
 
 

 

 

 

 

Bijlage 3 

Programma van Eisen 
 

 

 

EA Kantoormeubilair GVB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentienummer 2018-07 

Datum 20-9-2018 

Status definitief 

Versie 1.1 

 

 



 

 
Programma van Eisen GVB  1/31 

 

Inhoudsopgave 

 INLEIDING .................................................................................................................. 2 

 GVB EXPLOITATIE B.V. .............................................................................................................. 2 
 HET FACILITAIR BEDRIJF ............................................................................................................ 2 
 LOCATIES .................................................................................................................................. 2 
 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN .................................................................................................... 3 

 DIENSTVERLENING .................................................................................................... 4 

 HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE ................................................................................................ 4 
 ASSORTIMENT ........................................................................................................................... 4 
 BESTELLEN ................................................................................................................................ 6 
 LEVEREN ................................................................................................................................... 7 
 SERVICE EN ONDERHOUD ........................................................................................................... 8 

 ASSORTIMENT ........................................................................................................... 9 

 ALGEMENE EISEN STANDAARD KANTOORMEUBILAIR ..................................................................... 9 
 STANDAARD ASSORTIMENT BUREAUS EN TAFELS ......................................................................... 9 
 STANDAARD ASSORTIMENT STOELEN ........................................................................................ 10 
 STANDAARD ASSORTIMENT KASTEN .......................................................................................... 13 
 STANDAARD MEUBILAIR OVERIGEN ............................................................................................ 15 

 MVO .......................................................................................................................... 16 

 VOLDOEN AAN FORMALDEHYDEKLASSE E1 ................................................................................ 16 
 EISEN AAN GEBRUIKT TEXTIEL ................................................................................................... 16 
 EMISSIEGRENSWAARDEN COATING ............................................................................................ 16 
 HET KUNNEN SCHEIDEN VAN MATERIALEN .................................................................................. 16 
 DUURZAAM HOUT ..................................................................................................................... 17 
 EISEN AAN KUNSTSTOF ONDERDELEN ........................................................................................ 17 

 PERSONELE ORGANISATIE ....................................................................................... 18 

 PERSONEEL ............................................................................................................................. 18 
 VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU .......................................................................... 18 

 COMMUNICATIE EN CONTRACTMANAGEMENT ......................................................... 20 

 OVERLEGSTRUCTUUR .............................................................................................................. 20 
 MANAGEMENTINFORMATIE ........................................................................................................ 21 
 RESPONSETIJDEN .................................................................................................................... 21 
 PROCEDURE BIJ KLACHTEN ....................................................................................................... 22 
 KLANTTEVREDENHEID .............................................................................................................. 22 
 KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S) ............................................................................. 22 
 BEOORDELING KPI’S ................................................................................................................ 24 

BIJLAGE: HUIDIG MEUBILAIR GVB ................................................................................... 25 

IMPRESSIE HUIDIGE BUREAUS EN TAFELS ............................................................................................... 25 
IMPRESSIE EN SPECIFICATIES HUIDIGE STOELEN .................................................................................... 27 
IMPRESSIE HUIDIGE KASTEN .................................................................................................................. 30 



 

 
Programma van Eisen GVB  2/31 

 

 Inleiding 

 GVB Exploitatie B.V. 

GVB Exploitatie B.V. (“GVB”) verzorgt het openbaar vervoer per bus, tram en metro in opdracht van de 

Vervoerregio Amsterdam. Deze aanbesteding betreft het leveren en onderhouden van kantoormeubilair 

voor GVB op alle locaties van GVB. 

 Het Facilitair Bedrijf 

Het Facilitair Bedrijf van GVB telt in totaal 38 medewerkers en wordt aangestuurd door een hoofd 

Facilitair Bedrijf. Het Facilitair Bedrijf bestaat uit drie afdelingen: Vastgoedbeheer, Facilitaire Zaken en 

Milieu & Ondersteuning. Daarnaast is een Contractmanager werkzaam voor het Facilitair Bedrijf. Samen 

dragen zij zorg voor het facilitair beheer op circa 8 grotere locaties van GVB en 38 eindpunthuisjes.  

Alle facilitaire services waaronder het kantoormeubilair vallen onder de afdeling Facilitaire Zaken. De 

afdeling Facilitaire Zaken bestaat uit tien personen, waaronder drie Facilitair Coördinatoren. De afdeling 

wordt aangestuurd door de Manager Facilitaire Zaken.  

Het Facilitair Bedrijf coördineert haar werkzaamheden vanuit een Service Meldpunt. Het Service 

Meldpunt is fysiek gevestigd bij de receptie van het hoofdkantoor aan de Arlandaweg 106 te Amsterdam 

maar zal mogelijk in 2018 naar de Hoofd Werkplaats Rail te Diemen verplaatst worden. Daarnaast is 

het Service Meldpunt telefonisch en digitaal bereikbaar. Iedereen (intern en extern) kan een melding 

voor het Facilitair Bedrijf aan het Service Meldpunt doorgeven. Dit kunnen Klachten, Wensen, 

Informatieverzoeken of Storingen zijn (KWIS-meldingen). Alle meldingen komen centraal binnen waarna 

de meldingen worden doorgezet naar de betreffende leverancier of de verantwoordelijke van het 

Facilitair Bedrijf van GVB.   

 Locaties 

GVB heeft verschillende soorten locaties. Het betreft: 

• Hoofdkantoor; 

• Werkplaatsen; 

• Remises; 

• Garages; 

• Eindpunthuisjes. 

Het hoofdkantoor van GVB is gevestigd aan de Arlandaweg 106 te Amsterdam. Op dit kantoor zijn onder 

andere de directie en de ondersteunende stafafdelingen werkzaam. Er worden op deze locatie dan ook 

regelmatig bezoekers ontvangen en het kantoor vervult een representatieve functie. Het kantoor is 

ingericht volgens een flexibel werkplekconcept met verschillende open flexruimtes en overlegplekken. 

Op deze locatie is ook het controlecentrum (CCV) gehuisvest welke een 24/7 bezetting kent. 

GVB heeft drie bus garages: garage West, garage Zuid (inclusief Basis Werkplaats) en garage Noord. 

In deze garages wordt het onderhoud aan de bussen uitgevoerd en worden de bussen gestald. In 

garage Zuid wordt ook onderhoud verricht aan sporen ten behoeve van trams. Alle garages hebben 

gedeeltelijk een kantoorfunctie.  

GVB heeft twee locaties ten behoeve van de metro: de werkplaatsen in Diemen en het Logistiek 

Centrum Metro (LCM). In de werkplaatsen worden groot onderhoud, revisies en grote reparaties verricht 



 

 
Programma van Eisen GVB  3/31 

 

aan tram en metromaterieel. Bij de werkplaatsen is ook een kantoorfunctie gevestigd. Het Logistiek 

Centrum Metro is een opleidingscentrum met een kantooromgeving. Daarnaast is hier de uitwijkruimte 

van het controlcentrum voor de Arlandaweg gesitueerd. 

GVB heeft twee tramremises: Havenstraat en Lekstraat. In de beide locaties vindt het dagelijks klein 

onderhoud aan alle trams plaats en worden de trams gestald. Daarnaast is er op beide locaties ook een 

kantoorgedeelte. Op de locatie Lekstraat is tevens het loket voor gevonden voorwerpen gevestigd en 

de bedrijfsarts. 

GVB heeft 38 eindpunthuisjes waar de tram-, bus- of metrolijnen eindigen. Deze huisjes vormen een 

opkomst- en pauzeruimte voor de chauffeurs. In de eindpunthuisjes zijn een (klein) kantoor, een 

opkomstruimte waar tevens pauze wordt gehouden, een toilet en een pantry aanwezig. 

 Relevante ontwikkelingen 

De volgende relevante ontwikkelingen spelen binnen GVB: 

• Facilitair:  

o De afdeling Facilitaire Zaken is aan het door ontwikkelen richting een facilitaire 

regieorganisatie. Dit betekent dat de afdeling de leveranciers steeds meer op 

tactisch/strategisch niveau aanstuurt en een grote mate van ontzorging verwacht van 

haar leveranciers;   

• Organisatie breed:  

o Als gevolg van de aanleg van de metro Noord-Zuidlijn is per 22 juli 2018 het GVB 

netwerk anders ingericht. Het metrosysteem wordt steeds meer de ruggengraat van het 

netwerk. De bus- en tramlijnen vormen de verbinding tussen de Oost- en Westkant van 

de stad. Deze aanpassing betekent een verplaatsing of sluiting van enkele 

eindpunthuisjes;  

o In 2019 moet de Amstelveenlijn, een sneltram die de stad met Amstelveen verbindt, 

aangelegd zijn. Dit heeft ook impact op het aantal en de locatie van de eindpunthuisjes. 

GVB als organisatie en het OV-netwerk van GVB zijn constant in ontwikkeling. De hiervoor genoemde 

ontwikkelingen zijn een aantal voorbeelden.  
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 Dienstverlening 

 Huidige en gewenste situatie 

Over de jaren heen heeft GVB verschillende soorten kantoormeubilair bij diverse leveranciers ingekocht. 

Sinds begin 2017 is het budget voor de aanschaf van kantoormeubilair centraal bij de afdeling Facilitaire 

Zaken belegd. In samenspraak met de gebruikers is een lijn in kantoormeubilair gekozen waarmee 

eenheid en een uniforme uitstraling binnen GVB gerealiseerd wordt.  

Op projectbasis is GVB bezig met het vernieuwen van het meubilair op een aantal locaties. Het doel 

van deze aanbesteding is niet het in één keer vervangen van al het meubilair, maar het voorzien in 

vervanging van meubilair indien dit noodzakelijk of gewenst is gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst. 

Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat al het te leveren meubilair bij elkaar past en aansluit bij 

de uitstraling van de werkomgeving van GVB. In 2014 is locatie Arlandaweg verbouwd en voorzien van 

nieuw meubilair. De lijn aan meubilair die hier is gekozen wijkt, met name qua kleurstelling, af van de 

andere locaties. 

GVB wenst al het meubilair van Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst te 

kopen en eigendom hierover te verkrijgen. 

Het meubilair voor GVB dient te voldoen aan alle eisen in dit document en is volledig nieuw of 

refurbished. Onder refusbished meubilair wordt meubilair verstaan wat eerder in gebruik is geweest, 

maar dankzij een ‘opknapbeurt’ (reparatie, schoonmaak etc.) weer als nieuw zijn. Indien refurbished 

meubilair niet voldoet aan de eisen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (zie 

hoofdstuk 4) kan hiervan in overleg met GVB worden afgeweken. Opdrachtnemer dient voor levering 

schriftelijk kenbaar te maken aan GVB op welke punten wordt afgeweken van de gestelde eisen. 

Levering kan pas plaatsvinden na akkoord van GVB op de eventuele afwijking van de eisen. 

 Assortiment 

2.2.1 Standaard kantoormeubilair 

GVB verstaat het volgende onder standaard kantoormeubilair: 

• Bureaus en tafels: 

o Bureau; 

o Vergader- en restauranttafel; 

o Bartafel; 

• Stoelen: 

o Bureaustoel; 

o 24-uursstoel; 

o Vergaderstoel; 

o Stoel ten behoeve van restaurant en opkomstruimte; 

o Barkruk; 

• Kasten: 

o Verrijdbaar ladenblok; 

o Jaloeziedeurkast; 

o Lockerkast; 

o Kledingkast; 
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• Overigen: 

o Zichtschot; 

o Poef. 

2.2.2 Overig kantoormeubilair en projecten 

Op afroep wenst GVB aanvullend kantoormeubilair te bestellen wat niet binnen het standaard 

assortiment valt. Gedacht kan worden aan ergonomisch meubilair, treinzitjes, loungebanken, meubilair 

ontvangstruimten of meubilair voor buiten. Dit kan gaan om een (beperkte) eenmalige bestelling of om 

een (groter) project, zoals een verbouwing. Opdrachtnemer dient hiervoor op verzoek van GVB een 

aanvullende offerte uit te brengen binnen vijf werkdagen. GVB behoudt zich ten alle tijden het recht voor 

om een opdracht voor overig kantoormeubilair of projecten te gunnen aan een andere partij dan 

Opdrachtnemer.  

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij proactief meedenkt en advies geeft met betrekking tot 

inrichtingsvoorstellen. Indien het een project betreft waar ook andere aannemers/leveranciers bij 

betrokken zijn, stemt Opdrachtnemer zelf proactief af met de andere partijen om zorg te dragen voor 

een goede oplevering. 

2.2.3 Meubellijnen 

GVB onderscheidt drie meubellijnen: 

• Meubellijn 1: Hoofdkantoor Arlandaweg; 

• Meubellijn 2: overige grote locaties (garages, tramremises, werkplaatsen); 

• Meubellijn 3: eindpunthuisjes. 

In onderstaande tabel staan de gewenste meubels per meubellijn weergegeven. GVB behoudt zich het 

recht voor tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst wijzigingen aan te brengen in de gewenste 

meubels per lijn. 

A1. Aanbod bureaus en tafels Meubellijn 1 Meubellijn 2 Meubellijn 3 

 PvE § 3.2.1  Zit bureau    

 PvE § 3.2.1  Zit-sta bureau    

 PvE § 3.2.2  Vergadertafel rechthoekig     

 PvE § 3.2.2  Vergadertafel rond     

 PvE § 3.2.2  Klaptafel met wielen    

 PvE § 3.2.3  Bartafel     

     

A2. Aanbod stoelen     

 PvE § 3.3.1  Bureaustoel type 1    

 PvE § 3.3.1  Bureaustoel type 2    

 PvE § 3.3.2  24-uursstoel     

 PvE § 3.3.3  Vergaderstoel     

 PvE § 3.3.4  Stoel restaurant/ opkomstruimte    

 PvE § 3.3.5  Barkruk    

     

A3. Aanbod kasten    

 PvE § 3.4.1  Verrijdbaar Ladenblok    
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 PvE § 3.4.2  Jaloeziedeurkast     

 PvE § 3.4.3  Lockerkast     

 PvE § 3.4.4  Kledingkast    

     

A4. Aanbod overig meubilair    

 PvE § 3.5.1 Zichtschot    

 PvE § 3.5.2  Poef    

 

 Bestellen 

2.3.1 Bestelwijze 

Opdrachtnemer biedt zonder additionele kosten 24 uur per dag en zeven dagen per week toegang tot 

een digitale webbased catalogus waaruit door de bestellers kan worden besteld zonder dat verdere 

installatie van programma’s of software vereist is. Op dit moment zijn twee medewerkers bevoegd om 

te bestellen namens GVB en zijn derhalve vier gebruikersaccounts nodig. Dit aantal kan in de toekomst 

uitbreiden.  

De digitale webbased catalogus dient in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen: 

• De catalogus dient in de Nederlandse taal beschikbaar te zijn; 

• GVB dient per bestelling de kostenplaats en afleverlocatie aan te kunnen geven; 

• Opdrachtnemer beheert en actualiseert de catalogus zonder additionele kosten. Tevens 

beheert zij de gebruikersaccounts, wachtwoorden en andere gegevens van GVB en beveiligt 

zij deze accounts adequaat volgens geldende wet- en regelgeving; 

• Indien de webshop tijdelijk niet of anders te gebruiken is door gepland onderhoud dient GVB 

hier minimaal 2 werkdagen van te voren per mail over geïnformeerd te worden. Bestellers 

dienen geïnformeerd te worden over de te volgen werkwijze voor het plaatsen van bestellingen; 

• Opdrachtnemer neemt alleen geautoriseerde bestellingen via het online bestelsysteem in 

behandeling. Bestellingen die niet voorzien zijn van de vooraf aan Opdrachtnemer bekend 

gemaakte benodigde autorisaties en toch worden geleverd, worden kosteloos door 

Opdrachtnemer teruggenomen en niet betaald door GVB. 

Hiernaast dient de catalogus per artikel de volgende informatie te bevatten: 

• De artikelnaam, -omschrijving, -nummer en -categorie; 

• Levertijd; 

• (Factuur)prijs excl. BTW per verpakkingseenheid met vermelding van het aantal; 

• Een kleurenfoto; 

• Merk van het artikel; 

• Informatie over MVO en circulariteit van meubelstuk. 

Daarnaast dient de catalogus een zoekfunctie te bevatten waarbij in ieder geval gezocht kan worden 

op: 

• (Een deel van) de artikelnaam; 

• (Een deel van) het artikelnummer 

• (Een deel van) de artikelomschrijving; 
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• Merk; 

• Artikelcategorie  

Tot slot dient Opdrachtnemer de online catalogus tevens in PDF ter beschikking te stellen aan GVB 

zodat zij deze ter inzage aan de GVB medewerkers kan laten zien.  

Opdrachtnemer verstuurt na iedere bestelling een bevestigingsmail waarin minimaal de volgende zaken 

benoemd staan: 

• De bestelde items met kleur, afwerking en eventuele gekozen opties; 

• De aantallen per item; 

• De prijzen per item; 

• Het afleveradres. 

Bestellingen kennen geen minimale bestelwaarde. Indien sprake is van kleine leveringen van 

bijvoorbeeld <5 items zal GVB overwegen de leveringen te clusteren. Op voorhand is dit echter niet te 

bepalen in verband met onvoorziene bestellingen. 

 Leveren 

2.4.1 Aflevering op locatie 

Levering vindt altijd plaats op de betreffende locatie inclusief het zorgdragen voor montage, en het op 

de juiste plaats gebruiksklaar opstellen van het meubilair. Opdrachtnemer dient eventuele 

verpakkingsmaterialen zelf mee terug te nemen.  

Opdrachtnemer is tijdens het plaatsen van de te leveren meubelen verantwoordelijk voor het 

aanbrengen van deugdelijk beschermingsmateriaal aan liften, kozijnen, deuren en dergelijke. 

Beschadigingen aan het gebouw van waar de meubels worden geleverd en geplaatst veroorzaakt door 

Opdrachtnemer, worden ten laste van Opdrachtnemer gebracht. 

Aflevering vindt decentraal plaats en kan op alle locaties van GVB voorkomen. Na levering, montage 

en het op de juiste plaats gebruiksklaar opstellen tekent een door GVB aangewezen persoon voor 

ontvangst. GVB is verantwoordelijk voor het actueel houden van de locatielijst en het adressenbestand 

en communiceert aanpassingen tijdig met Opdrachtnemer.  

Aflevering vindt plaats op werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van feestdagen) tussen 

7:00 en 15:00 uur. Afwijkende levertijden worden vooraf afgestemd tussen GVB en Opdrachtnemer. 

Hiervoor kunnen geen aanvullende leverkosten in rekening worden gebracht. 

Opdrachtnemer levert een gebruiksinstructie aan bij de bureaustoelen en bureaus welke aan het 

meubilair is bevestigd. Opdrachtnemer dient de gebruiksinstructie tevens digitaal aan te kunnen leveren. 

Op verzoek van GVB worden medewerkers op locatie geïnformeerd over de gebruiksinstructie. 

Er worden geen afleverkosten in rekening gebracht. 

2.4.2 Parkeren 

Bij aflevering kan geparkeerd worden op het terrein van GVB of middels een parkeervergunning 

(eindpunthuisjes). Bij opgave van naam, kenteken en rijbewijsnummer ontvangen medewerkers van 

Opdrachtnemer een parkeervergunning voor de locaties waar deze benodigd is. De parkeervergunning 

mag uitsluitend gebruikt worden voor werkzaamheden voor GVB. Oneigenlijk gebruik van de 
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parkeervergunning (bijvoorbeeld privé of gebruik voor andere zakelijke doeleinden, niet zijnde GVB) 

leidt tot het innemen van de parkeervergunning door GVB.  

2.4.3 Levertijd en -betrouwbaarheid 

De levertijden staan omschreven in paragraaf 6.3. De levertijd start een dag na dagtekening van de 

verstrekte leveringsopdracht (dat wil zeggen het verstrekken van het ordernummer/PO nummer) door 

GVB.  

Een levering wordt minimaal vijf werkdagen vooraf aangekondigd bij de contactpersoon van GVB met 

datum en tijdvak. Op de dag van levering wordt de contactpersoon van GVB maximaal 60 minuten van 

tevoren gebeld en geïnformeerd over de exacte levertijd.  

Opdrachtnemer realiseert een leveringsbetrouwbaarheid conform de KPI in paragraaf 6.6.1. Onder 

leverbetrouwbaarheid wordt verstaan dat alle artikelen binnen een levering juist (volgens de 

afgesproken specificaties), volledig en tijdig (conform responsetijden in 6.3) worden geleverd (inclusief 

montage en gebruiksklaar opstellen). De contactpersoon van GVB is zelf op locatie aanwezig, of draagt 

dit over aan een andere verantwoordelijke, om het geleverde meubilair te controleren. De 

contactpersoon van GVB tekent hiervoor bij elke levering. Opdrachtnemer dient de registratie hiervan 

te verzorgen en bij te houden. 

2.4.4 Foutieve levering 

Na melding van een foutieve en/of beschadigde levering en/of niet correct werkend meubilair dient 

Opdrachtnemer binnen 24 uur langs te komen op locatie bij GVB en te bepalen welke maatregelen 

getroffen kunnen worden. Binnen maximaal 48 uur zorgt Opdrachtnemer voor reparatie, nieuwe levering 

of een (tijdelijke) oplossing.  

 Service en onderhoud 

Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorgdragen voor preventief en 

correctief onderhoud, reparatie en refurbishment van het bestaande en geleverde meubilair met als doel 

verlenging van de levensduur van het meubilair.  

De garantietermijn voor al het meubilair is vijf jaar. Na het voornemen tot gunning dient Opdrachtnemer 

een verklaring, garantiebewijs of testrapport aan te leveren waarin een levensduur van vijf jaar bij 

normaal gebruik en normaal onderhoud is verzekerd. 

Indien GVB een beroep wenst te doen op de garantiebepalingen, bedoeld in dit artikel en/of de 

Algemene Inkoopvoorwaarden stelt zij Opdrachtnemer daarvan schriftelijk en in spoedgevallen 

telefonisch op de hoogte. Opdrachtnemer herstelt de gebreken onverwijld rekening houdend met de 

ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met GVB. 

Vervangende onderdelen van het meubilair dienen tot tien jaar na datum van aflevering nageleverd te 

kunnen worden. Met onderdelen wordt bedoeld: alle componenten van het meubel, van werkblad en 

zitting tot scharnieren en wieltjes. Na het voornemen tot gunning dient Opdrachtnemer een verklaring 

of garantiebewijs af te geven waarmee deze service is geborgd.  
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 Assortiment 

 Algemene eisen standaard kantoormeubilair 

Op al het standaard meubilair zijn de volgende algemene eisen van toepassing: 

1. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat het kantoormeubilair gebruikersvriendelijk en makkelijk 

te gebruiken en in te stellen is; 

2. Scherpe hoeken en randen komen niet voor aan het aangeboden kantoormeubilair; 

3. Opdrachtnemer zal de voor deze opdracht relevante Nederlandse en Europese normen 

naleven; 

4. Opdrachtnemer zal op verzoek van GVB uitsluitend door GVB aangewezen afgestoten 

meubilair demonteren en ophalen vanaf alle locaties van GVB, het op een milieu verantwoorde 

manier verwerken en daarbij GVB voorzien van een afvoerrapport over de mate van 

duurzaamheid van het verwerken (zoals maar niet beperkt tot: hergebruik, refurbishing, 

recycling, verkoop). Afvoeren gebeurt op dezelfde dag als het leveren van het nieuwe meubilair 

op de betreffende locatie; 

5. Het kantoormeubilair wordt dagelijks schoongemaakt met normale schoonmaakmiddelen en/of 

microvezeldoeken. De afwerking van het kantoormeubilair; mag hierdoor niet slijten; 

6. Het kantoormeubilair moet met normaal gereedschap door de eigen onderhoudsdienst te 

monteren en demonteren zijn (geen speciaal gereedschap dat alleen de leverancier heeft); 

7. Onderdelen van het kantoormeubilair, zoals de hoogteverstelling van de bureaus, scharnieren 

en dergelijke moeten tien jaar naleverbaar zijn om reparaties aan het meubilair uit te kunnen 

voeren; 

8. Opdrachtnemer kan geen extra kosten in rekening brengen voor verschillende kleuren. In 

praktijk worden voornamelijk de kleuren blauw, zwart, wit en houtkleur besteld, evenals de 

kleuren van de stoel Pedrali Allegro, zie pagina 29 ; 

9. Het kantoormeubilair dient te voldoen aan de NPR 1813:2016. 

 Standaard assortiment bureaus en tafels 

De volgende algemene eisen worden gesteld aan bureaus en tafels: 

1. Het bureau of de tafel is stabiel; 

2. De toplaag van de werkbladen is stoot- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig, slecht 

warmtegeleidend en bureauchemicaliën bestendig, afgestemd op het werk. 

3. Het werkblad is uitgevoerd in de kleur “medium oak” (kleurcode blad T 537) of wit; 

4. Het bureau of de tafel dient uitgevoerd te worden met een metalen frame en afgewerkt in de 

kleur wit aluminimum (“alulak”); 

5. Rondingen van bladen mogen nimmer problemen veroorzaken bij aansluitingen met andere 

bladen; 

6. Het onderstel van het bureau of de tafel is voorzien van doppen ter voorkoming van 

vloerbeschadiging. 

3.2.1 Bureaus 

De volgende eisen worden gesteld aan de bureaus: 

1. Het bureau voldoet aan de NEN-EN 527 (1,2 en 3) en NEN-EN 3087; 

2. Voor de maatvoering van het bureau geldt tabel A2, kolom Maatvoering volgens NPR-1813 

t.b.v. de Nederlandse Beroepsbevolking; 

3. Het bureaublad heeft de afmetingen 160 cm x 80 cm; 
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4. Het bureauframe voor meubellijn 1 is uitgevoerd met een wangenonderstel. Het bureauframe 

voor meubellijn 2 en 3 heeft T-poot; 

5. Het bureau dient geleverd te kunnen worden in twee soorten: 

a. Een zitbureau welke met een slinger manueel traploos in hoogte instelbaar is, minimaal 

tussen 65 cm en 85 cm; 

b. Een zit-stabureau welke traploos met een slinger manueel of elektrisch in hoogte 

instelbaar is, minimaal tussen 65 cm en 130 cm; 

6. Het hoogte-instelmechanisme dient onderhoudsvrij te zijn, maakt geen storend geluid en dient 

het gewicht van beeldschermen en andere apparatuur te kunnen heffen. Aanvullend geldt: 

a. De knop dient blijvend ingedrukt te zijn om de hoogte verstelling te activeren.  

b. In geval van een hoogte-instelmechanisme met slinger steekt de slinger in ruststand 

niet uit; 

7. Het bureaublad is voorzien van een kabelgoot, uit het zicht, geschikt voor minimaal vier UTP-

kabels en vier 230V kabels; 

8. Het bureau is voorzien van een zogenaamde cable cubby met daarin opgenomen aansluiting 2 

x 230V wcd’s en 2 data aansluitpunten (UTP); 

9. Het bureau kan aangesloten worden op een stroompunt in de vloer, gevel of plafond; 

3.2.2 Vergader- en restauranttafel 

De volgende eisen worden gesteld aan een vergadertafel: 

1. De volgende typen vergadertafels dienen geleverd te kunnen worden: 

a. Rechthoek met vier poten: 

i. 90 x 180 cm;  

ii. 100 x 200 cm (deze maat wordt tevens gebruikt als restauranttafel); 

iii. 100 x 240 cm; 

b. Ronde vorm met een diameter van 120 cm; 

c. Klaptafel met wielen met voetrem, 80 x 160 cm; 

2. De hoogte van de vergadertafels is 74 cm 

3. Optioneel kan de tafel worden voorzien van een zogenaamde cable cubby met daarin 

opgenomen aansluiting 4 x 230V wcd’s en 2 data aansluitpunten (UTP). 

3.2.3 Bartafel 

De volgende eisen worden gesteld aan een bartafel: 

1. De volgende typen bartafels dienen geleverd te kunnen worden: 

a. Rechthoek met vier poten: 

i. 90 x 180 cm; 

ii. 90 x 200 cm (deze maat wordt tevens gebruikt als restauranttafel); 

iii. 90 x 220 cm; 

2. De hoogte van de bartafel is 110 cm. 

 Standaard assortiment stoelen 

De volgende algemene eisen worden gesteld aan de stoelen: 

1. De stoelen voldoen aan NEN-EN 1335 (1, 2 en 3); 

2. De stoelen, met uitzondering van bureaustoelen en 24-uursstoelen, voldoen aan de NEN-EN-

16139; 

3. In geval van een stoffen zitting en/of rugleuning moet de stoffering brandvertragend zijn volgens 

de norm EN 1021-1/2; 
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4. Buiten de garantie is herstoffering c.q. vervanging van zitting en rugleuning op verzoek van GVB 

mogelijk; 

5. De stoel dient een goede zithouding te faciliteren voor alle lengtes en breedtes van de mens; 

6. Opdrachtnemer kan geen extra kosten in rekening brengen voor verschillende typen 

zwenkwielen. 

3.3.1 Bureaustoelen 

GVB wenst twee typen bureaustoelen te kunnen bestellen. Het betreft: 

1. Type 1: een bureaustoel voorzien van een synchroonmechanisme. Hierbij beweegt de zitting in 

een vaste verhouding tot de rugleuning;  

2. Type 2: een multidynamische bureaustoel. Hierbij kunnen zitting en rugleuning onafhankelijk 

van elkaar bewegen. Dus niet zoals bij het synchroonmechanisme in een vaste verhouding. Het 

is een combinatie van synchroonmechanisme en neigmechanisme. Dit type stoel staat 

momenteel overwegend op locatie Arlandaweg. 

 
De volgende eisen worden gesteld aan de bureaustoelen: 

1. Algemeen: 

a. Voor de maatvoering van de bureaustoel geldt tabel A1, kolom Maatvoering volgens 

NPR-1813 t.b.v. de Nederlandse Beroepsbevolking; 

2. Instelbaarheid: 

a. De hoogte en diepte van de zitting en de hoogte, breedte en diepte van de armleggers 

dient traploos instelbaar te zijn; 

b. De zitting is in hoogte verstelbaar door middel van een veiligheidsgasveer; 

c. Het gasveer-mechaniek is zodanig dat in iedere hoogte-stand “de vallende kracht van 

het gaan zitten” wordt opgevangen; 

d. De hoogte van de rugleuning is minimaal tot aan de schouderbladen; 

e. De lendensteun is in hoogte en diepte af te stemmen op het individu; 

f. Alle bedieningsmiddelen zijn vanuit een zittende positie eenvoudig, zonder 

hulpmiddelen bedienbaar; 

g. Alle bedieningsmiddelen zijn voorzien van een pictogram, waarmee de functie wordt 

aangegeven, dan wel zijn dermate intuïtief instelbaar dat een pictogram overbodig is; 

h. Optioneel kan Opdrachtnemer dezelfde bureaustoelen leveren voorzien van een extra 

hoge of lage gasveer; 

3. Stoffering: 

a. Type 1 dient geleverd te worden met een zitting van stof en een rugleuning met 

netbespanning. De stoffering dient in de kleur zwart leverbaar te zijn. Op verzoek van 

GVB moet een andere kleur stof geleverd kunnen worden. De stoffering van de zitting 

moet minimaal voldoen aan 60.000 rubs Martindale; 

b. Type 2 dient geleverd te worden met een zitting van stof en een rugleuning van 

kunststof. De stoffering dient in de kleur zwart leverbaar te zijn. Op verzoek van GVB 

moet een andere kleur stof geleverd kunnen worden. De stoffering moet minimaal 

voldoen aan 60.000 rubs Martindale. 

4. Voet: 

a. De voet van de bureaustoel is van staal/kunststof en voorzien van vijf tenen met wielen 

in de kleur alulak voor type 1 en donkergrijs voor type 2;  

b. De bureaustoelen kunnen worden geleverd met harde-, zachte-, (on)geremde en 

antistatische zwenkwielen, geschikt voor diverse soorten harde en zachte ondergrond; 

5. Overigen: 
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a. In de bureaustoel zijn geen van smeer of vet voorziene mechanieken die bij het gebruik 

van de bureaustoel in aanraking kunnen komen met personen, verwerkt; 

b. De bureaustoelen dienen modulair te zijn opgebouwd waardoor aanpassingen 

bijvoorbeeld het vervangen van armsteunen of zitkussens naar aanleiding medisch 

advies eenvoudig door te voeren zijn. 

3.3.2 24-uursstoel 

De 24-uursstoelen worden gebruikt door de CCV en beveiliging. De volgende eisen worden gesteld aan 

de door Opdrachtnemer te leveren 24-uursstoelen: 

1. Algemeen: 

a. Voor de maatvoering van de bureaustoel geldt tabel A1, kolom Maatvoering volgens 

NPR-1813 t.b.v. de Nederlandse Beroepsbevolking; 

2. Instelbaarheid: 

a. De lendensteun is in hoogte en diepte af te stemmen op het individu; 

b. De 24-uursstoel is voorzien van een (handmatige) verstelbare (lucht) lumbaalsteun; 

c. De 24-uursstoel is voorzien van een in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun; 

d. De hoogte en diepte van de zitting en de hoogte, breedte en diepte van de armleggers 

dient traploos instelbaar te zijn; 

e. Armleggers zijn achteruit wegklapbaar zonder daarbij gebruik te hoeven maken van 

gereedschap; 

f. De vrije afstand tussen de armleggers bedraagt minimaal 37,5 cm; 

g. De rugleuning is minimaal 60 cm hoog en minimaal 48 cm breed; 

h. De zitting is minimaal 49 cm diep en 53 cm breed;  

i. De zithoogte kan minimaal ingesteld worden tussen 40-55 cm; 

j. De zitting is in hoogte verstelbaar door middel van een veiligheidsgasveer; 

k. Het gasveer-mechaniek is zodanig dat in iedere hoogte-stand “de vallende kracht van 

het gaan zitten” wordt opgevangen; 

l. De 24-uursstoel is voorzien van een synchroon mechanisme. Het synchroon 

mechanisme dient aan het gewicht van de persoon aangepast (versteld) te kunnen 

worden. Het synchroon mechanisme dient vastgezet te kunnen worden als men een 

bepaalde beweging niet wil/ wenst; 

m. Alle bedieningsmiddelen zijn vanuit een zittende positie eenvoudig, zonder 

hulpmiddelen bedienbaar; 

n. Alle bedieningsmiddelen zijn voorzien van een pictogram, waarmee de functie wordt 

aangegeven, dan wel zijn dermate intuïtief instelbaar dat een pictogram overbodig is; 

o. Optioneel kan Opdrachtnemer dezelfde bureaustoelen leveren voorzien van een extra 

hoge of lage gasveer; 

3. Stoffering: 

a. De rugleuning en zitting van de 24-uursstoel zijn gestoffeerd; 

b. De stoffering dient in de kleur zwart leverbaar te zijn. Op verzoek van GVB moet een 

andere kleur stof geleverd kunnen worden; 

c. De stoffering van de zitting en rugleuning van de bureaustoel moet minimaal voldoen 

aan 200.000 rubs Martindale; 

4. Voet: 

a. De voet van de 24-uursstoel is van staal/kunststof en voorzien van vijf tenen met wielen 

in Ral-kleur of een vergelijkbare kleur of zwart; 

b. De 24-uursstoelen kunnen worden geleverd met harde-, zachte-, (on)geremde en 

antistatische zwenkwielen, geschikt voor diverse soorten harde en zachte ondergrond; 

5. Overigen: 



 

 
Programma van Eisen GVB  13/31 

 

a. In de 24-uursstoel zijn geen van smeer of vet voorziene mechanieken die bij het gebruik 

van de bureaustoel in aanraking kunnen komen met personen, verwerkt; 

b. De 24-uursstoelen dienen modulair te zijn opgebouwd waardoor aanpassingen 

bijvoorbeeld het vervangen van armsteunen of zitkussens naar aanleiding medisch 

advies eenvoudig door te voeren zijn. 

3.3.3 Vergaderstoel 

De volgende eisen worden gesteld aan de vergaderstoelen: 

1. De vergaderstoel heeft een sledeframe in de kleur alulak; 

2. De breedte van de zitting is tussen de 45 en 55 cm; 

3. De hoogte van de zitting is tussen de 43 en 46 cm; 

4. De vergaderstoel heeft een gestoffeerde zitting. De stoffering van de zitting en rugleuning van 

de stoel moet minimaal voldoen aan 60.000 rubs Martindale. Tevens is de stoffering 

vuilafstotend; 

5. De rugleuning is van netbespanning; 

6. De stoffering dient in de kleur zwart leverbaar te zijn. Op verzoek van GVB moet een andere 

kleur stof geleverd kunnen worden; 

7. De vergaderstoel beschikt over armsteunen die een adequaat steunvlak aan elleboog en/of 

onderarm bieden; 

8. De stoelen moeten inclusief armleuning tot aan de rugleuning onder de tafel geschoven kunnen 

worden; 

9. De stoelen moeten minimaal vier hoog stapelbaar.  

3.3.4 Stoel ten behoeve van restaurant en opkomstruimte 

De volgende eisen worden gesteld aan de stoelen ten behoeve van het restaurant en de 

opkomstruimtes: 

1. De stoel heeft een sledeframe in de kleur metaal; 

2. De zitting en rugleuning zijn gemaakt van kunststof; 

3. De stoel is leverbaar in de kleuren wit, zwart, groen en zandkleur (de kleur grijs van de 

afbeelding in de bijlage is komen te vervallen); 

4. De stoelen moeten minimaal acht hoog stapelbaar zijn.  

3.3.5 Barkruk 

De volgende eisen worden gesteld aan de barkukken: 

1. De zitting en rugleuning zijn gemaakt van kunststof; 

2. De barkruk is leverbaar in de kleur wit; 

3. De stoel heeft een sledeframe in de kleur metaal;  

4. De zitting dient een geheel te vormen met een kleine opstaande rugleuning. 

 Standaard assortiment kasten 

De volgende algemene eisen worden gesteld aan kasten: 

1. De kast dient in de kleur grijs te worden geleverd aansluitend op het huidige meubilair van GVB. 

Alle zichtbare onderdelen dienen eenzelfde kleurstelling te hebben. Op verzoek van GVB kan 

de kast in een andere kleur geleverd worden. 
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3.4.1 Verrijdbaar ladenblok 

De volgende eisen worden gesteld aan een verrijdbaar ladenblok: 

1. Het ladenblok is voorzien van vier wielen en heeft de volgende afmetingen: breedte 400 mm, 

diepte 600 mm, hoogte is zodanig dat de werkplek in de laagste stand kan worden versteld. 

Een afwijking van 10% van de genoemde afmetingen is toegestaan zolang het ladenblok onder 

de werkplek past; 

2. Het ladenblok is standaard voorzien van minimaal twee lades, waarbij de bovenste lade over 

een vakverdeling beschikt. Alle lades zijn volledig uittrekbaar; 

3. Optioneel kan een lade geschikt voor hangmappen (A4 als folio) worden toegevoegd; 

4. Het ladenblok is voorzien van kantelbeveiliging; 

5. Het ladenblok is afsluitbaar en uitgevoerd met een cilinderslot waarbij minimaal twee sleutels 

worden geleverd; 

2. Het ladenblok heeft een stalen ombouw;  

3. Het ladenblok kan op verzoek van GVB voorzien worden van een topblad in de kleur “oak 

medium”. 

3.4.2 Jaloeziedeurkast 

De volgende eisen worden gesteld aan een jaloeziedeurkast: 

1. Opdrachtnemer kan drie soorten jaloeziedeurkasten leveren in de volgende maten: 

a. Laag: breedte 80cm, diepte 45 cm, hoogte 80 cm; 

b. Middel: breedte 120 cm, diepte 45 cm, hoogte 130 cm; 

c. Hoog: breedte  120 cm, diepte 45 cm, hoogte 190 cm; 

Een afwijking van 10% van de genoemde afmetingen is toegestaan; 

2. De jaloeziedeurkast heeft kunststof jaloeziedeuren. De jaloeziedeuren zijn verticaal en soepel 

(geluidsarm) lopend, welke bij openen verdwijnen in de zijwanden. 

3. De jaloeziedeurkast is voorzien van een bodemplaat en, afhankelijk van de grootte van de kast, 

van een passend aantal legborden (laag minimaal één, middel minimaal twee, hoog minimaal 

vier). De legborden zijn in hoogte instelbaar om de circa 2,5 cm; 

4. De achterzijde van de jaloeziedeurkast dient gelijk aan de zijkant te zijn afgewerkt (gladde 

afwerking); 

5. Accessoires alsmede legborden voor de kastinrichting moeten tussen de diverse type 

jaloeziekasten met dezelfde breedtemaat onderling uitwisselbaar zijn; 

6. De jaloeziedeurkast is afsluitbaar en uitgevoerd met een cilinderslot waarbij minimaal twee 

sleutels worden geleverd; 

7. De jaloeziedeurkast heeft een stalen ombouw; 

8. De jaloeziedeurkast kan op verzoek van GVB voorzien worden van een topblad in de kleur “oak 

medium”. 

3.4.3 Lockerkast 

De lockerkasten worden gebruikt voor het opruimen van spullen in een flexwerkconcept zoals op locatie 

Arlandaweg. De volgende eisen worden gesteld aan de lockerkasten: 

1. Een lockerkast bestaat uit een romp met maximaal vier lockers boven elkaar. Er kunnen 

meerdere sets van maximaal vier lockers per romp geplaatst worden (bijvoorbeeld twee, drie of 

vier);  

De afmetingen per locker zijn minimaal 35 cm hoog, 40 cm breed en 50 cm diep. Een afwijking 

van 10% van de genoemde afmetingen is toegestaan; 
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2. De lockers zijn geschikt voor het staand opbergen van een 17” ;laptoptas of rugzak; 

3. De lockers zijn afsluitbaar en uitgevoerd met een cilinderslot waarbij minimaal twee reguliere 

sleutels per locker en (in totaal) twee moedersleutels worden geleverd; De lockers zijn voorzien 

van ventilatiegaten; 

4. Optioneel kunnen de lockers voorzien worden van slot met paslezer. 

3.4.4 Kledingkast 

De kledingkasten zijn grote lockers welke gebruikt worden ten behoeve van kleedruimtes op 

bijvoorbeeld eindpunthuisjes. De volgende eisen worden gesteld aan de kledingkast: 

De afmetingen per kledingkast zijn minimaal 180 cm hoog, 40 cm breed en 50 cm diep. Een 

afwijking van 10% van de genoemde afmetingen is toegestaan; 

1. De kledingkasten zijn geschikt voor het opbergen van (werk)kleding aan een hanger en een tas 

en beschikken over een roe met daaraan minimaal twee haken; 

2. De kledingkasten zijn afsluitbaar en uitgevoerd met een cilinderslot waarbij minimaal twee 

reguliere sleutels per kast en (in totaal) twee moedersleutels worden geleverd; 

3. De kledingkasten zijn voorzien van ventilatiegaten; 

4. De kledingkasten zijn voorzien van een naamplaatje of een nummer, die eenvoudig te 

verwijderen zijn zonder gebruik van gereedschappen of anderszins. De voorziening voor de 

naamsaanduiding dient vervolgens hergebruikt te kunnen worden; 

5. Optioneel kunnen de kledingkasten voorzien worden van slot met paslezer. 

 Standaard meubilair overigen 

3.5.1 Zichtschot 

Op dit moment zijn er alleen zichtschotten op de locatie Arlandaweg aanwezig. De volgende eisen 

worden gesteld aan een zichtschot: 

1. Het zichtschot is geschikt om te monteren aan de achterzijde van zowel het zitbureau als het 

zit-stabureau zonder dat er van te voren al aanpassingen aan het frame zijn gemaakt. De 

bovenzijde van het zichtschot bevindt zich op 120 cm gemeten vanaf de vloer. De breedte van 

het zichtschot is gelijk aan de breedte van het bureau; 

2. De zichtschotten zijn gestoffeerd, maar hoeven geen akoestische/geluiddempende vulling te 

bevatten; 

3. De kleur van het frame is gelijk aan de kleur van het bureauframe. De kleur van de stof moet 

vergelijkbaar zijn met de bestaande zichtschotten en passen in het beeld. Op verzoek van GVB 

moet een andere kleur stof geleverd kunnen worden. 

3.5.2 Poef 

De volgende eisen worden gesteld aan een poef: 

1. De poef heeft de volgende afmetingen: hoogte 45 cm, lengte 40 cm, breedte 40 cm. Hiervan 

mag maximaal 10% worden afgeweken per maat; 

2. De poef is in minimaal vijf kleuren leverbaar; 

3. De stoffering moet minimaal voldoen aan 100.000 rubs Martindale. 
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 MVO 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stelt GVB de onderstaande eisen, 

afkomstig van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 Voldoen aan formaldehydeklasse E1 

Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet aan formaldehydeklasse E1, bepaalt volgens EN 

120, EN 717-1 of EN 712-2. Bij meubilair waar gebruik is gemaakt van ureum-formaldehydelijm dient 

Opdrachtnemer bij levering een verklaring mee te geven waaruit blijkt dat aan deze is eis voldaan.  

  Eisen aan gebruikt textiel 

In het meubilair gebruikt textiel:  

• bevat geen gechloreerde kunstvezels  

• bevat geen gehalogeneerde brandvertragers, behalve wanneer toepassing van een of meer 

van dergelijke stoffen op grond van wettelijke regelingen is voorgeschreven; 

• Bevat geen benzidine analoge kleurstoffen; 

• bevat in de pigmenten en kleurstoffen of specifieke textielvezels geen overschrijdingen van de 

volgende concentraties zware metalen:  

o antimoon: 300 mg/kg (polyester) en 50/250 mg/kg (kleurstof/pigment);  

o arseen: 50 mg/kg (kleurstof/pigment);  

o Chroom totaal: 100 mg/kg (kleurstof/pigment);  

o Koper: 250 mg/kg (kleurstof);  

o Nikkel: 200 mg/kg (kleurstof);  

o Tin: 250 mg/kg (kleurstof);  

o Zink: 1.000 mg/kg elastane en 1.500/1.000 mg/kg (kleurstof/pigment).  

Bij meubilair waar gebruik is gemaakt van textiel dient Opdrachtnemer bij levering een verklaring mee 

te geven waaruit blijkt dat aan deze eis is voldaan. 

 Emissiegrenswaarden coating 

De in/op het meubel gebruikte coating voldoen aan de grenswaarden voor emissie van antimonium, 

arseen, barium, cadmium, chroom, lood, kwik en selenium zoals vermeld in EN 71-3. Bij meubilair waar 

gebruik is gemaakt van coating dient Opdrachtnemer bij levering een verklaring mee te geven waaruit 

blijkt dat aan deze eis is voldaan. 

 Het kunnen scheiden van materialen 

Materialen moeten (met eenvoudige hulpmiddelen) van de andere materialen in het meubel (exclusief 

oppervlaktebehandeling) zijn te scheiden om onderhoud en recycling te faciliteren. Deze eis geldt niet 

voor:  

• composieten of samengestelde panelen (Voorbeelden van samengestelde panelen zijn 

Sandwichpanelen met een kartonnen honingraat of polystyreen kern en MDF, gemelamineerd 

spaanplaat, multiplex of aluminium dekbladen);  

• onderdelen zoals een gasveer, besturingkast of elektromotor, waarvan de fabrikant voorschrijft 

dat deze alleen mogen worden gedemonteerd door gekwalificeerd personeel.  
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Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een gebruiksaanwijzing af te geven waarin de 

mogelijkheden van demontage en scheiding zijn aangegeven. 

 Duurzaam hout 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch 

Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment 

System), waarbij geldt dat het voldoet aan alle 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest 

management). 

Opdrachtnemer kan worden gevraagd om een certificaat te overleggen volgens een systeem dat is 

goedgekeurd door de toetsingscommissie TPAC (Timber Procurement Assessment Committee). Indien 

Opdrachtnemer niet over een dergelijk certificaat beschikt kan gevraagd worden om ander bewijs te 

leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en 

informatie, waaruit blijkt dat aan de gestelde minimumeis wordt voldaan. 

 Eisen aan kunststof onderdelen 

Aan kunststof onderdelen worden de volgende eisen gesteld:  

• Kunststofonderdelen en oppervlaktelagen mogen niet worden vervaardigd met behulp van 

additieven die verbindingen met cadmium (Cd), chroom VI (CrVI), lood (Pb), kwik (Hg) of tin 

(Sn) bevatten; 

• Het gemiddelde recyclinggehalte van kunststofonderdelen (met uitzondering van de 

verpakking) moet ten minste 30 gewichtsprocent zijn. (Dit criterium geldt uitsluitend wanneer 

het totale gehalte aan kunststofmateriaal in het meubel hoger is dan 20% van het totale 

productgewicht (met uitzondering van de verpakking)).  

Opdrachtnemer kan gevraagd worden om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan 

bovenstaande criteria wordt voldaan. Alle producten met een relevant EU Ecolabel worden geacht te 

voldoen. Producten met een ander type I milieukeurmerk of met een milieuverklaring die aan dit criterium 

voldoet, worden geacht te voldoen. Andere gepaste vormen van bewijs, zoals een technisch dossier 

van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie, worden ook aanvaard.   

Een Type I milieukeurmerk betreft milieukeurmerken gebaseerd op een onafhankelijke toetsing tegen 

vooraf vastgestelde milieucriteria die zijn gebaseerd op een 'life cycle benadering'. In Nederland zijn 

voorbeelden daarvan het Milieukeur en het EKO keurmerk. Andere voorbeelden zijn: EU Ecolabel 

(Europa), Blaue Engel (Duitsland) en Nordic Swan (Scandinavië). Voor verdere toelichting op type I 

milieu-etikettering zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm.  

 

 

  

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm
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 Personele organisatie  

 Personeel 

5.1.1 Indiensttreding 

Conform de in Nederland geldende regels dient Opdrachtnemer zeker te stellen dat de bij haar in dienst 

zijnde werknemers aan alle wettelijke voorschriften voldoen. GVB hecht er veel waarde aan dat 

Opdrachtnemer haar werkgeverschap als ‘goed werkgever’ invult.  

Als referentie dient een goed personeelsbeleid dat ten minste de volgende elementen bevat:  

• Toepassing van de geldende CAO; 

• Een actief beleid betreffende functioneringsgesprekken en loopbaanbegeleiding; 

• Een actief beleid voor opleidingen waaronder een opleidingsplan; 

• Een Plan van Aanpak met betrekking tot het ziekteverzuim met ondersteuning van een 

bedrijfsarts; 

• Goede inspraakmogelijkheden voor medewerkers. 

5.1.2 Profiel medewerkers 

GVB hecht veel waarde aan een professionele dienstverlening aan haar interne klanten. GVB stelt 

daartoe de volgende eisen aan de medewerkers welke namens Opdrachtnemer op locaties van GVB 

komen:  

• Medewerkers van Opdrachtnemer hebben een klantvriendelijke houding naar gasten en 

medewerkers van GVB; 

• Medewerkers die op locatie van GVB meubilair komen leveren en gebruiksklaar maken, zijn 

verplicht door GVB goedgekeurde, herkenbare, uniforme, schone en hele bedrijfskleding te 

dragen. Het dragen van caps en muziekspelers is niet toegestaan. De verantwoordelijkheid voor 

het dragen van bedrijfskleding en de kosten hiervan liggen bij Opdrachtnemer;  

• Alle medewerkers alsmede de materialen en middelen die zij meenemen zien er verzorgd uit; 

• Medewerkers mogen onder werktijden uitsluitend gebruik maken van de telefoon  voor zakelijke 

doeleinden; 

• Alle medewerkers beheersen de Nederlandse taal op A2-niveau met een passend vocabulaire. 

Binnen de panden van GVB wordt door medewerkers uitsluitend Nederlands gesproken; 

• Medewerkers bespreken conflicten niet in het openbaar, verbale en non-verbale agressie 

worden niet geaccepteerd. Men zal bij constatering direct uit het pand worden verwijderd; 

• Medewerkers zijn opgeleid in hun vakgebied en hebben de voor hen relevante trainingen 

gevolgd. 

Indien een medewerker niet voldoet aan bovenstaande eisen, zal GVB in gesprek gaan met 

Opdrachtnemer over het vervangen van deze medewerker. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van 

GVB de betreffende medewerker kosteloos te vervangen door een bekwaam personeelslid.  

 Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu 

5.2.1 BHV 

Medewerkers van Opdrachtnemer zijn onvoorwaardelijk verplicht actieve medewerking te verlenen aan 

opvolging activiteiten in het kader van BHV. Medewerkers dienen op de hoogte te zijn van de specifieke 

BHV-afspraken. 
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5.2.2 VGWM-plan 

Ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) is Opdrachtnemer verplicht tijdens 

de uitvoering van het onderhoud van kracht zijnde wetten, besluiten en verordeningen, reglementen en 

plaatselijke gebruiken na te leven en alle aanwijzingen van GVB op te volgen. 

Opdrachtnemer is verplicht een VGWM-plan op te stellen en actueel te houden, waarin minimaal de 

volgende onderdelen zijn opgenomen: 

• Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor de werkzaamheden op, in en om de 

genoemde objecten van GVB; 

• Beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over VGWM-aspecten; 

• Beschrijving interne bedrijfshulpverlening van Opdrachtnemer; 

• Beschrijving van de meldingen, ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties, inclusief een 

exemplaar van het meldformulier; 

• Beschrijving van het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en 

de periodieke (her)instructie aan de medewerkers;  

• Beschrijving procedure keuring arbeidsmiddelen en de periodieke herkeuringen; 

• Beschrijving op welke wijze en met welke frequentie voorlichting aan medewerkers plaatsvindt; 

• Overige relevante procedures; 

• Het ondertekende Veiligheidsaddendum, wanneer een werkplaats betreden wordt; 

• De aanwezige certificaten (onder andere opleidingen); 

• Overige relevante procedures die worden gehanteerd over veiligheid; 

• Een lijst met belangrijke telefoonnummers. 

Eenmaal per jaar levert Opdrachtnemer een bijgesteld VGWM-plan in bij GVB. Op initiatief van 

Opdrachtnemer zal dit plan met GVB besproken worden en zullen gezamenlijk de benodigde acties 

bepaald worden.  

Buiten het Programma van Eisen om kunnen door GVB altijd extra VGWM-eisen worden gesteld. 
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 Communicatie en contractmanagement 

 Overlegstructuur 

Onderstaand schema is een beknopte weergave van de onderwerpen voor de communicatiemomenten 

en informatievoorziening tussen GVB en Opdrachtnemer. Opgevraagde rapportages en 

gesprekverslagen worden opgesteld door Opdrachtnemer en binnen vijf werkdagen digitaal ter 

beschikking gesteld aan GVB.  

Niveau Betrokkenen 
Opdrachtnemer 

Betrokkenen 
GVB 

Frequentie Bespreekpunten 

Strategisch Strategisch 

Eindverantwoordelijke 

Hoofd 

Facilitair 

Bedrijf 

Contract 

Manager 

Eén keer 

per jaar 

• Evaluatie van de 

overeenkomst; 

• Samenwerking algemeen 

en financiële voortgang 

lopende en komend 

contractjaar; 

• Wijzigingen in de 

dienstverlening; 

• Ontwikkelingen binnen de 

markt en organisatie van 

Opdrachtnemer; 

• Ontwikkelingen bij GVB, 

bespreken van plannen 

GVB met eventuele 

consequenties voor de 

dienstverlening; 

• Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen; 

• Innovatievoorstellen; 

• Voorstellen voor 

efficiencyverbeteringen en 

andere verbeteracties. 

Tactisch Tactisch 

Eindverantwoordelijke 

Manager FZ 

Contract 

Manager 

Twee keer 

per jaar 

• Kwartaal 

managementrapportages; 

• Kwaliteit van de 

dienstverlening; 

• Resultaten KPI model; 

• Facturatie; 

• Klachten en verbeterpunten; 

• Vervolgacties. 

Operationeel Account manager Facilitair 

Coördinator 

Kwartaal • Gang van zaken; 

• Leveringen en naleveringen; 

• Klachten en verbeterpunten; 

• Inzicht facturatie. 
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 Managementinformatie 

6.2.1 Kwartaalrapportage 

Opdrachtnemer dient eenmaal per kwartaal een analyse te verzorgen van de totale dienstverlening van 

het contract en heeft hier een leidende rol in. De analyse dient op kwartaalniveau te worden 

weergegeven en cumulatief. Deze analyse zal ongevraagd en proactief door de Opdrachtnemer worden 

opgesteld en worden gestuurd naar zowel de Facilitair Coördinator, de contractmanager als de manager 

Facilitaire Zaken. Dat gebeurt uiterlijk 10 werkdagen na het einde van het kwartaal en bevat minimaal 

de volgende onderdelen: 

• Overzicht van de exploitatie per locatie; 

• Het aantal klachten (inclusief responstijd) en oplossing; 

• Financiële resultaten;  

• Resultaten op het gebied van duurzaamheid, waarbij maximale aandacht is voor het 

hergebruiken, recyclen dan wel upcyclen van bestaand kantoormeubilair en beschikbare 

grondstoffen uit het af te voeren meubilair. 

• Actiepunten. 

6.2.2 Jaarrapportage 

Opdrachtnemer dient eenmaal per jaar een advies uit te brengen over de totale dienstverlening van het 

contract. Dit advies zal ongevraagd en proactief door de Opdrachtnemer worden opgesteld. Dat gebeurt 

10 werkdagen na afsluiting van het laatste kwartaal van het jaar en bevat minimaal de volgende 

onderdelen: 

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 

• Voorstellen voor efficiencyverbeteringen en andere verbeteracties; 

• Marktontwikkelingen van toepassing  op de opdracht binnen GVB; 

• Resultaten KPI model. 

 Responsetijden 

Opdrachtnemer streeft ernaar de dienstverlening optimaal en conform afspraken uit te voeren. Nieuwe 

opdrachten voor de opdrachtnemer vallen in een van de  volgende twee categorieën: 

• Standaard opdrachten bestaan uit meubilair dat wordt geleverd uit het vaste assortiment 

(maximaal <5 werkplekken); 

• Project opdrachten bestaan uit meubilair dat wordt geleverd uit het vast assortiment van (>5 

werkplekken). 

Voor iedere categorie gelden andere afspraken over responstijden. Zie onderstaan schema: 

Categorie Aanvraag Levering Service 
Meldpunt 
(SMP) 

Klacht/ Reparatie 

Standaard <48 uur 
voorstel 

< 5 werkdagen <24 uur reactie <24 uur onderzoek 

<48 uur reparatie gereed / 
vervanging 

Project <5 werkdagen 
voorstel 

< 6weken na akkoord 
voorstel, of in overleg 

<24 uur reactie <24 uur onderzoek 
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<48 uur reparatie gereed / 
vervanging of in overleg 

 

 Procedure bij klachten 

Klanten (intern) kunnen zelf meldingen (klachten, wensen, informatieaanvragen, storingen) of 

aanvullende dienstverleningsverzoeken melden bij het Service Meldpunt (SMP) van GVB. Meldingen 

worden door de facilitair coördinator in behandeling genomen en indien van toepassing doorgezet aan 

Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient altijd binnen 24 uur (kantoortijden), na ontvangst melding, de 

klacht in behandeling te nemen en te bevestigen aan GVB. Klachten worden door Opdrachtnemer 

binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klachten opgelost. Indien de klacht niet opgelost kan worden 

binnen deze termijn informeert Opdrachtnemer de melder en/ of het SMP tenminste over de te 

verwachten oplossing indien de klacht niet binnen 10 dagen opgelost kan worden.  

De norm voor de KPI is dat er alleen gemeten wordt op gegronde klachten. Gegrond wil zeggen dat een 

klacht betrekking heeft op de dienstverlening die is overeengekomen in het Programma van Eisen en 

vastgelegd is middels de Overeenkomst.  

 Klanttevredenheid 

GVB meet door middel van tevredenheidsmetingen de klanttevredenheid van de eindgebruiker van 

GVB. De eerste meting binnen de overeenkomst geldt als nulmeting. Dit bepaalt het vertrekpunt van de 

klanttevredenheidstoetsing in de KPI’s op basis waarvan de dienstverlening dient te verbeteren. Bij 

gelijkblijvende of lagere score dan de nulmeting wordt een verbeterplan op de specifieke onderwerpen 

ingediend door Opdrachtnemer en uitgevoerd in overleg met GVB.  

 Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) 

Eens per half jaar vindt in het tactische overleg een beoordeling van de geleverde prestaties van 

Opdrachtnemer plaats. De hieronder beschreven KPI’s zijn daarvoor maatgevend. Opdrachtnemer dient 

een bijdrage te leveren aan het voortdurend optimaliseren van de dienstverlening tussen 

Opdrachtnemer en GVB met name op het gebied van kwaliteit en efficiency. 

Perspectief Kritische Prestatie Indicatoren 

Processen • Leverbetrouwbaarheid 
 

Klanten • Klachtafhandeling 

 

 

6.6.1 Perspectief Processen 

Hoofdgroep Processen 

Kritische Prestatie 
Indicator 

Leverbetrouwbaarheid 

Definitie Opdrachtnemer voldoet aan de gestelde eisen zoals beschreven in paragraaf 
2.4.3 ‘Levertijd en betrouwbaarheid’. 



 

 
Programma van Eisen GVB  23/31 

 

Hoofdgroep Processen 

Meetmethodiek Rapportage Opdrachtgever 

Norm (waarde) Realisatie:  

> 90%: Opdrachtnemer voldoet 

80 - 90%: GVB behoudt zich het recht voor een boete van 2,5% van de omzet 
gerealiseerd bij Opdrachtnemer in het afgelopen kwartaal te verrekenen met 
de volgende factuur van Opdrachtnemer 

< 80%: GVB behoudt zich het recht voor een boete van 5% van de omzet 
gerealiseerd bij Opdrachtnemer in het afgelopen kwartaal te verrekenen met 
de volgende factuur van Opdrachtnemer 

Twee kwartalen opeenvolgend < 80%: GVB behoudt zich het recht voor de 
Raamovereenkomst (gedeeltelijk of geheel) te ontbinden met Opdrachtnemer 

Verantwoordelijkheid Opdrachtgever 

KPI score bepaling 1 x per kwartaal 

 

6.6.2 Perspectief klanten 

Hoofdgroep Klantenperspectief 

Kritische Prestatie 
Indicator 

Klachtafhandeling 

 

Definitie Opdrachtnemer voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de klachten en 
de afhandeling zoals beschreven in paragraaf 6.4.  

Meetmethodiek Management rapportage Opdrachtnemer  

Norm (waarde) > 90%: Opdrachtnemer voldoet 

80-90%: GVB behoudt zich het recht voor een boete van 2,5% van de omzet 
gerealiseerd bij Opdrachtnemer in het afgelopen kwartaal te verrekenen met 
de volgende factuur van Opdrachtnemer. Tevens dient Opdrachtnemer een 
verbeterplan op te stellen conform SMART principes, binnen tien werkdagen 
na overleg. Dit verbeterplan dient te worden voorgelegd aan GVB. Na 
goedkeuring dient het plan binnen één maand geïmplementeerd te worden. 

Twee kwartalen opeenvolgend < 80%: GVB behoudt zich het recht voor de 
Raamovereenkomst (gedeeltelijk of geheel) te ontbinden met Opdrachtnemer 

Verantwoordelijkheid Opdrachtnemer 
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Hoofdgroep Klantenperspectief 

KPI score bepaling 1 x per kwartaal 

 

 Beoordeling KPI’s 

De prestaties van de Opdrachtnemer worden per kwartaal beoordeeld door de contractmanager. De 

contractmanager legt de behaalde prestaties vast. De beoordeling over twee kwartalen wordt tijdens 

het tactisch overleg door de contractmanager met Opdrachtnemer besproken. Tevens wordt dit 

schriftelijk aan Opdrachtnemer gezonden voor het overleg. 

Opdrachtnemer heeft de verplichting om, indien de afgesproken norm van de prestatie-indicator niet is 

behaald, binnen 1 maand na vaststelling van de afwijking, het prestatieniveau weer op de afgesproken 

norm te krijgen. Opdrachtnemer stelt een plan van aanpak op met de daarbij behorende oplostermijn, 

zodat het service level conform de afgesproken norm zo spoedig mogelijk is bereikt.  
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Bijlage: huidig meubilair GVB 

Impressie huidige bureaus en tafels 

Bureau (meubellijn 2 & 3) 

 

Sta-bureau (meubellijn 1, 2) 
 

 

Bureau (meubellijn 1) 
 

 
 

Vergadertafel (meubellijn 1, 2 & 3) 
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Klaptafel (meubellijn 1, 2) 
 

 
 
 

 

Bartafel (meubellijn 1, 2) 
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Impressie en specificaties huidige stoelen 

Bureaustoel type 1 (meubellijn 2 & 3) 
 

 

Type 1: 

• Sedus Bureaustoel 

• Uitgevoerd met Netrug Hoog 

• Inclusief 3D armleggers, 
zitdiepteverstelling en lendensteun 

• Stof: Zwart 

• Net: Zwart 

• Frame: Alulak 
 

 
Bureaustoel type 2 (meubellijn 1, 2 & 3) 

 

Type 2: 

• Herman Miller bureaustoel 
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24-uursstoelen (meubellijn 1 & 2) 
 

 
 
 

Type: 

• BMA Secur24 stoel 

• Uitvoering: basis model 

• Uitgevoerd met wegklapbare 
armleggers 

• 8F armleggers 

• Model: AX-SBH-ST-ON-8H-Zw-Set 

• Stof: Leder zwart 
 

Vergaderstoel (meubellijn 2 & 3) 
 

 

• Sedus Quarterback 

• Uitvoering: op sledeframe, rug in 
netbespanning 

• Stapelbaar (tot en met 4 stoelen) 

• Stof: zwart, Nova-atlantic 

• Frame: Alulak 
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Vergaderstoel (meubellijn 1) 
 

 
 

 

Stoel restaurant en opkomstruimtes 
(meubellijn 2 & 3) 
 

 
 

 

• Merk: Pedrali  

• Model: Allegro 

• Kleuren: wit, groen, zwart en zand kleur 

• Uitvoering: Sledeframe met kunststof 
kuip 

• Allegro SC kunststof 

• Metalen doorlopend buizenframe 

• Verchroomd zit en rug polyproyleen 

• Stapelbaar t/m maximaal 8 stuks 
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Restaurantstoel (meubellijn 1) 
 

 

 

 
Barkruk (meubellijn 1, 2) 
 

 
 

 

Impressie huidige kasten 

Ladekast (meubellijn 2 & 3) 
 

 
 

Jaloeziedeurkast (meubellijn 2 & 3) 
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Locker- (Meubellijn 2 & 3) en kledingkast 
(meubellijn 2 ) 

 

 
 
 

 

 


