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t.a.v. Directeur Johan Seynaeve 

Grintweg 120 

BE – 8400 Oostende  
 

Tel: +32 (0)59 79 00 60 

email: directeur@polderbos.be     

 
Nazareth, vrijdag 10 februari 2023 

 

Onze ref. : L_AMB_FGD-off-23-OVCO Polderbos-01  

 

Uw ref. : Bestek “Emissiemetingen 2023 – 2026” , 2023/001 

 

Geachte, 

 

Wij danken U voor Uw prijsvraag voor het uitvoeren van luchtemissiemetingen. 

In antwoord op de door U gestelde vraag, wensen wij U volgende voorwaarden aan te bieden. 

Opgelet, vanaf 1 januari 2023 verandert ons BTW-nummer en bankrekeningnummer, zie onder in 

dit document voor onze nieuwe gegevens. Gelieve hiermee rekening te houden bij het verstrekken van 

uw opdracht.  

 

1. Opdracht 

 

Item Meetpunt Te meten parameters Meetmethode AIR PE 8 

(zie bijlage 1) 

1 2 meetpunten  

Crematorium Polderbos, 

Grintweg 120 

8400 Oostende:  

1 x  per jaar 

- Fysische randparameters: 

o Temperatuur 

o Vocht 

o Druk en debiet 

 

- Rookgassen: 

(O2, CO2, CO, NOx en SO2) 

- Stof 

- PCDD Dioxines en PCDF Furanen 

(min. 6u), incl. 1 campagneblanco 

- Totaal kwik, uitgedrukt als Hg  

(zowel stofvormig als vluchtig) 

 

1203 

1006 

1007 

 

 

1009/1010/1011 

1000/1001 

1204 

 

1014 

 

 

Opmerkingen: 

1) Het meten van de algemene fysische parameters (vochtgehalte, temperatuur, druk en debiet) is 

noodzakelijk voor het omrekenen van de resultaten naar normomstandigheden en het berekenen 

van de massastromen. 

http://www.eurofins.be/
mailto:analyseslucht@eurofins.com
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2. Aandachtspunten bij de voorbereiding van de schouwen / meetplaats 

- De schouwen moeten voorzien zijn van meetopeningen volgens Vlarem II.  

Ons laboratorium kan U hierbij de nodige ondersteuning geven. Het maken en plaatsen van de 

meetopeningen valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf. 

- Voorafgaande regeling van toelating tot de bedrijfsterreinen / de meetplaats zodat hiermee op de 

meetdata geen onnodige tijd verloren gaat. 

- Stroomvoorziening (220 V) 

- Tijdens de meetdata dient een verantwoordelijke van de opdrachtgever ter beschikking te zijn 

voor onze medewerkers (aanwijzing meetlocaties, aanspreekpunt voor eventuele bijzonderheden 

in productieprocessen tijdens de metingen ,….) 

 

3. Kwaliteitsgaranties 

- De monstername en analyses uit bijlage 1 zijn erkend door LNE / VITO 

- Dezelfde monsternames zijn erkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Het laboratorium is geaccrediteerd op basis van ISO 17025. 

- Door deelname aan ringtesten worden de meet- en analyseresultaten periodiek gecontroleerd. 

 

4. Kostprijs voor bovenvermeld project, excl. BTW:  

 

Item Omschrijving Kostprijs, excl. 

BTW / meetpunt 

Aantal 

2023 - 2026 

Totaalprijs, 

Excl. BTW 

1 2 meetpunten  

Crematorium Polderbos, 

Grintweg 120 

8400 Oostende:  

1 x  per jaar 

€  2610,00 8 €  20880,00 

2 Hermeting dioxines en furanen € 2300,50 1 € 2300,50 

3 Hermeting andere parameters € 1052,00 1 € 1052,00 

Totaalprijs  € 24232,50 

 

In bovenstaande prijs is inbegrepen: 

 Metingen ter plaatse. Er wordt verondersteld dat de metingen uitgevoerd worden tijdens één 

beurt en bij één (brandstof)regime voor elke ketel of installatie. De metingen moeten kunnen 

gebeuren onder veilige omstandigheden. 

 Verplaatsingen in België. 

 Dagelijkse kalibraties ter plaatse van de continue meettoestellen. 

 Het nemen en analyseren van veldblanco’s waar nodig conform het LUC. 

 Rapportage met vergelijking van de resultaten t.o.v. de toepasselijke normen.  

mailto:analyseslucht@eurofins.com
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Onvoorziene bijkomende kosten: 

 In de offerte wordt berekend dat alle metingen binnen de geschatte tijdsduur op werkdagen 

tussen 07:00 en 18:00 van maximum 8 uur, incl. verplaatsingen uitgevoerd worden. Wachttijd 

door oorzaken vreemd aan onze medewerkers of bijkomende werkuren ter plaatse worden 

aangerekend aan € 98,50 (excl. BTW) per persoon per bijkomend uur. 

 Het niet kunnen doorgaan van metingen omwille van gelijk welke reden (vb. productiestilstand) 

dient minimaal 24 uur op voorhand gemeld te worden.   

 Bij laattijdige annulaties of verplaatsingen worden de volgende kosten aangerekend: € 195,00 

verplaatsingskost per medewerker waarbij de medewerker(s) tot maximaal 1 uur op locatie 

aanwezig is (zijn). Bijkomende wachttijd wordt conform bovenstaande clausule doorberekend. 

Bij annulaties worden eventuele gepresteerde uren voor voorbereiding verrekend aan 

bovenvermeld tarief.  

 Indien meer dan 1 meting gepland stond en een van deze metingen niet kan plaatsvinden door 

een onverwachte stilstand of defect, wordt een bijkomende kost van € 95,00 aangerekend per 

geannuleerde meting.  

 Indien er extra verplaatsingen dienen uitgevoerd te worden of de metingen niet in de voorziene 

tijdsperiode uitgevoerd kunnen worden, worden de extra verplaatsingen en werktijd 

aangerekend volgens bovenstaande clausules.  

 

Betalingsvoorwaarden: 

 

Facturen worden verzonden per e-mail. Indien de factuur in een online portaal van de klant geplaatst 

moet worden, geldt een toeslag van € 25,00 per factuur.  

De betalingen dienen te gebeuren na het beëindigen van het project en dit binnen dertig dagen na 

factuurdatum. Voor projecten welke wegens (productie)omstandigheden over een langere periode 

gespreid dienen te worden, wordt per maand een deelrapport en een factuur à rato de geleverde 

prestaties opgestuurd.  

 

Algemene voorwaarden: 

 

Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op onze 

website of op aanvraag verkrijgbaar. Door ondertekening van de offerte of door 

opdrachtverstrekking verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.  

Eurofins Air Monitoring Belgium nv behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door 

te voeren.  

 

Offerte geldig vanaf de opgegeven offertedatum. 

Offerte geldig tot 31-12-2023. 

mailto:analyseslucht@eurofins.com


 L_AMB_FGD-off-23-OVCO Polderbos-01 

Eurofins Air Monitoring Belgium NV 

analyseslucht@eurofins.com 

+32 (0)9 222 77 59  4/8

  

 

5. Meetdatum 

 

Het vastleggen van meetdata gebeurt na onderling overleg. 

Voor uitvoering van deze opdracht kan U als volgt contact opnemen: 

 

Mail: analyseslucht@eurofins.com  

Telefoon: 09 / 222 77 59     (→ doorkiesnummer 361) 

 

U kunt hierbij gebruik maken van uw bestelbon en/ of de opdrachtbevestiging in bijlage. 

 

 Hopende u hiermee een correcte aanbieding te hebben gedaan, 

 

 

 
 

 

 

Ing Frank Goderis 

Business Line Manager div. Air 

frankgoderis@eurofins.be   

 

 

 

mailto:analyseslucht@eurofins.com
mailto:analyseslucht@eurofins.com
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Opdrachtbevestiging: DIENST LUCHT 

 

Door te mailen aan: analyseslucht@eurofins.com  

 

Eurofins Air Monitoring Belgium NV 

Venecoweg 5 

9810 Nazareth 

 

Ondergetekende, 

 

OVCO Crematorium Polderbos 

t.a.v. Directeur Johan Seynaeve 

Grintweg 120 

BE – 8400 Oostende  
 

Geeft hierbij de opdracht tot uitvoering van de metingen zoals beschreven in de offerte met referentie: 

L_AMB_FGD-off-23-OVCO Polderbos-01 

 

Totaal bedrag in €, excl. BTW € 

 

Hierbij eveneens de uitvoering van de onderstaande optionele metingen: 

 € 

 

 € 

 

 € 

 

Gewenste uitvoeringsperiode  

 

Adres van uitvoering  

 

 

Contactpersoon  

 

Referentie voor facturatie  

 

Email adres voor facturatie 

 

 

BTW-nummer 

 

 

Opmerkingen  

 

 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

 

 

 

 

          
Naam, functie en handtekening     datum 

mailto:analyseslucht@eurofins.com
mailto:analyseslucht@eurofins.com
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Bijlage 1: Omschrijving Pakketten / Meetmethoden onder Vlarel - Erkenning 
In de onderstaande lijst staan de pakketten vermeld die vervat zijn in de Vlarel - erkenning van  

Eurofins Air Monitoring Belgium NV. 

Parameters Methode 

AIR PE 8 

Principe Normverwijzing 

L1: monsterneming en analyse met testbuisjes van afgassen (emissie) en omgevingslucht (immissie) 

in daartoe geëigende situaties 

diverse gasvormige 

componenten 

1103 kleurreactiebuisjes 

met directe aflezing ter plaatse 

LUC/0/005 

NBN EN 1231 

L2: emissiemetingen – basispakket: rookgastemperatuur, druk, watergehalte, gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een 

gaskanaal en een continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofdioxide, koolstofmonoxide en vluchtige 

organische componenten als totaal organisch koolstof. 

Rookgastemperatuur 1203 Thermokoppel LUC/0/005, LUC/0/002 

NBN EN 15259, NBN EN 13284-1 

Druk, gassnelheid en 

gasdebiet 

1007 Elektronische verschildruksonde en 

pitotbuis. 

LUC/0/005, LUC/0/004 

NBN EN 15259, NBN EN 16911 

Vochtgehalte 1006 gravimetrische bepaling  LUC/0/005, LUC/0/003 

NBN EN 14790 

in het kader van densiteitbepaling 

t.b.v. debietmetingen kan het vocht-

gehalte eveneens bepaald worden met 

een capacitieve vochtsonde of  

berekend worden bij stookinstallaties 

NBN T95-001 

 

Vito Code van goede praktijk 

2019/HEALTH/R/2044 

 

Stofgehalte 1000/1001 Isokinetische staalname op een filter. 

Gravimetrische bepaling van het stof 

door verschilweging. 

LUC/0/005, LUC/I/001 

NBN EN 13284-1 

NBN EN 15259 

Continue meting van: 

SO2 , NOx, O2, CO2, CO 

1009/1010/ 

1011 

Meetwagen met continue monitoren. LUC/0/005, LUC/II/001 

NBN EN 14789, EN 15058,  

EN14792, EN 15267-3 

Totaal organisch koolstof  1012 TOC met FID-meter ter plaatse. LUC/0/005, LUC/II/001 

NBN EN 12619 

L3: emissiemetingen – stookinstallaties tot 10 MW: rookgastemperatuur, watergehalte, gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in 

een gaskanaal en een continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofdioxide en koolstofmonoxide. 

Rookgastemperatuur 1203 Thermokoppel LUC/0/005, LUC/0/002 

NBN EN 15259, NBN EN 13284-1 

Druk, gassnelheid en 

gasdebiet 

1007 Elektronische verschildruksonde en 

pitotbuis. 

LUC/0/005, LUC/0/004 

NBN EN 15259, NBN EN 16911 

Vochtgehalte 1006 gravimetrische bepaling  LUC/0/005, LUC/0/003 

NBN EN 14790 

in het kader van densiteitbepaling 

t.b.v. debietmetingen kan het 

vochtgehalte eveneens bepaald 

worden met een capacitieve 

vochtsonde of  berekend worden bij 

stookinstallaties 

NBN T95-001 

 

Vito Code van goede praktijk 

2019/HEALTH/R/2044 

 

 

Stofgehalte 1000/1001 Isokinetische staalname op een filter. 

Gravimetrische bepaling van het stof 

door verschilweging. 

LUC/0/005, LUC/I/001 

NBN EN 13284-1 

NBN EN 15259 

Continue meting van: 

SO2 , NOx, O2, CO2, CO 

1022 Gecombineerde meting van CO, NOx, 

SO2 en O2 door middel van 

galvanische meetcellen. (Berekening 

CO2 aan de hand van de rest O2 ) 

LUC/0/005 

Vito Code van goede praktijk 

2019/HEALTH/R/2044 

L4: emissiemetingen – monsterneming en analyse van zware metalen 

L4.1: Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, 

Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en 

Hg als totaal gehalte (som 

van stof en gasvormig) en als 

gehalte stofvormig 

1014 isokinetische monstername, 

gevolgd door gaswassing,  

analyse via ICP (FIMS voor Hg). 

LUC/0/005, LUC/I/002, 

LUC/III/010 

 

NBN EN 14385, EN 13211, 

NBN EN 13284-1 

L4.2.4: Mo als totaalgehalte 

(som van stof en gasvormig) 
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Parameters Methode 

AIR PE 8 

Principe Normverwijzing 

L5: emissiemetingen – monsterneming en analyse van anorganische stoffen  

L5.1: gasvormige 

anorganische chloor- 

verbindingen als HCl 

1003 Absorptie in demiwater en analyse 

met ionenchromatograaf. 

LUC/0/005, LUC/III/001 

NBN EN1911 

L5.2: SOx 1024 natchemische bepaling van SOx LUC/0/005, LUC/III/008 

EN 14791, NBN T95-201,  

NBN T95-202, EPA Method 8 

L5.3: chloor 1013 natte gaswassing in NaOH (met 

voorafgaande wasflessen met H2SO4 

ter verwijdering van HCl) en analyse 

met ionenchromatograaf. 

LUC/0/005, LUC/III/002 

EPA 26 

L5.4: NH3 1015 natte gaswassing in zwavelzuur met 

daaropvolgende colorimetrische 

analyse 

LUC/0/005, LUC/III/003 

EPA CTM-027, NEN 2826 

L5.5: H2S 1205 natte gaswassing in  cadmiumacetaat-

oplossing met daaropvolgende 

iodometrische titratie 

LUC/0/005 

VDI 3486, blatt 2 

L5.9: bemonstering van 

stofdeeltjes met specifieke 

grootte (PM 10 en PM 2,5) 

1201 Monstername door middel van een 

Johnas II cascade impactor. Deeltjes 

worden er bij aanzuigen volgens hun 

grootte en traagheid gescheiden op de 

impactorplaten. 

LUC/0/005, LUC/I/003 

NBN EN ISO 23210:2009 

L5.14: SO3 1024 natchemische bepaling van SOx LUC/0/005, LUC/III/008 

NBN T95-201,  

NBN T95-202, EPA Method 8 

L5.15: gasvormige 

anorganische fluor- 

verbindingen als HF 

1004 natte gaswassing m.b.v. NaOH en 

analyse met ion-specifieke elektrode 
LUC/0/005, LUC/III/006 

NBN T95-501, NF X43-304 

L6: emissiemetingen – monsterneming en analyse van vluchtige organische stoffen (VOS) – basispakket VOS:  

aromatische koolwaterstoffen, paraffinische koolwaterstoffen, alifatische halogeenkoolwaterstoffen, esters, ketonen, alcoholen en 

ethers. 

aromatische  

koolwaterstoffen 

1017 monstername op actief kool en GC/MS-

analyse met CS2 als desorbens 
LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/001, NBN EN 13649 

alifatische halogeen-

koolwaterstoffen 

LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/002, NBN EN 13649 

esters 1017 monstername op actief kool en GC/MS-

analyse met DCM/methanol als desorbens 
LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/004, NBN EN 13649 

methylacetaat 1017 monstername op actief kool en GC/MS-

analyse met CS2 als desorbens 
LUC/0/005, LUC/IV/000, 

NBN EN 13649 

ketonen 1017 monstername op carboxen 1000 en 

GC/MS-analyse met DCM/methanol als 

desorbens 

LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/007, NBN EN 13649 

alcoholen 

 

1017 monstername op carboxen 1000 en 

GC/MS-analyse met DCM/methanol als 

desorbens 

LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/009, NBN EN 13649 

paraffinische 

koolwaterstoffen 

1017 monstername op actief kool en GC/MS-

analyse met CS2 als desorbens 
LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/006, NBN EN 13649 

ethers 1017 monstername op actief kool en GC/MS-

analyse met CS2 als desorbens 
LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/008, NBN EN 13649 

L7: emissiemetingen – monsterneming en analyse van organische stoffen 

L7.3: chloorbenzenen en 

chloortoluenen 

1017 monstername op actief kool (AIR PE 8 

1017) en GC/MS-analyse volgens AIR PE 

8 3135 met CS2 als desorbens 

LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/001, NBN EN 13649 

L7.4: methylmethacrylaat 1017 monstername op carboxen 1000 en 

GC/MS-analyse met DCM/methanol als 

desorbens 

LUC/0/005, LUC/IV/000, 

LUC/IV/007, NBN EN 13649 

L9: emissiemetingen – monsterneming en analyse van weinig vluchtige organische stoffen 

L9.1: dioxines  

(PCDD’s en PCDF’s) 

1204 Monstername op filter en XAD 2. 

Analyse met GC/HRMS 

LUC/0/005, LUC/VI/002 

EN1948-1, -2, -3 
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Parameters Methode 

AIR PE 8 

Principe Normverwijzing 

L10: emissiemetingen – monsterneming en analyse van reactieve organische stoffen 

L10.1: formaldehyde 1025 monstername via verwarmde sonde 

op 120°C in demiwater met spectro-

fotometrische analyse. 

LUC/0/005, LUC/III/004 

EPA 316 

L10.5: zwavelkoolstof (CS2) 1017 monstername op actief kool en GC/MS-

analyse met tolueen/CHCl3  als desorbens 
LUC/0/005, LUC/IV/000, 

NBN EN 13649 

L16: keuring en kalibratie van vast opgestelde apparatuur voor de volgende metingen en bemonsteringen in emissies 

L16.1: anorganische 

gasvormige componenten 

1009/1010/ 

1011,  

1004,  

1013,  

1015 

Keuring en kalibratie van vast 

opgestelde meetapparatuur door 

vergelijkende metingen met gebruik 

van referentiemethoden.  

(CAL2 en annual surveillance test) 

LUC/0/005 

Code van goede praktijk (VITO): 

2001/MIM/R32, 2008/MIM/R 

 

EN 14181, EN15259 

L16.2: stof 1000/1001 

L16.3: organische 

gasvormige componenten 

1012 

L19: bepaling van emissies van NH3 uit veestallen voor de certificatie van ammoniakemissiearme stalsystemen 

L19.1: meting van het 

rendement van gaswassers 

voor NH3. 

1026 Monstername met behulp van AIR PE 

8 1015 voor en na de gaswasser en 

bepaling van het rendement. 

LUC/0/005, LUC/III/003 

EPA CTM-027, NEN 2826 

Ministerieel besluit 19/03/2004 

 

 
 

 
 

 


