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Toetredingsformulier  

Vakgroep Algemene Aannemers “Erfgoedrestauratie” 
 
Ondergetekende, de heer/mevrouw …………………………………………………………………..….......... 

in zijn/haar functie van ………………………………………………………..…………………….………… 

bevestigt hierbij dat de onderneming ……………………………………………………................................  

gelegen te …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

ondernemingsnummer ……………………….…………………….. …………………….……………………..  

wenst toe te treden als een stichtend lid van de Vakgroep Algemene Aannemers “Erfgoedrestauratie”. 

 
Hij/zij bevestigt hierbij dat de onderneming voldoet aan de voorwaarden tot lidmaatschap(*): 
 

1. Gespecialiseerd is in het restaureren, renoveren en onderhouden van erfgoed, hetgeen zij 
verwezenlijkt door gebruik te maken van specifieke vakkennis en knowhow, traditionele en moderne 
bouwsystemen – en technieken; dit behelst onder meer alle reinigingstechnieken, gevelbehandeling 
– en reparaties, stabiliteitswerken, dak & loodwerken, interieurrestauratie, stut – en schoringswerken 
enz…Dit betekent dat de onderneming het totale bouwproject in zijn geheel kan uitvoeren, zowel wat 
betreft het onderdeel grondwerken en funderingen, als de andere bouwtechnieken (ruwbouw, 
speciale technieken en afwerking) om aan de klant een globaal resultaat aan te bieden.  
 

2. Op regelmatige wijze en voor een groot gedeelte werkzaamheden inzake erfgoedrestauratie – 
zoals bedoeld in artikel 1 - uitvoeren; 
 

3. Bewijs leveren van toegang tot het beroep van algemene aannemer (voor ondernemingen tot 50 
werknemers), indien dat wettelijk zou zijn voorgeschreven; 

 
4. Lid zijn van een plaatselijke vereniging van de Federatie van Algemene Bouwaannemers *. 

 
5. Ofwel erkend zijn in categorie D24 (algemene aanneming en erfgoedrestauratie), minstens 

klasse 2  
 

Ofwel erkend zijn in categorie D23 (restauratie door ambachtslieden), minstens klasse 1 
 

6. Haar arbeiders tot het Paritair Comité 124 of 126 van de bouw behoren; 
 

7. Minstens 50% van de activiteiten, zoals omschreven in artikel 1, gerealiseerd worden door het 
eigen personeel; 

 
8. Aan hun klanten een geschreven overeenkomst aanbieden, waarop alle uit te voeren werken 

gedetailleerd vermeld staan; 
 

9. Op de eigen website en in de contracten met de klanten het lidmaatschap van de vakgroep 
vermelden, hetgeen inhoudt dat het logo, de coördinaten van het secretariaat en de garanties 
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voor de klant duidelijk zichtbaar zijn.De leden van de vakgroep verbinden er zich eveneens toe 
om, in geval van conflict met de klant, een bemiddelingspoging te ondernemen via een erkend 
bemiddelaar – en dit vooraleer er enige juridische actie wordt ondernomen.  
 

De vermelding, waarvan sprake in punt 9, geschiedt op een gestandaardiseerde manier, en dient zowel 
op de website van de leden als in het aannemingscontract te worden opgenomen: 
 

 
Aansluiting bij de Vakgroep Algemene Aannemers “Erfgoedrestauratie” 
 
Onze onderneming is lid van de vakgroep Algemene Aannemers ‘Erfgoedrestauratie’, opgericht 

binnen de Federatie van Algemene Bouwaannemers van de Confederatie Bouw. 

 

In geval van conflict verbinden de partijen bij deze overeenkomst er zich toe om – alvorens 

gerechtelijke stappen te ondernemen – een erkend bemiddelaar in te schakelen, die samen met hen 

het geschil in der minne zal proberen te regelen. 

 

Op basis van het lidmaatschap van de vakgroep kunnen de partijen bij deze overeenkomst gratis 
beroep doen op een erkende bemiddelaar van de vakgroep. De klachten worden ingediend per email 
(faba@confederatiebouw.be). Zij worden binnen de 14 dagen bevestigd, waarna een erkend 
bemiddelaar ze met de grootste zorg zal behandelen. 

 
 

 

(*) of verbindt er zich toe deze voorwaarden te vervullen binnen de 12 maanden die volgen op de 

ondertekening van huidig document. 

  
Datum:  Naam : Handtekening: 
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