TAKELOVEREENKOMST 2016
Tussen de ondergetekenden:

Partij enerzijds, zijnde de Takelbedrijven :
-

Takelbedrijf DEMUNSTER, Politieke Gevangenestraat 56 te 8530 Harelbeke
(Stasegem)
Takelbedrijf EGGERMONT, Stasegemsesteenweg 78 te 8500 Kortrijk
Takelbedrijf COEMAN, Prins Regentstraat 17a te 8930 Menen (Lauwe)
Takelbedrijf DEVRIESE, Brugsesteenweg 127 te 8500 Kortrijk
Takeldienst DEGRANDE, Doornikserijksweg 117 te 8510 Kortrijk (Bellegem)

en

Partij anderzijds, zijnde de Politiezone VLAS, te 8500 Kortrijk, Oude Vestingsstraat 2a,
vertegenwoordigd door de voorzitter van het politiecollege de heer Vincent Van
Quickenborne, burgemeester stad Kortrijk en de heer Rino Defoor, korpschef PZ VLAS,

Wordt overeengekomen wat volgt:

1. TARIEVEN
Afspraken Takeldiensten
2016

Dagtarief (08.00u - 20.00u)

Nachttarief (20.00u - 08.00u) (1)

vaste prijs

vaste prijs

parkeren (alle categoriën)(2)
<3,5 ton

190 € (95 €)(3)

260 € (130€)

Achtergelaten voertuigen
(alle categoriën)(2) <3,5 ton

190 € (95 €)

260 € (130€)

ontzet tot het recht op sturen

190 € (95 €)

260 € (130€)

Bestuurlijke takeling (tarief 4/5)

152 € (76 €)

208 € (104 €)

alle prijzen zijn inclusief BTW

alle andere takelingen(4)

425 €

665 €

125 € (incl.BTW) per uur per
takelwagen per chauffeur

125 € (incl.BTW) per uur per
takelwagen per chauffeur

<3,5 ton

> ½ uur interventie ter plaatse :
Vrachtwagens >3,5 ton :

tarieven volgens DETABEL

Gerechtelijke takelingen :

volgens de min.omzendbrief
62ter

toeslag afhaalpremie van

40 € (incl.BTW)

20.00u - 08.00u :

Stallingskosten vanaf 2de dag : 10 € per dag (incl.BTW)

(1) Nachttarief : de algemene term om takelingen te omschrijven die zowel :
 gebeuren tussen 20.00u en 08.00u
 gebeuren tijdens het weekend, dus op zaterdag en zondag
 gebeuren op officiële feestdagen
(2) Alle categorieën : personenwagens, lichte vracht, 4X4, SUV, elektrische wagens
(hybride)
(3) de prijzen tussen haakjes betreft de verschuldigde som aan de takeldienst wanneer de
bestuurder ter plaatse is voor de takeldienst met zijn werkzaamheden is begonnen.
(4) in deze vaste prijs zijn inbegrepen (DETABEL vergoedingen):










permanentievergoeding
immobilisatie van het voertuig ter plaatse (takelwagen)
kilometervergoeding
gebruik windas/kraan
uurloon chauffeur
gebruik van absorberende korrels
afvoer van afval
werk op depot (lossen + reinigen van de takelwagen)
milieulast

 ter beschikkingstelling voertuig
 toeslagen voor avond- en nachtwerk (bij nachttarief)
2. MODALITEITEN
1.

Het gebied van de PZ VLAS wordt verdeeld in takelzones (Centrum Noord, Centrum
Zuid, Zone Noord en Zone Zuid), waarbij een beurtrol wordt toegepast tussen de vijf
takelbedrijven die de takelovereenkomst hebben ondertekend (zie bijlagen).

2.

Het takelbedrijf moet 24/24 uur kunnen beantwoorden aan een oproep van de PZ
VLAS of CIWES en binnen 30 minuten ter plaatse kunnen zijn;

3.

Voor de tariefbepaling geldt het uur van vordering door de PZ VLAS of CIWES;

4.

Bij disfunctie wordt een administratieve procedure gehanteerd: aangetekende brief
van intentie, horen en verweer, conclusie;

5.

Op eigen initiatief zal het takelbedrijf een maandelijks overzicht met het aantal
tussenkomsten en het gehanteerde tarief aan de PZ VLAS aanleveren;

6.

Het takelbedrijf moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking
tot de takelwerkzaamheden;

Opgemaakt te Kortrijk, op ...........................................in zes exemplaren.
Iedere partij verklaart een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben.
HCP Rino Defoor, korpschef PZ VLAS

Vincent Van Quickenborne, voorzitter politiecollege

Takelbedrijf Degrande

Takelbedrijf Demunster

Takelbedrijf Devriese

Takelbedrijf Coeman

Takelbedrijf Eggermont

