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Formulier aanmelding onderhandse aanbesteding:  
“Renovatie kunstgras voetbalveld SV Excelsior ’31, veld 1 te 
Rijssen” 
 
Onderdelen gemarkeerd met een * zijn verplicht  

Bedrijfsgegevens 
*Bedrijfsnaam:  Vul naam bedrijf in 
*Inschrijfnummer KvK: Vul KvK nummer in 
*Contactpersoon:  Vul naam contactpersoon in 
*Telefoonnummer:  Vul telefoonnummer in 
*E-mail   Vul e-mail adres in 

 
Bezoekadres:     
*Straatnaam + nr:  Vul straatnaam + huis nr in 
*Postcode + plaats:  Vul postcode + plaatsnaam in 

 
Postadres:     
Postbus:   Vul postbus + nr in 
Postcode + plaats: Vul postcode + plaatsnaam in 
 
 

*Inschrijfvereisten inschrijver: 
(om in aanmerking te komen voor uitnodiging tot inschrijving) 
 
*Staat uw firma op de sportvloerenlijst NOC*NSF met een constructie voor de aanleg van 
een kunstgrasvoetbalveld met een 45mm kunstgrasmat met EPDM infill:  Ja  /  Nee 
 
* Om direct na einde van het voetbalseizoen de kunstgrasmat te kunnen gaan vervangen 
wenst opdrachtgever een verkorte stand-still periode te hanteren. Dit voor de duur van 1 
week na voorlopige gunning. De firma stemt hiermee in:  Ja  /  Nee 
 
*Kan uw bedrijf inschrijven en leveren een kunstgras voetbalmat (systeem) dat voldoet 
aan onderstaande  eisen :  Ja  /  Nee 
 

• minimale vezellengte 45 mm 
• minimale vezeldikte 400 μm 
• maximale tapebreedte is 1,3 mm 
• tenminste 140.000 vezels per vierkante meter 
• infill bestaande uit zand en performance infill niet zijnde SBR, kurk of een gerecycled 
materiaal. Performance infill dat is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als waar de vezels uit bestaan is wel 
toegestaan. De infill dient sportspecifiek geproduceerd te zijn, niet bestaande uit gerecycled materiaal en groen 
van kleur.  

 
Instrooimateriaal  
De kunstgrasmat wordt ingestrooid met twee materialen. Onderop de basis van de mat wordt speciaal zand gestrooid in 
een uniforme laagdikte conform specificaties mat (+/- 2 mm ten opzichte van gemiddelde). Daarop komt een materiaal dat 
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voor een groot deel de sporttechnische eigenschappen bepaalt. Beide materialen zijn genormeerd en zijn onlosmakelijk 
verbonden aan de aangeboden constructie en de goedkeuring daarvan. 
 
 
*Certificering: 
*VCA*:    Ja / Nee 
*ISO 9001:   Ja / Nee 

 

 

*Referentieprojecten 
Conform de specificatie referentieprojecten in de laatste 5 jaar en na tevredenheid zijn afgerond. Er kan contact worden op 
genomen met de betreffende opdrachtgever voor controle op de opgegeven referentie. 

 
Referentie 1:     
*Opdrachtgever + contactpers:  Vul naam opdrachtgever + contactpersoon in 
*Periode:     Vul periode uitvoering in 
*Aanneemsom:    Vul de aanneemsom in 
*Projectomschrijving:    Omschrijf het referentieproject in dit veld 
 
Referentie 2:     
*Opdrachtgever + contactpers:  Vul naam opdrachtgever + contactpersoon in 
*Periode:     Vul periode uitvoering in 
*Aanneemsom:    Vul de aanneemsom in 
*Projectomschrijving:    Omschrijf het referentieproject in dit veld 
 

Wilt u meer referentieprojecten opgeven?  Ja / Nee 
 

 
Naar waarheid ingevuld:  Vul hier de datum in 
 
Vertegenwoordigingsbevoegd  Vul naam ondertekenaar in 
ondertekenaar:     
 
Handtekening: 
 

 


