
BIJLAGE 1 DE BESTELLING VAN HANDHYGIËNE EN REINIGINGSPRODUCTEN VOOR 

VLAAMSE EN BRUSSELSE KERKFABRIEKEN 

Zoals aangegeven in het draaiboek overlegt de pastorale eenheid / het parochieteam met de 

kerkfabriek over de aankoop van de nodige hygiëne- en reinigingsproducten. Volgens de wet worden 

deze kosten gedragen door de kerkfabriek 

Indien de publieke liturgische diensten terug kunnen hervatten zal de vraag naar persoonlijk 

beschermingsmateriaal (handgel, mondmaskers,…) en naar materiaal om ruimtes correct te reinigen 

of te desinfecteren, groot zijn. De vraag naar persoonlijk beschermingsmateriaal is op dit moment op 

de markt al heel groot. DOKO, de aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft 

toestemming gegeven dat ook de kerkfabrieken kunnen aansluiten bij hun raamcontract 

schoonmaakproducten.  

Daardoor kunnen Vlaamse en Brusselse kerkfabrieken noodzakelijke producten bestellen bij de 

leverancier van de raamovereenkomst "schoonmaakproducten", ALPHEIOS van Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen op https://www.alpheios.be/doko waardoor men gebruik kan maken van de gunstige 

voorwaarden die Katholiek Onderwijs Vlaanderen via dit raamcontract heeft bedongen.   

Via deze link kan men ook de richtlijnen consulteren om reinigen en desinfecteren van lokalen correct 

te laten verlopen. Bovendien is ondersteuning in het gebruik van de producten onder bepaalde 

voorwaarden inbegrepen in de overeenkomst. Ook dat vind je terug op de website. 

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden werd ALPHEIOS ook gevraagd een aantal producten aan te 

bieden die eerder niet in de inventaris van de raamovereenkomst voorzien waren. ALPHEIOS heeft dat 

gedaan en biedt die producten aan met een korting van 35%. Er kan, gezien de uitzonderlijke 

omstandigheden, geen continue voorraad gegarandeerd worden. Bovendien dient men voor die 

producten ook rekening te houden met langere leveringstermijnen.  

Een overzicht van de producten die momenteel beschikbaar zijn en hun prijzen vind je op de website 

van DOKO. https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Bes-

20200518-13  

Indien men zijn gading niet vindt via het raamcontract van ALPHEIOS, kan men eveneens de resultaten 

van de marktbevraging van DOKO raadplegen. DOKO heeft de resultaten van deze marktbevraging 

immers online gezet, indien mogelijk met de nodige documentatie erbij zodat deze niet mee 

individueel moeten worden opgevraagd.  

OPGELET Bij deze leveranciers staan de kerkfabrieken zelf in voor de bestelling, kunnen zij dus niet 

rekenen op ondersteuning van DOKO en dienen zij zelf de prijs en leveringsonderhandelingen te 

voeren.  
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HOE EEN CONCRETE BESTELLING PLAATSEN VIA DE RAAMOVEREENKOMST VAN ALPHEIOS  

1. De kerkfabriek vult volgend mandaatformulier in en stuurt het na ondertekening 

digitaal naar DOKO via info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen .  

De verwijzing naar vzw op dit document mag gelezen worden als een verwijzing naar 

de kerkfabriek.  

 

2. Eenmaal DOKO de aanvraag heeft goedgekeurd brengt zij ALPHEIOS hiervan op de 

hoogte.  

 

3. ALPHEIOS bezorgt de kerkfabriek vervolgens een log-in zodat men kan bestellen op 

https://www.alpheios.be/doko 
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