ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Activiteiten ingeschreven* in de KBO

De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER
VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is ingeschreven in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) voor
de volgende bouwactiviteiten, op 03-02-2020

Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
ü Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (nieuwbouw of renovatie) (eengezinswoningen of
appartementsgebouwen), m.u.v. de uitvoering van de werken die verband houden met deze activiteit (deze
werken vallen onder andere activiteiten) (Code KBO n°41101)
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
ü Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten en projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van
stadswijken, m.u.v. de uitvoering van werken die verband houden met deze activiteit (deze werken vallen
onder andere activiteiten) (Code KBO n°41102)
Algemene bouw van residentiële gebouwen
ü Algemene bouw en ruwbouw van residentiële gebouwen, algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf,
enz., m.u.v. de uitvoering van de werken die verband houden met de activiteit van algemene bouwt (deze
werken vallen onder andere activiteiten) (Code KBO n°41201)
ü Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen (Code KBO n°4120101)
ü Optrekken van de ruwbouw van appartementsgebouwen (Code KBO n°4120111)
ü Optrekken van de ruwbouw van residentiële gebouwen (Code KBO n°4120121)
ü Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf (bouwkundige of civieltechnische werken) (Code KBO
n°4120122)
Algemene bouw van kantoorgebouwen
ü Algemene bouw van kantoorgebouwen, m.u.v. de uitvoering van de werken die verband houden met deze
activiteit (deze werken vallen onder andere activiteiten) (Code KBO n°41202)
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen, m.u.v. kantoorgebouwen
ü Algemene bouw en ruwbouw van niet-residentiële gebouwen (m.u.v. kantoorgebouwen), montage van
niet-residentiële gebouwen voor landbouwdoeleinden, enz. (werken die verband houden met de activiteit
van algemene bouw niet inbegrepen, die vallen onder andere activiteiten) (Code KBO n°41203)
ü Optrekken van de ruwbouw voor niet-residentiële gebouwen (m.u.v. kantoorgebouwen) (Code KBO
n°4120301)
ü Montage van niet-residentiële gebouwen voor landbouwdoeleinden (Code KBO n°4120302)

Weg- en waterbouw
Bouw van bruggen en tunnels
ü Bouw van bruggen, inclusief bruggen voor verhoogde wegen, viaducten, enz. (Code KBO n°4213001)
Naast de registratie van activiteiten in de KBO, zijn er voor de uitoefening van bepaalde activiteiten aanvullende vereisten vereist, zoals het
bewijs van beroepsbekwaamheden, certificaten, vergunningen en specifieke machtigingen, erkenningen …
* Indicatieve benaming van de activiteiten ingeschreven bij de KBO (Nacebelcode versie 2008)

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.
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ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Activiteiten ingeschreven* in de KBO

De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER
VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is ingeschreven in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) voor
de volgende bouwactiviteiten, op 03-02-2020

Weg- en waterbouw
Bouw van bruggen en tunnels
ü Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen (Code KBO
n°4213002)
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
ü Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit (leidingen voor het vervoer en de distributie) en
telecommunicatie (Code KBO n°42220)
Bouw van civieltechnische werken, m.u.v. wegen, spoorwegen en netten alsook waterbouw
ü Bouw van andere civieltechnische werken m.u.v. wegen, spoorwegen, netten en waterwegen (sportterreinen
en zwembaden, verkaveling met aanleg van voorzieningen, ruilverkavelingen en aanleg van
begraafplaatsen, enz.), m.u.v. eventuele bouwkundige werken (die vallen onder andere activiteiten) (Code
KBO n°42990)

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
Slopen
ü Slopen van gebouwen en andere bouwwerken (Code KBO n°43110)
ü Slopen van gebouwen en andere bouwwerken (Code KBO n°4311001)

Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
ü Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (installatie van elektrische bedrading, apparaten en
toebehoren, computersystemen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bewakings- en
alarmsystemen tegen diefstal, enz.) (Code KBO n°43211)
ü Installatie van elektrische bedrading en toebehoren (Code KBO n°4321101)
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
ü Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen (verlichtings- en signaleringssystemen
voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens, enz.) (Code KBO n°43212)
Loodgieterswerk
ü Loodgieterswerk (install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en -aansluitingen (m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst.), waterleidingen,
brandblusinstall., enz.) (Code KBO n°43221)
Naast de registratie van activiteiten in de KBO, zijn er voor de uitoefening van bepaalde activiteiten aanvullende vereisten vereist, zoals het
bewijs van beroepsbekwaamheden, certificaten, vergunningen en specifieke machtigingen, erkenningen …
* Indicatieve benaming van de activiteiten ingeschreven bij de KBO (Nacebelcode versie 2008)

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.
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ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Activiteiten ingeschreven* in de KBO

De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER
VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is ingeschreven in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) voor
de volgende bouwactiviteiten, op 03-02-2020

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
ü Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, enz. (Code KBO n°43222)
ü Installatie van verwarmingssystemen, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz. (Code
KBO n°4322201)
ü Installatie van klimaatregeling en ventilatie (Code KBO n°4322202)
ü Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties (Code KBO n°4322211)
Overige bouwinstallatie, m.u.v. elektrische installaties, loodgieterswerk, isolatiewerkzaamheden, verwarmings- en
klimaatregelingsinstallaties
ü Bouwinstallatie m.u.v. elektrische, verwarmings- of luchtbehandelingsinstallaties en m.u.v loodgieterswerk of
isolatiewerkzaamheden (installatie van stores en zonneschermen, uithangborden, liften en roltrappen,
antennes, bliksemafleiders, enz.) (Code KBO n°43299)

Afwerking van gebouwen
Stukadoorswerk
ü Stukadoorswerk (Code KBO n°43310)
ü Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnenof buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken (Code KBO n°4331001)
Schrijnwerk
ü Schrijnwerk (montage van buiten- en binnenschrijnwerk, al dan niet verplaatsbare tussenwanden, serres,
veranda's, tussenwanden van gipsplaten, bekleding van wanden, vloerbedekking, bekleding van plafonds,
enz.) (Code KBO n°43320)
ü Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.) (Code KBO n°4332001)
ü Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of
kunststof (Code KBO n°4332002)
ü Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. (Code KBO n°4332003)
ü Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren (Code KBO n°4332004)
ü Montage van serres, veranda's, enz. (Code KBO n°4332005)
ü Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal (deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.) (Code KBO n°4332011)
Naast de registratie van activiteiten in de KBO, zijn er voor de uitoefening van bepaalde activiteiten aanvullende vereisten vereist, zoals het
bewijs van beroepsbekwaamheden, certificaten, vergunningen en specifieke machtigingen, erkenningen …
* Indicatieve benaming van de activiteiten ingeschreven bij de KBO (Nacebelcode versie 2008)

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.
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ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Activiteiten ingeschreven* in de KBO

De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER
VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is ingeschreven in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) voor
de volgende bouwactiviteiten, op 03-02-2020

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Afwerking van gebouwen
Schrijnwerk
ü Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
(Code KBO n°4332012)
ü Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal (Code KBO
n°4332013)
ü Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal (Code KBO n°4332014)
ü Montage van serres, veranda's enz. in metaal (Code KBO n°4332015)
ü Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof (deuren, vensters, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, kozijnen, enz.) (Code KBO n°4332016)
ü Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas (Code KBO n°4332021)
ü Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten (Code KBO n°4332031)
Plaatsen van vloer- en wandtegels
ü Tegelwerk (keramisch, beton, natuursteen, enz.): plaatsen, enz. (Code KBO n°43331)
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
ü Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout (Code KBO n°43332)
ü Plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking en wandbekleding van hout (Code KBO n°4333201)
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen m.u.v. tegelwerk (keramisch,
beton, marmer, natuursteen) en hout
ü Plaatsing van vloerbedekking en wandbekleding m.u.v. tegelwerk (keramisch, beton, marmer, natuursteen)
en hout (Code KBO n°43333)
Glaszetten
ü Glaszetten (Code KBO n°43343)
ü Aanbrengen van glas, spiegels, enz. (Code KBO n°4334301)

Ruwbouw en overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, m.u.v. slopen en bouwrijp maken van
terreinen, installatiewerkzaamheden en afwerking
Dakwerkzaamheden
ü Dakwerkzaamheden (bouw van dakgebinten, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, enz.) (Code KBO n°43910)
Naast de registratie van activiteiten in de KBO, zijn er voor de uitoefening van bepaalde activiteiten aanvullende vereisten vereist, zoals het
bewijs van beroepsbekwaamheden, certificaten, vergunningen en specifieke machtigingen, erkenningen …
* Indicatieve benaming van de activiteiten ingeschreven bij de KBO (Nacebelcode versie 2008)

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.

Afdrukdatum 03-02-2020

Attest beroepsbekwaamheid zie pagina 7/7

Pagina 4/7

ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Activiteiten ingeschreven* in de KBO

De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER
VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is ingeschreven in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) voor
de volgende bouwactiviteiten, op 03-02-2020

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Ruwbouw en overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, m.u.v. slopen en bouwrijp maken van
terreinen, installatiewerkzaamheden en afwerking
Dakwerkzaamheden
ü Bouw van dakgebinten (Code KBO n°4391001)
ü Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal (Code KBO n°4391002)
ü Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen (Code KBO n°4391003)
Waterdichtingswerken van muren
ü Waterdichtingswerken (waterdicht maken, behandelen met vochtwerende en waterafstotende producten,
enz.) (Code KBO n°43991)
ü Waterdicht maken van daken en dakterrassen (Code KBO n°4399101)
ü Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten (Code KBO n°4399111)
Gevelreiniging
ü Gevelreiniging (gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.) (Code KBO
n°43992)
Bouw van sierschouwen en open haarden
ü Bouw van sierschouwen en open haarden (Code KBO n°43993)
Uitvoeren van metsel- en voegwerken
ü Uitvoeren van metsel- en voegwerken (Code KBO n°43994)
ü Metselwerken (Code KBO n°4399401)
Restaureren van bouwwerken
ü Restaureren van bouwwerken, m.u.v. de uitvoering van de werken die verband houden met deze activiteit
(deze werken vallen onder andere activiteiten) (Code KBO n°43995)
Chapewerken
ü Chapewerken (Code KBO n°43996)
ü Chapewerken (Code KBO n°4399601)
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, m.u.v. slopen en bouwrijp maken van terreinen, elektrische
installaties, loodgieterswerk en andere werkzaamheden, afwerking van gebouwen, dakwerkzaamheden,
waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, bouw van sierschouwen en open haarden
ü Bouwen van funderingen, inclusief heien (Code KBO n°4399901)
Naast de registratie van activiteiten in de KBO, zijn er voor de uitoefening van bepaalde activiteiten aanvullende vereisten vereist, zoals het
bewijs van beroepsbekwaamheden, certificaten, vergunningen en specifieke machtigingen, erkenningen …
* Indicatieve benaming van de activiteiten ingeschreven bij de KBO (Nacebelcode versie 2008)

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.
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ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Activiteiten ingeschreven* in de KBO

De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER
VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is ingeschreven in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) voor
de volgende bouwactiviteiten, op 03-02-2020

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Ruwbouw en overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, m.u.v. slopen en bouwrijp maken van
terreinen, installatiewerkzaamheden en afwerking
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, m.u.v. slopen en bouwrijp maken van terreinen, elektrische
installaties, loodgieterswerk en andere werkzaamheden, afwerking van gebouwen, dakwerkzaamheden,
waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, bouw van sierschouwen en open haarden
ü Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (Code KBO n°4399902)
ü Bouwen van schoorstenen en industriële ovens (Code KBO n°4399903)
ü Monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken (Code KBO n°4399904)
ü Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden (Code KBO n°4399905)
ü Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms (Code KBO n°4399906)
ü Installatie van particuliere zwembaden, m.u.v. de uitvoering van de werken die verband houden met deze
activiteit (deze werken vallen onder andere activiteiten) (Code KBO n°4399931)
Naast de registratie van activiteiten in de KBO, zijn er voor de uitoefening van bepaalde activiteiten aanvullende vereisten vereist, zoals het
bewijs van beroepsbekwaamheden, certificaten, vergunningen en specifieke machtigingen, erkenningen …
* Indicatieve benaming van de activiteiten ingeschreven bij de KBO (Nacebelcode versie 2008)

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.
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ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Beroepsbekwaamheden** ingeschreven in de KBO - (meer gekend onder "toegang tot beroep")

De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER
VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is geacht*** over volgende beroepsbekwaamheden te beschikken, op 03-02-2020

 de ruwbouwactiviteiten
 de stukadoor-, cementeer-, en dekvloeractiviteiten
 de tegel-, marmer-, en natuursteenactiviteiten
 de dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten
 algemene schijnwerkersactiviteiten
o de eindafwerkingsactiviteiten
 de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 de elektrotechnische activiteiten
 de algemene aannemingsactiviteiten
** Volgens het refentiesysteem gedefininieerd door Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en Koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende
de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming.
*** i.e. dat de KBO deze activiteiten expliciet vermeldt of dat zij een "vrijstelling niet-KMO" meldt.

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.
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ATTEST
LIDMAATSCHAP
De Confederatie bouw verklaart dat de onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
aangesloten is, op datum van 03-02-2020

bij de Federatie van Algemene Bouwaannemers sinds 1995
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ATTEST
ERKENNING
De onderneming:

BOUW - EN COORDINATIEBEDRIJF DER VLAAMSE ARDENNEN
Ondernemingsnummer 0454087187
Pontstraat 2 - 9600 RONSE
is, op datum van 03-02-2020, erkend voor werken in de volgende klassen en (onder)categorieën

Voor werken van klasse 6: van 1.810.001,00 euro tot 3.225.000,00 euro
D

Algemene aannemingen van bouwwerken

D1

Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

Voor werken van klasse 5: van 900.001,00 euro tot 1.810.000,00 euro
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

Voor werken van klasse 3: van 275.001,00 euro tot 500.000,00 euro
E

Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde

G

Algemene aannemingen van grondwerken

P2

Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties

P3

Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

S1

Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites. Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest,
evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte van het attest plaatsvinden.
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