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1. Beschrijving 

 
Deze dienstoverall is bestemd voor het personeel van de verschillende hulpverleningszones (met uitzondering 
van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West) en voor de opleidingscentra in België. Om ervoor te zorgen dat 
deze leden beschermd zijn tegen elk occasioneel risico op vonken en hitte van kleine of middelgrote ernst, is de 
dienstkledij een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) om het lichaam te beschermen tijdens de uitvoering van 
de verschillende taken en tijdens de specifieke opleidingen. Tijdens de interventies is de dienstoverall geschikt 
om onder het interventiepak te worden gedragen, indien deze interventies specifiek zijn opgenomen in de 
inventaris van de gevaren (zie https://www.securitecivile.be/nl/material/inventaris-van-de-gevaren-dienstkledij-en-
overall). Tijdens de interventies is de dienstbroek geschikt om onder de interventiebroek te worden gedragen, 
indien dit is opgenomen in de risicoanalyse van de werkgever. De dienstkledij kan in zijn geheel worden gedragen 
bij andere technische interventies, voor zover de risicoanalyse wordt uitgevoerd door de werkgever. 
 
Op de dienstoverall (herenmodel en damesmodel) is er voorzien in een badge met naam en een badge met 
graadteken. 
 
De overall en de twee badges vormen samen de specifieke dienstoverall voor de vrijwilligers. 
 
Elk pak is gepersonaliseerd met naam en graadteken. Op de rechtermouw is er ook een ronde (lusjes)klittenband 
voor het naamplaatje van de hulpverleningszone. 
 
De graden van de brandweer, zoals beschreven in het MB van 2/4/1980 en de MO van 28/5/2015*, worden 
geborduurd op de badge. 
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2. Model 
 
Beschrijving van het model: 
 

 officierskraag; 
 centrale ritssluiting; 
 stevige ophanglus; 
 2 borstzakken afsluitbaar met klep; 
 houder voor radio in de linkerborstzak; 
 1 balpenzak; 
 klittenbanden voor badges met naam, graadteken en hulpverleningszone; 
 ergonomisch voorgevormde mouwen; 
 mouwen met regelbare pat ter hoogte van de pols; 
 ventilatie aan de oksels; 
 horizontale rek voor comfortabele ruimte aan de schouders; 
 elastiek in tailleband; 
 verticale rek voor comfortabele ruimte onderaan de rug; 
 retro-reflecterende biesband op de zijkant van de mouwen, de broekspijpen en de rug; 
 voorgevormde knieën; 
 versteviging kruis; 
 recht model; 
 cargozak met klep op dij. 

 

Centrale rits met dubbele schuiver 

 

2 borstzakken met klep 

 

Elastiek ter hoogte van de schouders 
en onderaan de rug 
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Band met paspel 
 

 

Plaats voor graadteken en naam 

 
 
 

3. Kenmerken van het textiel 
 

Criterium Prestatie 

Algemene vereiste Conform de norm EN ISO 13688:2013 

Warmtebestendigheid 
Conform de norm EN ISO 11612:2015 

A1 + A2, B1 en C1 

Elektrostatische eigenschappen Conform de norm EN 1149-5:2018 

Kleur Donker marineblauw 

Samenstelling 
ISO 1833 

70 % polyamide-imide (Kermel®) 
29 % kunstmatige vlamwerende cellulose vezels (Lenzing™ FR) 

1 % PA/Carbon (Beltron® 931) 

Soortelijke massa 
ISO 3801 

226 gr/m² 

Treksterkte 
EN ISO 13934-1 

Ketting: 1047N 
Inslag: 868N 

Scheursterkte 
EN ISO 13937-1 

Ketting: 43,1N 
Inslag: 41,0N 

Kleurechtheid 
ISO 105 

Min. 4-5 
Opmerking: kleurechtheid licht: 7-8 

Waterdamppermeabiliteit 
EN ISO 11092 

Ret = 3,80 m².Pa/W 

Antibacteriële finish Conform de norm EN ISO 20743:2013 

Humaan-ecologische kwaliteit 
OEKO-TEX® STANDARD 100 

Klasse II voor de hele overall 
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4. Eenheidsprijzen (leveringskosten inbegrepen) 
 

Beschrijving kledij Kostprijs excl. BTW Kostprijs incl. BTW 

Eenheidsprijs voor een overall 
(standaardmaat) € 142,00 € 171,82 

Eenheidsprijs voor een overall 
(buitenmaten) € 177,50 € 214,78 

Eenheidsprijs voor een badge met 
naam voor de overall € 4,00 € 4,84 

Eenheidsprijs voor een badge met 
graadteken voor de overall € 3,50 € 4,24 

 
5. Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing 

 
De informatie met betrekking tot het gebruik, het onderhoud en de opslag worden verschaft bij de levering. Deze 
informatie moet worden gelezen vóór gebruik en moet worden bewaard. 
 

6. Compatibiliteit 
 
Deze dienstkledij is compatibel met de PBM die kunnen worden aangekocht via de huidige opdrachten van de 
FOD Binnenlandse Zaken. De nieuwe interventiepakken en de nieuwe onderkledij zullen compatibel zijn met dit 
type van dienstkledij om een synergetisch geheel te vormen.  
 

7. Opleveringstermijnen 
 
De leveringstermijn wordt meegedeeld na de ontvangst van de bestelbon met een lijst van de maten (maximum 
140 kalenderdagen) 
 

8. Garantie 
 

Duur van de garantieperiode: 2 jaar. 
 

9. Procedure voor de maatopname 
 
De hulpverleningszones en de opleidingscentra worden gevraagd om contact op te nemen met de leverancier. De 
fabrikant beschikt over verschillende passets. De vertegenwoordiger van de leverancier informeert de klant over 
de te volgen procedure bij de maatopname. 
 
Zie bijgevoegde maattabel. 
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Maattabel 
 
 

Mannen 
 
Maten: 44 t.e.m. 66. 
 
Voor personen met de volgende afmetingen: 
 

• grootte: van 160 cm t.e.m. 200 cm; 
• tailleomtrek: 76 cm t.e.m. 126 cm; 
• borstomtrek: 88 cm t.e.m. 138 cm. 

 
Broekspijpen: lengte per 5 cm. 
Mouwen: lengte per 3 cm. 
 
Standaardmaten: 
 

 

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

Kort S                         

Normaal N                         

Lang L                         

Extra lang XL                         

Extra extra lang 2XL                         

             

 

  standaardmaat 

         
Vrouwen 
 
Maten: 36 t.e.m. 56. 
 
Voor personen met de volgende afmetingen: 
 

• grootte: van 150 cm t.e.m. 190 cm; 
• tailleomtrek: 68 cm t.e.m. 118 cm; 
• borstomtrek: 84 cm t.e.m. 134 cm. 

 
Broekspijpen: lengte per 5 cm. 
Mouwen: lengte per 3 cm. 
 
Standaardmaten: 
 

 

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

Kort S                       

Normaal N                       

Lang L                       

            

 

  standaardmaat 
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