Koppeling versleten (Asbest) / Accouplement usé (Amiante) 

 Reservewiel ontbreekt / Roue de secours manquante 

 

Perceel / Lot 13: (V61704) 
 Chassisnr. / N° Chassis: YV2NOA2D1LB702080 

 1990 – +/-  94.400 Km - Cat. 3 

 Diesel 

 Lange stilstand / Longue stagnation 

o Banden in slechtere staat / Pneus en mauvais état 

o Start niet / Ne démarre pas 

o Algemene roestvorming / Rouille en général 

o Remmen geblokkeerd / Freins bloqués 

 Minstens te vervangen / Au moins à remplacer: 

o Remmen links voor / Freins avant gauche 

o Bladveer links voor / Lame de ressort avant gauche 

o Batterijen / Batteries 

o Ruitenwissers / Essuie-glaces 

o Deurrubber links + rechts / Joint de porte gauche + droit 

o Radiator: lekt / Radiateur: coule 

o Temperatuurmeter werkt niet / Thermomètre ne fonctionne pas 

o Brandstofmeter werkt niet / Jauge de carburant ne fonctionne pas 

o Brandstofdop ontbreekt / Trappe de réservoir absente 

o Breedte indicator rechts ontbreekt / Indicateur largeur droit absent 

o Rempotten achteraan in slechte staat / Pots de frein en arrière en 
mauvais état 

o Verlichting links achteraan werkt niet / Éclairage gauche arrière ne 
fonctionne pas 

o Reflectoren zijkant ontbreken / Réflecteurs latéraux absent 

o Zetels ontbreken / Sièges manquants 

o Lek achterassen / Fuite essieux arrière 

o Zijpaneel ontbreekt / Panneau latéral manquant 

o Reservewiel ontbreekt / Roue de secours manquante 

 
 



Bijlage /Annexe B 

 

 

 

Perceel / Lot 14 

Locatie / Emplacement Leopoldsburg complex Zuid / complexe Sud – D35 

Benaming / 
Dénomination  

Shelter maintenance BAETEN 

Technische info / 
Info technique  
 

Perceel / Lot 14: (J41672) 

 2 ramen / 2 fenêtres, 1 deur / 1 porte 
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Perceel / Lot 1 – 2 – 3  

 

       

 

 

 

 

Perceel / Lot 4 – 5 – 6 – 7  
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Perceel / Lot 8 - 9 

 

      
 

 

Perceel / Lot 10 – 11 – 12 -13 

  

          
 

      
    

 

Perceel / Lot 14 

 

 
 

 


