
Inschrijfformulier Ondernemersregister Roerdalen - Hoofdgroep 7: Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties 

· U kunt de lijst digitaal invullen en opslaan op uw computer voor uw eigen administratie 
· Vermeld uw bedrijfs- en contactgegevens (verplichte velden) 
· Plaats vinkjes in de lijst bij alle nummers van de goederen en/of diensten die uw bedrijf aanbiedt 
· Verzend het formulier naar: aanbestedingen@roerdalen.nl 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:

Adres bedrijf:

Postcode bedrijf (geen spatie):

E-mailadres:

Telefoonnummer (overdag):

Voorletters en achternaam:

Contactpersoon

Plaats van vestiging:

Herkenbosch

Melick

Montfort

Posterholt

Sint Odiliënberg

Vlodrop

Nummer Kamer van Koophandel (8 cijfers):

Vestigingsnummer (12 cijfers; zie uittreksel KvK):



Hoofdgroep 7: Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties

Inkooppakket Definitie / voorbeelden

701 Aanschaf en huur gebouwen en terreinen Aanschaf en huur van onroerend goed zoals grond, gebouwen, parkeergarages.

702 Afstoting en sloop gebouwen Slopen van gebouwen, afvoeren vrijkomend puin.

705 Aanschaf E-gebouwinstallaties Aanschaf technische installaties E (verlichting, deuren, brandmeldinstallaties, beveiligingsinstallaties, 
toegangscontrolesystemen).

706 Onderhoud E-gebouwinstallaties Onderhoud aan elektronische installaties (armaturen, deuren, brandmeldinstallaties, 
beveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen).

707 Aanschaf en installatie W-gebouwinstallaties Aanschaf en installatie van technische installaties W (lift, airco, CV).

708 Onderhoud W-gebouwinstallaties Onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties (lift, airco, CV).

709 Nieuwbouw en renovatie Nieuwbouw, vernieuwbouw en grootschalige renovatie van gebouwen, utiliteitsbouw.

710 Aanschaf vaste inrichting Aanschaf vaste inrichting (aard- en nagelvast).

711 Onderhoud bouwkundig Bouwkundig onderhoud gebouwen binnen en buiten exclusief schrijnwerk, schilderwerk en installaties. 
Onderhoud dat niet verder gaat dan het instandhouden van de functie van het werk.

712 Schilderwerk gebouwen Schilderen van gebouwen binnen en buiten.

713 Schrijnwerk
Kosten voor de binnenafwerking zoals plafonds, wandbekleding , verplaatsbare tussenwanden en ook 
het plaatsen van deuren, vensters, inbouwkeukens, trappen e.d. Anpassingen die niet verder gaan dan 
het instandhouden van de functie van het werk.

714 Technische ge- en verbruiksartikelen, gereedschappen en klein 
materiaal

Aanschaf van hang- en sluitwerk, lampen, schroeven, bouten, moeren, leidingen, kabels, 
elektrotechnische materialen, elektrische en mechanische handgereedschappen als hamers, 
schroevendraaiers, zagen, boormachines.

715 Schoonmaak kantoren en keukens Schoonmaak kantoren en keukens

716 Glasbewassing Kosten voor glazenwassersdiensten.

717 Sanitaire producten Aanschaf van consumables als WC rollen, handdoekjes, luchtverfrisser, zeep.

718 Beveiliging en receptie Beveiligings- en receptiekosten, overige beveiligingskosten, lidmaatschap Private Alarm Centrale (PAC).



Hoofdgroep 7: Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties - vervolg

Inkooppakket Definitie / voorbeelden

719 Cateringdiensten Bedrijfscatering, feesten- en partijen, restaurantbezoek, broodjesservice.

720 Automaten (eten en drinken) Koffie- en drankautomaten, snoepautomaten, onderhoud van deze automaten.

721 Grootkeukenapparatuur Aanschaf inrichting, keukenmachines en onderhoud ervan.

722 Voeding en ingrediënten Voeding, ingredienten, maaltijden.

723 Serviesgoed Bestek, kopjes, kannen, dienbladen.

724 Gas inclusief kosten energiebedrijf Aanschaf gas voor kantoren, machines (geen auto's), kosten energiebedrijf.

725 Water inclusief kosten waterbedrijf Aanschaf water, kosten waterbedrijf.

726 Elektra inclusief kosten elektra netwerkbeheerder Aanschaf stroom (Kwh), kosten elektra netwerkbeheerder.

727 Groenvoorziening facilitair (gebouwen) Kosten voor facilitaire groenvoorziening binnen en buiten (inclusief kerstbomen), aanschaf, planten en 
onderhoud  van bomen, struiken, plantmaterialen.

728 Huishoudelijk afval Transport en verwerking van huishoudelijk afval, GFT, papierafval, klein chemisch afval, glas afval.

730 Overig bedrijfsmatig afval Transport en verwerking van overig bedrijfsmatig afval zoals hout, ijzer, roostergoed, gips e.d.

731 Rioolreiniging en inspectie, industrieel reinigen Reinigen en leegzuigen van putten en vetvangers, industrieel reinigen.

733 Chemicalien en polymeren Inkoop van chemicalien en polymeren.

734 Laboratorium artikelen en instrumenten Instrumenten, artikelen, apparatuur voor laboratorium onderzoek, reagentia, disposables (geen 
laboratorium inventaris).

735 Kosten inzamelmiddelen Aankoop en huur middelen om afval in te zamelen zoals containers (geen voertuigen).

736 Bedrijfshulpverlening materiaal Materiaalkosten bedrijfshulpverlening, aanschaf van kleine blusmiddelen en -uitrusting, AED, EHBO 
dozen.

737 Interne verhuiskosten Alle kosten voor verhuizingen tussen of binnen kantoorgebouwen.


Inschrijfformulier Ondernemersregister Roerdalen - Hoofdgroep 7: Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties
·         U kunt de lijst digitaal invullen en opslaan op uw computer voor uw eigen administratie
·         Vermeld uw bedrijfs- en contactgegevens (verplichte velden)
·         Plaats vinkjes in de lijst bij alle nummers van de goederen en/of diensten die uw bedrijf aanbiedt
·         Verzend het formulier naar: aanbestedingen@roerdalen.nl 
Bedrijfsgegevens
Contactpersoon
Plaats van vestiging:
Hoofdgroep 7: Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties
Inkooppakket
Definitie / voorbeelden
Aanschaf en huur van onroerend goed zoals grond, gebouwen, parkeergarages.
Slopen van gebouwen, afvoeren vrijkomend puin.
Aanschaf technische installaties E (verlichting, deuren, brandmeldinstallaties, beveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen).
Onderhoud aan elektronische installaties (armaturen, deuren, brandmeldinstallaties, beveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen).
Aanschaf en installatie van technische installaties W (lift, airco, CV).
Onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties (lift, airco, CV).
Nieuwbouw, vernieuwbouw en grootschalige renovatie van gebouwen, utiliteitsbouw.
Aanschaf vaste inrichting (aard- en nagelvast).
Bouwkundig onderhoud gebouwen binnen en buiten exclusief schrijnwerk, schilderwerk en installaties. Onderhoud dat niet verder gaat dan het instandhouden van de functie van het werk.
Schilderen van gebouwen binnen en buiten.
Kosten voor de binnenafwerking zoals plafonds, wandbekleding , verplaatsbare tussenwanden en ook het plaatsen van deuren, vensters, inbouwkeukens, trappen e.d. Anpassingen die niet verder gaan dan het instandhouden van de functie van het werk.
Aanschaf van hang- en sluitwerk, lampen, schroeven, bouten, moeren, leidingen, kabels, elektrotechnische materialen, elektrische en mechanische handgereedschappen als hamers, schroevendraaiers, zagen, boormachines.
Schoonmaak kantoren en keukens
Kosten voor glazenwassersdiensten.
Aanschaf van consumables als WC rollen, handdoekjes, luchtverfrisser, zeep.
Beveiligings- en receptiekosten, overige beveiligingskosten, lidmaatschap Private Alarm Centrale (PAC).
Hoofdgroep 7: Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties - vervolg
Inkooppakket
Definitie / voorbeelden
Bedrijfscatering, feesten- en partijen, restaurantbezoek, broodjesservice.
Koffie- en drankautomaten, snoepautomaten, onderhoud van deze automaten.
Aanschaf inrichting, keukenmachines en onderhoud ervan.
Voeding, ingredienten, maaltijden.
Bestek, kopjes, kannen, dienbladen.
Aanschaf gas voor kantoren, machines (geen auto's), kosten energiebedrijf.
Aanschaf water, kosten waterbedrijf.
Aanschaf stroom (Kwh), kosten elektra netwerkbeheerder.
Kosten voor facilitaire groenvoorziening binnen en buiten (inclusief kerstbomen), aanschaf, planten en onderhoud  van bomen, struiken, plantmaterialen.
Transport en verwerking van huishoudelijk afval, GFT, papierafval, klein chemisch afval, glas afval.
Transport en verwerking van overig bedrijfsmatig afval zoals hout, ijzer, roostergoed, gips e.d.
Reinigen en leegzuigen van putten en vetvangers, industrieel reinigen.
Inkoop van chemicalien en polymeren.
Instrumenten, artikelen, apparatuur voor laboratorium onderzoek, reagentia, disposables (geen laboratorium inventaris).
Aankoop en huur middelen om afval in te zamelen zoals containers (geen voertuigen).
Materiaalkosten bedrijfshulpverlening, aanschaf van kleine blusmiddelen en -uitrusting, AED, EHBO dozen.
Alle kosten voor verhuizingen tussen of binnen kantoorgebouwen.
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