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Productfiche verwarmen en koelen 
Heb je een verouderde stookinstallatie, is de huidige installatie niet of slecht afgesteld, wil je meer 
ventileren, wil je overstappen op meer duurzame energietechnieken? Misschien zijn 
renovatiewerken wel gebudgetteerd, maar beschik je momenteel niet over de tijd of het 
personeel om deze aanbesteding op te zetten? Het VEB biedt jou een oplossing voor deze 
uitdagingen!  

Wij onderzoeken eerst de vraag en de noden en onderscheiden vervolgens twee mogelijke trajecten: 

- Je vraag is eenvoudig, 
- Je vraag is complex, 

Je vraag is eenvoudig: direct naar aanneming 
Je wil een oude ketel vervangen door een nieuwe hoogrendementsketel met een eenvoudige 
regeling? 

Afhankelijk van de regio en de raming van het uit te voeren werk stelt het VEB een aannemer aan 
die via de raamovereenkomst “uitvoering HVAC-SWW” werd geselecteerd. De aannemer komt ter 
plaatse en maakt een offerte op. Bij akkoord, gaat de aannemer over tot uitvoering volgens 
wederzijds gemaakte afspraken. 

Je vraag is complex: eerst een studie 
Wil je weten welke nieuwe technieken in aanmerking komen om je eerste stappen te zetten naar 
een CO2-neutrale klimaatbeheersing van jullie site? 

Het VEB kan beroep doen op geselecteerde studiebureaus die inschreven op een raamovereenkomst 
“Studie, Uitvoering en opvolging”. 

Het aangestelde studiebureau komt ter plaatse om de situatie te bekijken en de verschillende 
oplossingen te bespreken. Het studiebureau vat alles samen in een scopebeschrijving. Als nodig 
maakt het studiebureau eerst een haalbaarheidsstudie, vervolgens een voorontwerp en  ten slotte 
een definitief ontwerp op. We gaan telkens pas over naar de volgende stap nadat jij als klant de 
vorige stap hebt goedgekeurd.  

Het definitief ontwerp omvat het technisch lastenboek, de meetstaat en de nodige plannen. Met dit 
dossier schrijven we een minicompetitie uit voor de geselecteerde aannemers die inschreven voor 
de raamovereenkomst “uitvoering HVAC-SWW”. Volgens samen vastgelegde gunningscriteria (prijs, 
duurzaamheid, plan van aanpak, …) stellen we de aannemer aan die het best scoort op deze criteria. 

Je kan na elke stap dit traject stopzetten. Alleen bij niet uitvoering van een project door het VEB na 
de minicompetitie, zullen de gepresteerde uren van de minicompetitie gefactureerd worden. 

Wat is de rol van het VEB? 
Het VEB ontzorgt je door deze samenwerking bij de aanbesteding van zowel studie als uitvoering. 
Ook heb je de garantie van een kwalitatieve uitvoerder aan een markconforme prijs. 

Tijdens het project voert het VEB steekproefsgewijs ook kwaliteitscontroles uit. Bij elke eventuele 
escalatie kan je zeker bij het VEB terecht. We laten jou als klant niet aan je lot over tijdens dit traject. 
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Hoe een aanvraag indienen? 
Klik hier om je aanvraag in te dienen. 

https://efficientie.veb.be/#/products/51ea9377-0d25-480c-9638-6568e3c64963
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