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Verkoop van Rollend Materieel
Werkplaats : Salzinnes
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Beknopte beschrijving
NMBS verkoopt 5 stellen. Dit materieel staat momenteel in de NMBS Werkplaats van Salzinnes
(Namen). Het materieel kan niet meer rijden en moet per vrachtwagen vervoerd worden.
Het materieel wordt verkocht in de staat gekend door de koper. NMBS kan het gewicht dat wordt
vermeld op het technische fiche niet garanderen.
1/ 4117 – Tweeledige Diesel motorwagen deel 2 –Afgebrand, de neus ontbreekt, evenals enkele
belangrijke onderdelen.
2/ 5513 : Diesel locomotief type HLD 55 met motor maar zonder de cilinderkoppen.
3/ 5521 : Diesel locomotief type HLD 55 min of meer in dezelfde staat als 5513.
4/ 5523 : Diesel locomotief type HLD 55 met een volledige motor, enkele onderdelen ontbreken.
5/ 5536 : Diesel locomotief type HLD 55 met motor en generator, enkele onderdelen ontbreken.

Offerte
Uw offerte dient opgemaakt te worden volgens het inschrijvingsformulier in bijlage.
Om uw beste offerte te kunnen maken met alle inlichtingen die beschikbaar zijn, en volledig op de
hoogte te zijn van de transportmodaliteiten, is het vereist om de machine ter plaatse te inspecteren.
Gelieve uw bod ten laatste te sturen op 27/04/2021 om 16.00 naar het mail adres
quote.materials@belgiantrain.be . Na die datum zullen de offertes niet meer geaccepteerd worden.
Alleen de aanbieder van wie het bod werd geaccepteerd, wordt binnen een redelijke termijn op de
hoogte gebracht (maximaal 3 werkdagen, behalve verlofperiode en uitzonderlijke situaties).

Bezichtiging
Om het materieel te bezichtigen dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van het
rollend materieel in de werkplaats:
Adres:
Contact:

SNCB Technics – Werkplaats Salzinnes -Rue Fond des Bas Prés, 5000 Namur
M. Gaëtan Bandiera, tel +32 490/49.90.40 of 081/25.56.76
Mail : gaetan.bandiera@belgiantrain.be

Het dragen van veiligheidsschoenen en een geel vestje zijn de minimale verplichtingen die moeten
nageleefd worden in al onze ateliers. Naar gelang de sites kan het dragen van een veiligheidsbril of
–helm vereist zijn. Gelieve zich te informeren vóór het bezoek.

Asbest
Bepaald materieel bevat asbest. Een indicatieve inventaris van asbest die mogelijk aanwezig is op
het materieel werd overgenomen onder Artikel 8 van dit document, uitsluitend ter informatie.
Volgens de Europese wetgeving moet het asbest verwijderd worden voorafgaand aan de overdracht
van eigenaar. De asbestverwijdering gebeurt volgens een driepartijencontract tussen de koper, de
NMBS en een gecertificeerde asbestverwijderaar.
De asbestverwijdering moet binnen de 6 maand plaatsvinden na ophaling van het materieel door
de Koper.
De gevraagde documenten (zie artikel 8) moeten ten laatste zes (6) maanden na de ophaling van het
Rollend Materieel aan NMBS Technics worden meegedeeld. Gebeurt dit niet, wat de oorzaak ook
moge zijn (waaronder een meningsverschil tussen de Afvalbeheerder en de Asbestverwijderaar), dan
kan NMBS Technics:
-

een bijkomende goedkeuring voor de asbestverwijdering en de overdracht van deze
documenten, door de Asbestverwijderaar of een andere (nog steeds ten laste van de
Afvalbeheerder) goedgekeurd door NMBS Technics en die de verplichtingen van de
Asbestverwijderaar onderschrijft; of

-

de overeenkomst beëindigen, zonder juridische tussenkomst of schadeloosstelling op haar
kosten, per kennisgeving gericht aan de Afvalbeheerder en de Asbestverwijderaar; in dit geval
komt de waarborg van deze overeenkomst toe aan NMBS Technics als forfaitaire vergoeding,
waarbij NMBS Technics zich het recht voorbehoudt om een hoger bedrag te eisen, mits ze bewijs
kan leveren dat de eigenlijke opgelopen schade hoger ligt.

Ophaling
Het transport en het laden op een camion zijn volledig ten laste van de klant, vanaf de huidige
standplaats. Indien de werkplaats hulp moet bieden bij het ophalen, zal een bedrag van 250€ per
stel aangerekend worden.
De koper moet zijn transporteur op de hoogte brengen van de toestand van het materieel en over
de modaliteiten voor de ophaling, om latere discussie te vermijden.
De ophaling moet maximum 2 maanden na de handtekening van het contract gebeuren.
Als het materieel gekocht wordt voor schroot: behalve bij speciale uitzondering op voorhand en
schriftelijk te bepalen met het atelier, is het strikt verboden om ter plaatse te demonteren of
verschroten. De inschrijvers moeten ook een bestemmingsattest van het afval bij het atelier
afgeven.
De normen inzake veiligheid en milieu die geldig zijn dienen overal in het atelier gerespecteerd
worden.
Voor de planning van de ophaling moet contact worden opgenomen met de verantwoordelijke voor
het rollend materieel van de werkplaats.

Technische fiche
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Informatieve en niet-geverifieerde asbestinventaris
De onderstaande inventaris van de zones die mogelijk asbest bevatten in verschillende vormen is louter indicatief.
De gecertificeerde asbestverwijderaar is verplicht om een volledige inventaris op te maken en een volledige verwijdering uit te voeren van het asbest die
aanwezig is in het rollend Materieel, en dit volgens de bestaande reglementering.
Voor de locomotief klasse 55

Na afloop van de asbestverwijderingswerkzaamheden stuurt de Asbestverwijderaar de volgende documenten naar NMBS Technics:
1.

een asbestverwijderingsattest dat:
• in detail de plaatsen vermeldt waar er asbest gevonden en integraal verwijderd werd, waarbij voor elke eenheid van het Rollend Materieel expliciet het
type asbest vermeld wordt dat gevonden en verwijderd werd (met foto’s);
• voor elke eenheid van het Rollend Materieel attesteert dat al het asbest weggehaald is, op basis van de inventaris opgemaakt door de Asbestverwijderaar;
en,
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2.
3.
4.

een kopie van de verslagen van de uitgevoerde metingen, in voorkomend geval in toepassing van de bepalingen van titel 3 van Boek IV van de Codex over
het welzijn op het werk;
een overzicht van het asbestafval volgens het model in Bijlage 2;
een kopie van het ontvangstbewijs dat de Asbestverwijderaar ontvangen heeft van de erkende ophaler van gevaarlijk afval overeenkomstig de wetgeving
inzake gevaarlijk afval die van toepassing is in het betrokken land of de betrokken regio.

Het ontvangstbewijs bedoeld in 4) hierboven moet minstens de volgende informatie bevatten, naast alle andere informatie of ander bewijs dat NMBS Technics
zou kunnen eisen krachtens de van toepassing zijnde wetgeving op het moment van de asbestverwijdering:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

de datum van het transport, de overdracht of, indien nodig, de ophaalfrequentie;
de naam, het adres, het ondernemingsnummer van de Asbestverwijderaar en het adres waar het afval wordt opgehaald, indien dit verschilt;
de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de ophaler van het gevaarlijk afval;
de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien nodig;
de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de exploitatiezetel van de onderneming waar het afval wordt overgedragen;
de beoogde verwerkingsmethode;
de hoeveelheid in ton, in kilogram, in µg of, indien nodig, het overzicht van de opgehaalde hoeveelheden;
de beschrijving van het afval;
de code op de afvallijst;
de samenstelling en de fysieke kenmerken van het afval;
het type en het aantal verpakkingen;
de bijzondere transportinstructies, indien nodig.

Dit ontvangstbewijs wordt ondertekend door de Asbestverwijderaar.
De documenten moeten ten laatste zes (6) maanden na de ophaling van het Rollend Materieel aan NMBS Technics worden meegedeeld. Gebeurt dit niet, wat de
oorzaak ook moge zijn (waaronder een meningsverschil tussen de Afvalbeheerder en de Asbestverwijderaar), dan kan NMBS Technics:

-

-

een bijkomende goedkeuring voor de asbestverwijdering en de overdracht van deze documenten, door de Asbestverwijderaar of een andere (nog
steeds ten laste van de Afvalbeheerder) goedgekeurd door NMBS Technics en die de verplichtingen van de Asbestverwijderaar onderschrijft; of
deze overeenkomst beëindigen, zonder juridische tussenkomst of schadeloosstelling op haar kosten, per kennisgeving gericht aan de Afvalbeheerder en de
Asbestverwijderaar; in dit geval komt de waarborg van deze overeenkomst toe aan NMBS Technics als forfaitaire vergoeding, waarbij NMBS Technics zich het
recht voorbehoudt om een hoger bedrag te eisen, mits ze bewijs kan leveren dat de eigenlijke opgelopen schade hoger ligt.
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N° 2021.RM003

Verkoop van 5 stellen uit Salzinnes

Ondergetekende (Naam, Voornaam,
Hoedanigheid)
Handelend
In mijn eigen naam (1)
Adres (straat, nr, postcode, stad, land)
Tel. nr:
E-mail:
Bankrekening:
Voor de firma (1)
Naam van de onderneming
Adres (straat, nr, postcode, stad, land)
Nr Tel:
E-mail:
Bankrekening:
Ondernemingsnummer:
Verbindt zich hierbij:

➢
➢
➢
➢

➢
➢
Vrijwaart de NMBS, tot de
volledige ontlading van deze
laatste:

➢

➢

De materialen en voorwerpen onderzocht te hebben
Het materieel te komen ophalen tot datum …./…./……
De volgende firma aan te stellen voor de asbestverwijdering: ……………………………
De bepalingen en voorwaarden van het beroep op de mededinging en van de
Verzameling van de Algemene verkoopsvoorwaarden van de NMBS
Aan de NMBS het overeengekomen bedrag te storten
De wetgeving die van kracht is inzake de bescherming van het leefmilieu
nauwgezet na te leven.
Tegen elke schade die op haar zou verhaald worden ten gevolge van het
gebruik, de opslag, de afvoer, de verhandeling, de verwerking, de overbrenging
of de vernietiging van de materialen die het voorwerp uitmaken van deze
verkoop.
Tegen alle eventueel verhaal, voor alle nadelige gevolgen van gelijk welke aard
die voortvloeien uit ongevallen of andere oorzaken waarvan de onderstaande
personen het slachtoffer zouden zijn in het kader van de uitvoering van de
afhaling:
- de koper zelf;
- zijn aangestelden
- derden
- de NMBS, met inbegrip van haar personeelsleden, zowel op het gebied van de
goederen die haar toebehoren als die waarvan zij het vruchtgebruik heeft.

Datum en handtekening,
voorafgegaan door de vermelding
“gelezen en goedgekeurd”

Indien het bod als te laag wordt beschouwd, behoudt de NMBS het recht om dit bod te verwerpen.
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Materieel

Inschrijving in EURO zonder BTW

Ref
In cijfers

1
2
3
4
5

Diesel Autorail
deel 2

4117

HLD 55

5513

HLD 55

5521

HLD 55

5523

HLD 55

5536

Letterschrift
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