
I. Technische	bepalingen	
 
Het stadsbestuur van Genk wenst over te gaan tot het afsluiten van een raamcontract voor het 
leveren van vlaggen en spandoeken. 
 

I.1 Perceel	1	“Vlaggen”	
 
ALGEMENE	SPECIFICATIES	

- de vlaggen dienen vervaardigd te zijn uit driedraads polyester (tricoflag); 
- glanzend uitzicht, 115 gr/m², machinewasbaar tot 60°, laddervrij en milieuvriendelijk 

geproduceerd; 
- de drukkwaliteit is licht-, kleur- en wasecht en bestand tegen UV-stralen; 
- full colour bedrukking; 
- aanmaakkosten zijn inbegrepen; 
- afzonderlijke en degelijke verpakking in gelaste cellofaan; 
- opgegeven prijzen dienen berekend te zijn voor een digitaal aangeleverde tekening in .eps of .tiff-

formaat voor Macintosh. 
 
De vlaggen worden telkens op afroep besteld. Voor elke bestelling op afroep worden dezelfde 
eenheidsprijzen gehanteerd. Het stadsbestuur behoudt zich het recht om elders prijsoffertes op te 
vragen voor vlaggen waarvan de afmetingen afwijken van de in dit bestek opgegeven afmetingen. 
 
Er wordt gevraagd om een staal toe te voegen (bedrukt volvlak – kleinere afmeting) bij dit bestek. 
 
De afwerking is afhankelijk van het model. 
 
 
STANDAARDMODELLEN	

 
MODEL I: standaard rechthoekige vlag 
- afmeting: 150 x 200 cm; 
- voorbeeld: landenvlag of stadsvlag met eigen bedrukking; 
- rondom dubbel omzoomd; 
- standaard versterkt op de hoeken; 
- singelband en kunststof D-ringen langs de mastkant; 
- andere afwerkingen (sloof, 4 ringen, veerhaken, ...) zijn mogelijk. 
 
MODEL II: stadsvlaggen met brede zoom bovenaan (plaatsing op mast met galg) 
- afmeting: 100 x 400 cm; 
- bedrukking: volgens ontwerp (drukklaar digitaal document aangeleverd door stad Genk); 
- één lange zijde met versterkingslint en 5 D-ringen; 
- één korte zijde met open zoom om over de galg te schuiven; 
- opgave van de meerprijs voor een bevestigingsstok aan de boven- en onderkant. 
 
MODEL III: vlaggen voor bovenlokale handelsstraten 
- afmeting: 335 x 90 cm; 
- bedrukking: zachte dispersiedruk en volgens ontwerp (drukklaar digitaal document aangeleverd 

door stad Genk); 
- gaatjes aan boven- en onderkant op 10 cm van de rand om de vlag op te spannen via een 

snelbinder; 
- dubbel afgezoomd, aan één lange zijde verstevigingsband met 2 D-ringen; 
- boven en beneden open zoom voor galg; 
- opgave van de meerprijs voor een bevestigingsstok aan de boven- en onderkant.  



 

I.2 Perceel	2	“Spandoeken”	
 
ALGEMENE	SPECIFICATIES	

- de spandoeken dienen vervaardigd te zijn uit PVC-frontlit (+/- 350 gr/m²) OF een evenwaardig 
materiaal met zeer grote windbestendigheid; 

- publiciteit quadri bedrukking met solventinkten; 
- standaardafwerking: rondom gezoomd en voorzien van ingeslagen ringen (revetten) om de 30 à 50 

cm; 
- nodige materiaal dient voorzien te worden voor de ophanging (haken en elastieken). 
 
De spandoeken worden telkens op afroep besteld. Voor elke bestelling op afroep wordt dezelfde 
eenheidsprijs gegarandeerd. Er wordt gevraagd om een prijs op te geven per m². 
 
Er wordt gevraagd om een staal toe te voegen (bedrukt volvlak – kleinere afmeting) bij dit bestek. 
 
 
STANDAARDBESTELLINGEN	OP	JAARBASIS	

 
Spandoeken (rotonde Europalaan) 
- materiaal: meshdoek; 
- afmetingen grote zijde: 9,93 x 4,72 m – smalle zijde: 2,72 x 4,72 m; 
-	aantal	wissels	op	jaarbasis:	ca.	15. 
 
Spandoeken (Molenvijverpark) 
- materiaal: meshdoek; 
- afmetingen: twee zijden van 4,80 x 3,80 m; 
- aantal	wissels	op	jaarbasis:	ca.	15. 
 
Spandoek (C-mine) 
- materiaal: meshdoek; 
- afmetingen: 5,55 x 3,08 m; 
- aantal	wissels	op	jaarbasis:	ca.	12. 
 
Spandoek (SportinGenk Park) 
- materiaal: meshdoek; 
- afmetingen: twee zijden van 4,80 x 3,80 m; 
- aantal	wissels	op	jaarbasis:	ca.	12. 
 
Spandoeken (Luminus Arena) 
- materiaal: meshdoek; 
- afmetingen: 5,25 X 5,25 m; 
- aantal	wissels	op	jaarbasis:	ca.	1. 
 
 
Losstaande opdrachten 
Regelmatig worden losse spandoeken (ook in andere materialen) besteld. Hiervoor wordt telkens 
een aparte prijsofferte opgevraagd. 
 


