
KONINKRIß BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE

ERKENNING VAN AANNEMERS VAN WERKEN

Getuigschrift van Erkenning
Overeenkomstig de wet van 20 maart I99l en de artikelen 3, 4, 5, 10, ll, en 12 van het konínklijk
besluit vqn 26 september I99l en na advies van de Commissíe voor Erkenning der Aannemers,
wordt de onderneming :

BV NEDERLANDSE FREES MAATSCHAPPIJ
Communicatieweg 10
NL.3641 SE MIJDRECHT
O ndernem i ngs n u m mer 0450.041 .002

inzake de uitvoering van werken die worden aanbesteed door publielvechtelijke personen evenals
door andere rechtspersonen wqarop de wet betreffende de overheidsopdrachten van toepassing is
en de werken die voor ten minste 25 % worden gesubsidieerd of in gelijk welke andere vorrn voor
ten minste 25 oÁ rechtstreeks worden gefinancierd door publielwechtelt¡ke personen waarop de wet
betreffende de overheidsopdrachtenvan toepassing is, erkend in devolgende klassen en categorieën
en/of ondercategorieën :
Klasse 7, Ondercategorie C5 *

Deze erkenning is op de lijst van de erkende aannemers ingeschreven onder nr . 28.581

de Minis



F. Algemene aannemingen van metaalconstructies.
Fl. Montage- en demontagewerken.
F2. Bouw van metalen draagstructuren.
F3. Industrieelschilderwerk.

G. Algemene aannemingen van grondwerken.
Gl. Borings- en sonderingswerken en injecties.
G2. Draineerwerken.
G3. Beplantingen.
G4. Speciale bekledingen voor sportvelden.
G5. Afbraakwerken.

H. Algemene aannemingen van spoorwerken.
Hl. Lassen van spoorstaven.
H2. Plaatsen van stroomdraden.

K. Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen.
Kl. Uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica.
K2. Installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen,...).
K3. Oleomechanische uitrustingen.

L. Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
Ll. Installaties van leidingen.
L2. Uitrustingen van pomp- en turbinestations.

M. Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
Ml. Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de

uitrusting van voedingsstations.
N. Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen.

N1. Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten.
N2. Vervoer langs kokers of buizen van voorwelpen, documenten of goederen

(pneumatisch, mechanisch,...).
(Electrische installaties)

P1. Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten,
de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun
omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.

P2. Elektrische en elektro-mechanische installaties van kunstwerken en
nij verheidsinri chtingen en elektrische buiteninstall aties.

P3. lnstallaties van bovengrondse electriciteitsleidingen.
P4. Elektrische installaties van haveninrichtingen.

S. Algemene aannemingen yan telecommunicatie-uitrustingen en van het
databeheer.

51. Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
52. Uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting.
53. Uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en antenne-installaties.
54. Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.

(Speciale installaties)
T2. Bliksemafleiders, ontvangstantennes.
T3. Koelinrichtingen.
T4. Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens.
T6. Slachthuisinrichtingen.

U. Installatiesvoorhuisvuilverwerking.
V. Installaties yoorwaterzuivering.


