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1 INLEIDING 

De meeste landen in West-Europa beschikken over een traditioneel postcode systeem dat reeds vele 

jaren oud is (bv. voor België sinds 1969). Veelal zijn deze systemen ontwikkeld met het oog op het 

automatisch sorteren van de post en zijn ze nog altijd voor de bezorging verbonden aan de locatie van 

de fysieke brievenbus.  

Toch voldoen deze postcode systemen vaak niet meer aan de noden van een aantal hedendaagse 

logistieke processen. Vaak dient tegenwoordig de levering plaats te vinden op een andere fysieke 

locatie dan het postcode adres (de “brievenbus”).  

Enkele voorbeelden: 

• Bij particulieren kan de afleverplaats verschillen van de postbus. Pakjes passen vaak niet in de 

klassieke brievenbus en een trend die zich ontwikkelt is het gebruik van een afleverbox of pakket 

box die vaak op een andere locatie hangt of staat dan de brievenbus. Maar evengoed is het 

mogelijk dat een individuele consument de levering graag laat gebeuren in de veranda achter het 

huis of een andere plaats verschillend van de postbus (weliswaar op eigen verantwoordelijkheid 

dan). 

• Shopping centra hebben over het algemeen 1 postcode adres, terwijl logistieke dienstverleners 

(LDV’s verderop genoemd) rechtstreeks in één van de honderden winkels moeten aanleveren. 

Dat leidt tot tijdverlies vanwege het zoeken naar de correcte bestemmeling. 

• Grote logistieke / industriële / administratieve sites, campussen of ziekenhuizen etc. hebben naast 

het postcode adres soms verschillende recepties waar logistieke dienstverleners zich dienen aan 

te melden. Eens aangemeld zijn er dan mogelijk nog verschillende afleverplaatsen op de site die 

de chauffeur zelf moet vinden, met tijdsverlies tot gevolg. 

• Ook de levering van vooraf gepickte bestellingen voor directe levering aan verschillende 

werkstations op een productievloer is een voorbeeld. 

• Er kan ook gedacht worden aan toepassingen i.v.m. het lokaliseren van assets op verschillende 

plaatsen, denk bijvoorbeeld aan containers voor afvalophaling, lockers die geen fysiek postadres 

hebben etc. 

• Grote werven met verschillende on site afleverlocaties.  

 
Om tegemoet te komen aan deze problematiek is VIL het project “DELIVERY BOOSTER” gestart 1 

december 2020. De duurtijd van het project is 24 maanden en eindigt op 30 november 2022. 

 

Aan dit project nemen 17 bedrijven deel: Bycykel, Cargo Velo, DHL Parcel Belgium, Foodsprint, GEO 

Solutions, GIS Belgium, GLS Belgium Distribution, OOvelo, PostNL Pakketten België, Renewi, 

Tengu.io, Universiteit Gent, Urbike, UZ Gent, Vanheede Environmental Group, Zetes en Ziekenhuis 

Oost-Limburg. 

Zie ook: Delivery Booster - VIL  

 

 

In dit project is het de bedoeling een kant en klare gebruiksvriendelijke “Delivery Booster app” te 

creëren, gekoppeld aan een Back- en Front-end applicatie, waarvan de 2 hoofdcomponenten zijn: 

 

(1) Een module voor de eindbestemmeling (B2B en B2C) die toelaat om met behulp van 

geolocatie technologie 1 of meerdere afleverlocaties te creëren die verbonden zijn aan het 

postcodeadres.  

(2) Een module die de mogelijkheid biedt voor de eindbestemmeling (B2B en B2C) om de 

specifieke levervoorkeuren aan te geven aan de verkoper en/of de logistieke dienstverlener 

https://vil.be/project/delivery-booster/
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door het koppelen van een bezorgpaspoort, dat de levervoorkeuren die verbonden zijn aan 

een specifieke (geo) leverlocatie oplijst.  

Door de begeleidingsgroep werden de volgende voordelen opgelijst i.v.m. het gebruik van deze app 

voor de verschillende stakeholders in het logistieke proces: producenten, webshops, logistieke 

dienstverleners, aankopers en eindbestemmelingen (vaak diegenen die het order plaatsen): 

• Door het aangeven van specifieke levervoorkeuren in het bezorgpaspoort zoals vakantieperiodes, 

de dagen en tijdstippen in de week wanneer men al dan niet aanwezig is, is het mogelijk voor 

logistieke dienstverleners om hun kwaliteit van bezorging (“servicegraad”) te verhogen en zo het 

aantal niet-thuis leveringen te verminderen.  

• De extra informatie uit de app zal door zowel webshops als logistieke dienstverleners kunnen 

gebruikt worden om hun interne organisatie en uitleverroutes te optimaliseren.  

• In de logistieke sector is er een structureel tekort aan chauffeurs. Door met de informatie uit de 

app aan de slag te gaan zullen nieuwe chauffeurs minder afhankelijk zijn van kennis en 

praktijkervaring die niet in software systemen is opgeslagen en alleen kan opgebouwd worden 

door ervaring. Het is dan ook van belang dat de app intuïtief en eenvoudig te raadplegen is.  

• De informatie in de app biedt producenten, webshops en logistieke dienstverleners de 

mogelijkheid om beter te beantwoorden aan de verwachtingen van hun klanten, zowel B2B als 

B2C. 

• Het succes van de app staat of valt met het gebruik door een grote groep van webshops, 

logistieke dienstverleners en eindgebruikers. Vandaag hebben een groot aantal logistieke 

dienstverleners reeds een app die je kan vergelijken met de bezorgpaspoortmodule uit de delivery 

boost app. Het valt echter te betwijfelen of een eindgebruiker geïnteresseerd is om dezelfde data 

te blijven invullen en te onderhouden in een veelvoud aan apps. Eén van de grote voordelen van 

de app is dat de eindbestemmeling die data gecentraliseerd kan ingeven en onderhouden, waarna 

ze met de verschillende logistieke dienstverleners kunnen gedeeld worden. De data uit de app 

moeten natuurlijk kunnen geïnterfaced worden naar de interne bedrijfssystemen. 

• In grote organisaties zijn er regelmatig pakjes zoek omdat ze op een verkeerde afleverlocatie 

worden gedropt. Vaak wordt er daarom gekozen voor een centraal afleverpunt met iemand die 

intern de leveringen tot op de juiste locatie brengt, wat als een extra cross-docking kan gezien 

worden. De app laat toe om deze overhead kosten te elimineren. Tegelijkertijd zullen er daardoor 

minder pakjes verloren gaan op campussen en grote sites.  

 

 

2 CONTEXT EN SCOPE 

Het project richt zich zowel tot B2C (de individuele consument) als B2B eindbestemmelingen, waarbij 

verderop in dit document een duidelijk verschil gemaakt wordt in de mogelijkheden die in de app 

zullen voorzien worden voor elk type van eindgebruikers. 

Het project ging in december 2020 van start. Na individuele gesprekken met de deelnemers  in januari 

en februari, volgden in de periode van maart t.e.m. juni een 5-tal have dag workshops om de 

specificaties vast te leggen waaraan de applicatie dient te voldoen. Deze vindt u verderop in het 

document. Interessant is het brede bereik van de applicatie en de mooie vertegenwoordiging in de 

gebruikersgroep. Naast logistieke spelers en technologie bedrijven zijn er een breed aantal grote 

organisaties vertegenwoordigd uit verschillende sectoren. 

Van de onderaannemer waar VIL naar op zoek is, wordt concreet verwacht een state-of-the art 

basisversie te ontwikkelen van een software platform bestaande uit een Front-End applicatie, een 

Back-End data repository samen met een Smartphone App. De onderaannemer ontwikkelt dit platform 

in nauw overleg met het VIL project team en de deelnemersgroep, en is verantwoordelijk voor het 
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uittesten ervan in een aantal pilootprojecten met de project deelnemers, evenals het verbeteren van 

de applicatie op basis van de user feedback, tot de uiteindelijke oplevering van de app. Aangezien VIL 

zelf geen apps commercialiseert en verbetert, wordt aan de onderaannemer gevraagd een voorstel te 

maken ivm een verdere commercialisering en business model na het einde van het project. 

In de context van deze RPF, is VIL de “Opdrachtgever” en de inschrijver de “Aanbieder”. 

 

3 ALGEMENE VEREISTEN 

3.1 Basisprincipes bij de ontwikkeling van de app 

Voor het uitwerken van de specificaties in de app werden er met de gebruikersgroep (de 

deelnemende bedrijven aan het project) de volgende regels afgesproken:  

• De app dient eenvoudig en robuust te zijn, intuïtief bedienbaar, laagdrempelig en 

gebruiksvriendelijk. “Special features” en “toeters en bellen” worden zoveel mogelijk 

vermeden. 

• Er wordt gefocust op de basis functionaliteiten van de app, t.t.z. geolocaties creëren en het 

bezorgpaspoort. Er worden geen bedrijfsinterne systemen of processen rechtstreeks in de 

app verwerkt. Voorbeelden van bedrijfsinterne systemen zijn (niet gelimiteerd tot): ERP-

systemen, Proof of Delivery, Track & Trace, het afhandelen van claims en het retourproces.   

• Het is belangrijk om als eindproduct van dit project een oplossing af te leveren met de 

belangrijkste basisfunctionaliteiten die klaar is voor verdere commercialisering. Toch acht de 

gebruikersgroep het belangrijk om al eens stil te staan bij mogelijke uitbreidingen of 

ontwikkelingen van de app naar de toekomst toe zodat hiermee kan rekening gehouden 

worden in de opbouw van de app. Functionaliteiten die niet gezien worden als behorend tot de 

basisversie van de app zullen als dusdanig in dit document aangegeven worden. 

• De eindgebruiker (de persoon die het profiel in de app creëert en de data beheert) is  

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingegeven data en is de enige die ze kan 

aanpassen. Uitzondering hierop zijn grote organisaties die bv. via speciaal daarvoor 

gecreëerde profielen (administrator / beheerder) iemand in de organisatie de mogelijkheid 

geven om gebruikersprofielen te creëren en aan te passen (bv. een centraal iemand die 

locaties creëert voor de ganse organisatie en de profielen daaraan aanpast). De gebruiker 

dient vanzelfsprekend zijn toestemming aan die persoon te geven om zijn profiel aan te 

passen en kan die mogelijkheid ook weer op elk moment intrekken. Dit wordt ook nog verder 

in het document besproken. 

• Wanneer een gebruiker data dient in te geven wordt er waar mogelijk met gestandaardiseerde 

/ gestructureerde velden gewerkt, om te vermijden dat gebruikers lange stukken tekst ingeven. 

3.2 Module voor creatie van geolocaties 

 

• Wanneer een gebruiker een profiel heeft aangemaakt moet hij één of meerdere geolocaties 

kunnen aanmaken die gelinkt worden aan zijn gebruikersprofiel. De logica daarachter wordt 

verderop in dit document besproken.  

• De geolocaties moeten op een gebruiksvriendelijke manier kunnen gecreëerd worden. 2 manieren 

worden voorgesteld door de gebruikersgroep die idealiter allebei mogelijk zijn en elkaar aanvullen  

o Een overzichtskaart in de app waarop de gebruiker de precieze locatie via een 

eenvoudige klik kan aangeven. 
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o Met een smartphone op de bedoelde locatie gaan staan en via een druk op de knop in de 

app deze locatie creëren en vastleggen (eventueel met mogelijkheid tot manuele 

aanpassing). 

o Andere voorstellen zijn natuurlijk welkom.  

o Alternatieve leverlocaties in het bezorgpaspoort (bv. de buren) moeten natuurlijk gewoon 

ingetypt kunnen worden. 

• Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid. Voor deze toepassing lijkt een 

nauwkeurigheid van 1 tot 1,5 meter meer dan voldoende. 

• Er wordt vanuit gegaan dat geolocatie coördinaten een X-Y locatie in het vlak toelaten eenduidig 

te creëren. Bij leveringen op hoogte dient de Z-component door de gebruiker manueel ingegeven 

te worden op één van de volgende manieren:  

o Een vooraf gecreëerd veld zoals “verdieping nr x” (voorkeur). 

o Een niet gestructureerd tekstveld. 

o De mogelijkheid voorzien om een kaart of link toe te voegen (bv. ziekenhuizen werken 

met een kleuren code voor bewegwijzering) voor latere versies van de app. 

• Er wordt gevraagd om een basischeck op de nieuwe geolocatie te doen. Wanneer een nieuwe 

gecreëerde geolocatie gekoppeld aan het postcodeadres teveel in afstand verschilt (bv. buiten 

postcode niveau) dan kan die locatie niet gecreëerd worden en dient een foutboodschap 

gegenereerd. Reden daarvoor is dat een te ver afwijkende geolocatie vaak door een heel ander 

deel van het logistieke netwerk moet verlopen. 

• Voor grote sites wordt er naast de afleverlocatie ook gevraagd om de locatie van de inrijpoort en 

optioneel de uitrijpoort te kunnen toevoegen. In een latere versie kan er ook gedacht worden om 

een circulatieplan van de site te kunnen toevoegen. 

• Er wordt gevraagd om (bestaande) routingsoftware te integreren, die voldoende nauwkeurig is 

voor navigatie binnen grote sites. Indien mogelijk houdt de routing software ook rekening met de 

specifieke noden van fietskoeriers (kunnen door andere straten / voetgangerszones en dit leidt 

dan tot andere routes). Toekomstige ideeën (voor een latere versie van de app) zijn toepassingen 

met augmented reality of waarbij pijlen in de app de richting aantonen. 

• Wanneer een chauffeur de app gebruikt en merkt dat de fysieke afleverlocatie niet klopt, dient er 

de mogelijkheid te zijn om een melding te sturen naar de persoon die het profiel heeft gecreëerd. 

Geenszins mag iemand anders dan de eigenaar van het profiel de data kunnen aanpassen, het 

gaat dus om een éénrichtings meldingsmogelijkheid die de profieleigenaar te zien krijgt via een 

notificatie en een trigger is om na te kijken of de data (in)correct zijn. Voor grote organisaties 

wordt gevraagd die berichten te centraliseren naar een centrale beheerder binnen de organisatie 

die een filtering maakt, en dan kan besluiten door te sturen naar de eigenaar van het profiel. Voor 

zulk een centrale gebruiker in de organisatie dient een afzonderlijke profiel gecreëerd te worden 

(GDPR proof). Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat sommige chauffeurs 

rechtstreeks in de app werken, en andere chauffeurs – bvb. onderaannemers - in het 
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bedrijfssysteem van de logistieke dienstverlener werken (zie afbeelding). 

 
• Niet voor de basisversie: er wordt als bijkomende functie ook gedacht aan een proces waarbij 

locaties niet alleen gecreëerd kunnen worden door de eindbestemmeling, maar ook door de 

chauffeur. Denk bijvoorbeeld aan het afleveren van containers op niet vooraf bepaalde locaties. Of 

aan het afleveren van vooraf klaargemaakte leveringen op verschillende plaatsen in een 

productiesite. In dit geval loopt de informatieflow in de omgekeerde richting: van de partij die de 

levering doet naar de partij die eigenaar is van de locatie. Waarschijnlijk dient deze informatie dan 

aan een soort van algemeen profiel gekoppeld te worden dat toebehoort aan de eigenaar van de 

site. Er is in de groep afgesproken dat dit vandaag via RFID oplossingen kan opgevangen worden 

en niet als basisversie in de app dient gebruikt. 

 

3.3 Unieke link tussen correcte geolocatie en bestelinformatie 

Wanneer een order door een consument of een organisatie geplaatst wordt, is het belangrijk dat de 

producent of webshop (en in een verdere fase van het proces de logistieke dienstverlener) weet welke 

de correcte informatie is die ze uit de database moeten halen. Daardoor moet er een unieke set 

gegevens in elk gebruikersprofiel gecreëerd worden die als unieke link tussen het order en de d-base 

kunnen fungeren. 

 

3.3.1 Individuele gebruikers met 1 afleverpunt 

 

Het gaat hier meestal om consumenten in de B2C markt. De levering zal typisch plaatsvinden op het 

postcodeadres. Maar het is mogelijk dat de gebruiker vraagt om de levering in de tuin achter te laten, 

waarvoor hij dan in de mogelijkheid moet zijn om een geolocatie te creëren. Er wordt individuele 

gebruikers met 1 afleverpunt daarom de mogelijkheid geboden om optioneel één geolocatie “bovenop” 

het postcodeadres te creëren. Die moet dan binnen een straal van 20m (instelbaar) liggen van het 

postcode adres en de app dient hierop een controle uit te voeren. Om de unieke link te maken is de 
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gebruiker ook verplicht om een emailadres mee op te geven. De combinatie van postcodeadres en 

emailadres vormen een unieke link naar de d-base die kan gebruikt worden als unieke referentie om 

de data rond geolocatie en bezorgpaspoort op te halen. Het gebruikt van het email adres laat dan 

weer toe dat verschillende gebruikers die op eenzelfde adres wonen toch een verschillend profiel 

aanmaken met afzonderlijke gegevens (bv. in het bezorgpaspoort). 

 

 

Samengevat zijn dit dan gegevens om de link tussen de bestelling en het gebruikersprofiel uniek te 

maken: 

o Emailadres (verplicht) 

o Postcode adres (verplicht) 

o 1 extra te creëren geolocatie (optioneel) 

o Informatie bezorgpaspoort (optioneel), gekoppeld aan geolocatie. 

3.3.2 Organisaties met meerdere gebruikers en/of meerdere afleverlocaties. 

Voor grote organisaties is de situatie complexer: 

• 1 aankoper kan verschillende bestellingen plaatsen voor verschillende afleverplaatsen. Denk 

bijvoorbeeld aan een ziekenhuis met één postcode adres, maar met leveringsmogelijkheden in de 

ziekenhuisapotheek, het restaurant, het centrale magazijn, afdeling X, secretariaat afdeling Y… 

etc. of een universiteit met verschillende campussen en binnen elke campus nog eens 

verschillende leverlocaties. 

• In grote organisaties kunnen er meerdere aankopers zijn die bestellingen plaatsen bij een aantal 

leveranciers die op overlappende locaties leveren m.a.w. verschillende aankopers kunnen 

bestellingen op eenzelfde afleverlocatie laten leveren. 

• Binnen één order is het mogelijk dat orderlijnen op verschillende locaties dienen geleverd te 

worden. 

 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat 1 aankoper meerdere afleverlocaties kan creëren. Ook hier 

dient weer een unieke link tussen de bestelling en het correct profiel gemaakt te worden zodat de 
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logistieke dienstverlener de juiste data (en geen andere i.v.m. GDPR) uit de delivery booster database 

kan filteren en daar zien we grosso modo 2 oplossingen voor: 

Oplossing 1: 

De aankoper maakt een gebruikersprofiel aan per locatie volgens de logica beschreven in 3.3.1 . Dat 

lijkt echter niet altijd haalbaar omdat hij dan per leverlocatie een apart profiel met uniek emailadres 

dient te maken. Zulk een oplossing zou bv. interessant kunnen zijn voor aankopers die laten 

aanleveren op 1 of een heel beperkt aantal afleverlocaties. 

 

Oplossing 2 

• Deze oplossing laat de gebruiker toe om verschillende leverlocaties via geolocatie onder zijn 

profiel te creëren.  De uitdaging voor de logistieke dienstverleners is om uit de set van 

leverlocaties die onder één profiel vallen de juiste leverlocatie te selecteren.  Daarvoor dient de 

app een unieke sleutel (code) te genereren bij elke locatie die wordt aangemaakt en die mee op 

het order dient doorgegeven te worden om de link te kunnen maken. 

• Deze unieke sleutel dient door de app gegenereerd te worden. Er dient vermeld dat GS1 op dit 

ogenblik een wereldwijde standaard creëert om locaties uniek te identificeren, de geolocatiecode 

(GLN). De app moet dus ook toelaten dat GLN-codes kunnen gebruikt worden i.p.v. de unieke 

sleutel gegenereerd door de app. 

• Er wordt ook gevraagd om een gebruikersprofiel te creëren dat centraal (1) de profielen kan 

aanmaken voor zijn gebruikers en (2) de locaties voor een grote site kan creëren 

• Voor orders waar orderlijnen op verschillende locaties worden afgeleverd, kan er op het order dan 

een unieke sleutel per orderlijn worden meegegeven.  

Dat geeft dan volgende structuur voor een profiel voor een gebruiker in een grote organisatie: 

• Emailadres 

• Postcodeadres – geolocatie 1 – unieke sleutel x – bezorgpaspoort y – default locatie z 

• …… 

• Postcodeadres – geolocatie n – unieke sleutel nx – bezorgpaspoort ny – default locatie nz 

 

Het is onwaarschijnlijk dat alle webshops en logistieke dienstverleners deze sleutels onmiddellijk gaan 

oppikken en in al hun softwaresystemen gaan integreren. Moest de unieke sleutel die meegegeven 

wordt op het order niet herkend worden, dan dient de beheerder van het profiel een default locatie aan 

te geven die dan door de logistieke dienstverlener kan opgevraagd worden en gebruikt voor aflevering 

(want die kan verschillend zijn van het postcodeadres).  

Binnen zo een profiel moet er een check ingebouwd worden dat de locaties in één profiel en het 

default afleveradres niet verder dan een instelbare afstand van elkaar liggen of binnen postcode 

niveau  van elkaar liggen. Dat zou anders voor een logistieke dienstverlener grote inefficiënties 

kunnen creëren bv. lijnniveau adres is een locatie in Gent, wanneer de unieke sleutel niet wordt 

herkend en als de opgegeven default locatie bv. Mechelen is moet dat pakket een gans andere 

routering volgen wat vermeden moet worden. 

Orders met verschillende orderlijnen die op verschillende locaties dienen geleverd te worden dienen 

dan de unieke code op elke lijn van het order aan te geven. 
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3.4 Bezorgpaspoort 

Zoals eerder aangegeven is het bezorgpaspoort een belangrijke bouwblok van de delivery booster 

app. Zoals in sectie 3 aangegeven wordt een bezorgpaspoort gekoppeld aan elke unieke leverlocatie. 

• Een bezorgpaspoort is geen leverpaspoort, dit is een belangrijke nuance. In het bezorgpaspoort 

kan de gebruiker een aantal “levervoorkeuren” aangeven die de webshop en logistieke 

dienstverlener kunnen toelaten om de service te verbeteren, hun routing te optimaliseren enz. 

Deze blijft wel beperkt ten informatieve titel waarbij het de dienstverlener vrij staat die te 

gebruiken, zonder enige contractuele verbintenis van zijn kant : m.a.w. de levervoorwaarden van 

de webshop / dienstverlener hebben altijd voorrang op de info die de eindgebruiker in de app 

plaatst. De app voorziet een boodschap/pop-up  waarbij de gebruiker bevestigt hiermee akkoord 

te zijn.  Dit is makkelijk te begrijpen: logistieke dienstverleners bieden een bepaalde service aan 

bepaalde prijzen tegen bepaalde voorwaarden : bijvoorbeeld levering op dag +1 zonder tijdslot, of 

dag +2 met tijdslot, of levering op een tijdslot met extra kost etc., en deze kan verschillen van de 

voorkeuren in het bezorgpaspoort.  Op het ogenblik dat de eindbestemmeling een order plaatst, 

weet hij/zij nog niet noodzakelijk welke LDV (logistieke dienstverlener) de last mile levering zal 

uitvoeren en welke service deze aanbiedt. Een extra service gevraagd in het bezorgpaspoort 

bovenop de service voorzien door de LDV  is daarom niet gegarandeerd! 

• De velden waaraan op dit ogenblik gedacht wordt in het bezorgpaspoort zijn: 

o Levervoorkeuren indien anders dan standaard aangegeven in de app: 

▪ Alternatief afleveradres 1 bv. buur. 

▪ Alternatief afleveradres 2 

▪ Afhaalpunten of pakjesautomaten  

o Vakantieperiode 

o Openingstijden of aanwezigheidstijden 

▪ Met daarin een tijdelijke afwijking van aflevervoorkeur van datum x tot datum y bv. 

wanneer er tijdelijk werken zijn. 

o Voorkeur supplier 1 en voorkeur supplier 2 (preferred supplier). Kan handig zijn voor 

webshops die met meerdere LDV’s samenwerken om de uitlevering aan een preferred 

supplier te geven.  
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o De app moet zo ontwikkeld zijn dat hij toelaat om makkelijk nieuwe velden toe te voegen 

naargelang toekomstige trends en ontwikkelingen vragen. 

o We nemen uitdrukkelijk volgende types van transport niet mee: gekoeld / diepvries, duur, 

breekbaar, hazardous goods, isotopen, dringend transport oftewel product specifieke 

informatie. Goederen gerelateerde info wordt rechtstreeks via het order meegegeven, niet 

via de app.  

o Het gebruik van vrije tekstvelden dient beperkt te worden door de data input te 

standaardiseren (bvb. kalender met standaard datumformaat / uurrooster) waar mogelijk 

(vermijden dat gebruikers lange epistels schrijven). 

o De mogelijkheid dient te bestaan in grotere organisaties om profielen aan te maken die 

voor een overeengekomen groep gebruikers data centralisatie en onderhoud mogelijk 

maakt. 

 

 

 

3.5 Data, GDPR en gebruikersprofielen. 

3.5.1 Data 

• De data blijven ten alle tijde eigendom van de persoon die het profiel gecreëerd heeft (of bij een 

functiewissel in een grote organisatie moet het profiel overgedragen kunnen worden). 

• Al de data ingebracht door de eindbestemmelingen dient verzameld te worden in een database 

die real time bijgewerkt wordt. De dataserver wordt tijdens het onderzoekstraject beheerd door de 

aanbieder.  De data zijn beschikbaar voor de logistieke dienstverleners  om (enkel en alleen) de 

nodige data eruit te halen in overeenstemming met de geldende GDPR regels (bv. die voor een 

bepaald order en levering nodig zijn). De data dienen beschikbaar gesteld te worden in een 

formaat of aantal formaten die voor logistieke bedrijven en webshops makkelijk leesbaar of te 

interfacen zijn naar hun bedrijfseigen systemen (formaten of werkwijze aan te geven in voorstel). 

• Het is belangrijk dat de overdracht van de verantwoordelijkheid in de app wordt meegenomen. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld aangeeft dat zijn pakje  in zijn carport (onbeschermd) dient te 

worden gelegd  dient hij zich in de app akkoord te verklaren om de verantwoordelijkheid voor de 

goederen over te nemen van de LDV na de aflevering.  

• Er wordt aan de volgende profielinformatie gedacht bij de profiel creatie (aan te vullen): 

o Adres 

o Emailadres 

o GSM nummer 

o Wachtwoord 

o Keuze default taal NL / FR / EN 

o Er dient een authenticatie voorzien te worden bij de creatie van het profiel, om te 

vermijden dat je bv. met slechte bedoelingen een profiel voor iemand anders kan creëren. 

 

3.5.2 Gebruikersprofielen 

 

 Voor grote organisaties moet er de mogelijkheid bestaan om gebruikersprofielen te creëren, hierbij 

wordt op dit ogenblik gedacht aan : 

• Een profiel voor een profielbeheerder, iemand die de toelating heeft/krijgt om voor andere 

personen in de organisatie een profiel te beheren, op te zetten en te onderhouden, locaties 
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centraal te creëren…. Dit d.m.v. een eenvoudige uploadtool om deze informatie makkelijk bij te 

werken en te onderhouden. 

• Een profiel dat toelaat voor de chauffeurs/gebruikers van de app bij een organisatie zoals een 

logistieke dienstverlener om de info i.v.m. mogelijk verkeerde profielinformatie te controleren en 

aan te passen alvorens een bericht naar de eindgebruiker gestuurd wordt.  

 

3.5.3 GDPR 

De aanbieder engageert zich om zelf een volledige GDPR compliant datamanagementplan 

(beveiliging, versleutelen, back-up,…) binnen het kader van de GDPR wetgeving op te stellen voor dit 

onderzoekstraject. 

 

Een aantal aspecten die in de workshop aan bod kwamen tijdens discussies rond GDPR: 

• Er moet een akkoord gevraagd worden dat persoonlijke en andere gegevens verwerkt en 

opgeslagen mogen worden.  

• Hoe lang en waar worden data door de verschillende stakeholders bewaard?  

• Er dient voorzien te worden dat alleen de benodigde data uit de database voor een bepaald 

order kunnen gebruikt worden, en alleen door de partijen die deze info nodig hebben voor een 

bepaald gebruik.  Hoe lang mogen ze deze gegevens bewaren? 

• Hoe wordt de toegang tot de database beschermd, om te vermijden dat deze grote set van 

data door partijen kan gedownload worden? Aandacht voor technische beveiliging en 

encryptie.  

• Welke actoren in het proces mogen welk data zien? 

 

Echter zijn deze niet bedoeld om volledig te zijn, zoals gezegd wordt er aan de aanbieder een 

datamanagementplan gevraagd op te stellen binnen het kader van de GDPR wetgeving. 

3.6 Andere 

 

• De app moet zowel op de PC (i.v.m. data ingave) als op Android en IOS telefoons en tablets 

kunnen draaien. Aangeven van de minimaal vereiste versie voor zowel Android / IOS. 

• De voertaal is Nederlands/Engels/Frans.  

• De app dient aangeboden te worden via de  meest gebruikte kanalen zoals Google Playstore en 

Apple Store. 

• Er dient een fraudevrije identificatie van alle gebruikers voorzien te worden. Elke registratie van 
bedrijf of chauffeur moet de mogelijkheid bieden om een geldigheiddatum/periode te hebben, 
waarna bij overschrijding, de verificatie kan vernieuwd worden. 

• Registraties en verificaties gebeuren in de Front-End applicatie, databeheer gebeurt in de Back-
End applicatie. 

• Zowel de Front-End als de Smartphone App moeten de algemene Look & Feel van VIL volgen. De 
vormgeving (Look) en de interactieve stijl (Feel) staan beschreven in een afzonderlijk document.  

• Zowel de Front-End als de Smartphone App krijgen een duidelijk benaming en/of logo 
(aangeleverd door VIL). 

• Voor de Front-End: bvb online.delivery booster 

• Voor de App: deliveryBooster 

• De domeinnaam voor de Front-End en het logo zal tijdens de ontwikkeling aangeleverd 
worden. 
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• Er moet een software platform ontwikkeld worden bestaande uit een Front-End applicatie, een Back-
End data repository samen met een Smartphone App. De Front-End is webbased en is compatibel 
met de meest gangbare internet browsers (Google Chrome, Microsoft Edge, FireFox,..) 

• De voorkeur wordt gegeven aan een cloud-based oplossing. 

• Aan de aanbieder wordt gevraagd een voorstel te doen van beheermodel voor de verdere 

commercialisering na het beëindigen van dit project bv. licentiemodel voor gebruik van de 

applicaties, en voor de uitbating van het systeem (verificaties, maintenance, updates). VIL wil 

immers na afloop van het project de ontwikkelde applicatie verder in de markt zetten. 

• Er wordt gewerkt met een gebruikelijke programmeertaal. De Aanbieder zal de architectuur van de 
aangeboden oplossing en de gebruikte programmeertaal duidelijk omschrijven in de offerte. 

• Voor de ontwikkeling verwachten we een opzet met minstens volgende omgevingen: 
Ontwikkel/Test, Acceptatie en Productie en de inzet van de nodige tools in verband met  versioning 
en configuratie. 

 

 

• De aanbieder voorziet in zijn plan voldoende tijd voor elke van de projectfasen: 
o Tijdens de ontwikkeling en tijdens het testen voor vergaderingen en/of workshops met het 

VIL project team en/of gebruikers uit de deelnemersgroep. 
o Tijdens het ontwikkelen rapporteert de aanbieder regelmatig tussentijdse ontwikkelingen 

terug naar het VIL project team om zich ervan te verzekeren dat wat ontwikkeld wordt in lijn 
is met de verwachtingen. 

o Voorafgaand aan de testfase ontwikkelt de aanbieder een trainingspakket en voorziet  een 
algemene training van de deelnemersgroep en meer in het bijzonder een gedetailleerde 
training van de deelnemers aan de testen (piloten). Deze testen zijn inclusief de interfacing 
naar de IT-systemen van de deelnemers die aan de test deelnemen. Het finale en 
aangepast trainingspakket wordt definitief opgeleverd tijdens de acceptatiefase. 

o Tijdens de testfase wordt er de voorkeur gegeven aan verschillende iteraties waarbij de 
feedback van de gebruikers telkens wordt meegenomen in een proces van “continuous 
improvement” (aangeven in offerte). 

 

• Gezien de toepassing van deze software een 24/7 karakter heeft en data beheerd in een centrale 
database, moet de aangeboden oplossing ook beschikken over een Disaster Recovery Plan of 
[DRP]. 

• Dit DRP bevat een gedocumenteerd plan van aanpak om de IT-omgeving te beschermen en te 
herstellen in geval van een onvoorziene anomalie. Om de continuïteit van de applicaties te 
verzekeren, moet een Backup-Restore policy voorzien worden. 

• Ook verwachten we hier een Service Level Agreement [SLA] voorstel voor zowel de beheerder als 
de ontwikkelaar, incl. gratis support gedurende het eerste jaar na oplevering. 

• De Back-End zal volgende functionaliteiten hebben: 

• De data repository beheren 

• Een beveiligde/geëncrypteerde interface hebben met de Smartphone App 

• Een standaard interface aanbieden om te connecteren met andere systemen voor het 
binnentrekken en uitsturen  van data (OPEN API, REST API, SOAP, ..).  

• Bedrijfsinterne functies worden binnen bedrijfsinterne systemen gehouden: bv. proof of delivery, 

Track and Trace, Claim en retourproces. Zij vormen dus geen onderdeel van de app. 
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• In een tweede versie kan er gedacht worden aan automatische adrescorrectiesystemen (om 

verkeerde adressen te vermijden, of typische Belgische problemen zoals Avenue Louise vs. 

Louizalaan). Een mogelijkheid hiervoor is te werken met een bedrijf dat deze service reeds 

aanbiedt. 

 

VIL werkt in dit project samen met een groep van bedrijven rond de Use Cases. De Aanbieder zal, 

samen met het VIL-projectteam en met deze bedrijven contacten hebben aangaande de functionaliteit 

van aangeboden oplossing. 

 

Belangrijk: Het centraal beheren van data moet volledig GDPR-compliant zijn en alle maatregelen 

bevatten om een inbreuk hierop tegen te gaan. 

 

4 EXTRA, NIET-VERMELDE FUNCTIONALITEITEN 

Het is de Aanbieder toegelaten om extra functies te beschrijven en aan te bieden indien hij meent dat 

deze nuttig kunnen zijn voor de beschreven toepassing. Extra functionaliteiten moeten afzonderlijk in 

het budget opgenomen worden als opties bovenop de basisaanbieding. 

 

 

5 PLANNING EN MILESTONES 

We voorzien de oplevering van een operationeel systeem tegen 15 maart 2022. Aansluitend zal de 

applicatie/tool worden getest door de deelnemende bedrijven. 

De aanbieder zal moeten instaan voor aanpassingen aan de applicaties / app wanneer zich toch nog 

problemen zouden voordoen tijdens de verschillende iteratieve fasen van deze testen. 

 

De gunning zal zoals hieronder wordt beschreven gebeuren tegen 10/11/2021 waarna volgende 

planning wordt voorzien voor de toepassing: 

• 10/11/2021 – 10/12/2021: inhoudelijke bespreking van de eisen, functionele analyse en/of 

functioneel design door aanbieder. 

• 15/12/2021: oplevering en goedkeuring design / functionele analyse / … 

• 15/12/2021 – 15/03/2022: bouwen van de oplossing. 

• 15/03/2022 -  15/09/2022: testen en debuggen (iteratief proces). 

• Uiterlijk mid oktober/2022: opleveren van de definitieve versie 
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6 OFFERTE-AANVRAAG 

De Opdrachtgever van deze vraag naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht is  

VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BE 0480.185.038) 

De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en wordt tevens gepubliceerd op de website van 

VIL: https://www.vil.be.  

6.1 Inhoud offerte 

De Aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het project 

‘Delivery Booster’ en bevat daarnaast minstens: 

• Korte beschrijving van de firma (inclusief omzet, winst en aantal werknemers tijdens het 

laatste boekjaar); 

• Beschrijving van de voorgestelde oplossing, zowel functioneel als technisch (incl DRP); 

• Korte beschrijving van de onderaannemers (inclusief omzet, winst en aantal werknemers 

tijdens het laatste boekjaar) indien van toepassing; 

• Beschrijving van de delen die worden uitgevoerd door één of meerdere onderaannemers, 

indien van toepassing; 

• Beschrijving van de infrastructuur en architectuur van de geboden oplossing; 

• Voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling; 

• Een gedetailleerd projectplan met milestones en deliverables per projectstap; 

• Budget met overzicht van de voorziene mandagen per projectstap; Zoveel mogelijk 

opgesplitst, ook voor aanvullingen aan het originele projectvoorstel. 

• CV’s van de medewerkers van het projectteam; 

• Referenties die relevante logistieke expertise en/of vergelijkbare software toepassingen 

bevatten; 

• Voorstel licentiemodel en beheer, op te delen in beheer software (incl SLA) en operationele 

uitbating platform.  

 

6.2 Begroting 

De uitvoering van dit project wordt aangeboden aan een maximumprijs die het bedrag van 120.000 

euro, all-in en exclusief BTW, niet mag overschrijden . 

(art. 42, §1, 1° a) Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016, art. 90, 1° juncto 11, eerste lid, 2° KB 

Plaatsing klassieke sectoren 18 april 2017) 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis van 

tussentijdse acceptaties: 

• Bij opstart: 20% 

• Bij aflevering testversie voor piloten deelnemers met gevraagde basisfunctionaliteiten 

voorzien 15 maart 2022: 40% 

• Bij einde testing en opleveren app volgens gedefinieerde specificatie in dit document voorzien 

15/09/2022: 30% 

• Na oplevering en acceptatie van de definitieve versie en trainingsmateriaal: 10% 

https://www.vil.be/
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6.3 Timing Offerte 

De toekennen van deze opdracht zal volgens onderstaande stappen verlopen. Aanbieders dienen 

deze datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning. 

     Start  #werkdagen einde 

Stap 1 Publicatie RFP   23/09/2021 1  23/09/2021 

Stap 2 Intentieverklaring  23/09/2021 10  06/10/2021 

Stap 3 Indienen offerte  06/10/2021 9  19/10/2021 

Stap 4 Offerte bespreking  20/10/2021 5  27/10/2021 

Stap 5 BAFO    28/10/2021  2  29/10/2021 

Stap 6 Gunning   01/11/2021 9  10/11/2021 

6.3.1 Intentieverklaring 

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor de opgegeven einddatum 

van stap 2 om 17u kenbaar te maken aan VIL via e-mail (stefan.bottu@vil.be en ludo.sys@vil.be ).  

6.3.2 Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk voor de opgegeven einddatum van stap 3 om 9u via e-mail 

ingediend worden (stefan.bottu@vil.be en ludo.sys@vil.be).  

6.3.3 Offerte bespreking 

Tussen de opgegeven start- en einddatum van stap 4 is er de mogelijkheid om de offerte telefonisch, 
via een online meeting of op de kantoren van VIL toe te lichten. Aan de Aanbieders wordt gevraagd 
om deze datums te reserveren indien VIL een verduidelijking wenst.  

 

6.3.4 BAFO 

Tot uiterlijk 29 oktober 2021 12u hebben de kandidaat-toeleveranciers de mogelijkheid om hun offerte 
aan te passen aan de bijkomende verduidelijking die werd gegeven in de offerte bespreking. 

 

6.4 Deliverables 

Volgende deliverables worden gevraagd in de verschillende projectfases: 

 

• Tijdens het ontwikkelproces ter validatie: 
o Wireframes van de webpagina’s 
o Wireframes van de Smartphone App 
o Architectuur van de Back-End 
o Infrastructuur van de oplossing 
o ERD van de datasets 

 

• Bij oplevering: 
o De geteste en gevalideerde Back-End  
o De geteste en gevalideerde Front-End webapplicatie 

mailto:stefan.bottu@vil.be
mailto:ludo.sys@vil.be
mailto:stefan.bottu@vil.be
mailto:ludo.sys@vil.be
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o De geteste en gevalideerde Smartphone App 
o Alle functionele en technische documentatie van de 3 onderdelen en de 

interfaces inclusief user manual. 
o Beschrijving van de nodige configuratie en setup. 
o DRP, BCP en SLA documentatie 
o Geteste en gevalideerde Backup-Restore scenario’s 
o De software code van de toepassingen als Git repository in .zip. 

 

 

 

6.5 Vertrouwelijkheid van gegevens 

De Aanbieder verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld 

wordt binnen het kader van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of 

elektronisch kenbaar maakt aan de Aanbieder, gerelateerd aan het ‘Delivery Booster’ project in het 

algemeen. 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet : 

• Informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid. 

• Informatie waarvan door de Aanbieder aangetoond kan worden dat ze reeds bekend was voor 

het doornemen van deze RFP. 

• Informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze informatie vrij te 

geven. 

 

De Aanbieder stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• Strik vertrouwelijk te behandelen. 

• Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het  opstellen van de offerte. 

• Niet te vermenigvuldigen. 

• Niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het opstellen 

van de offerte. Deze laatsten verbinden zich ook tot dezelfde geheimhoudingsplicht. 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de informatie uit de offerte van de Aanbieder vertrouwelijk te 

behandelen. 

Beide partijen zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het vertrouwelijke karakter van 

deze informatie te waarborgen. 

6.6 Intellectuele eigendom 

De Aanbieder/dienstverlener behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, 

informatie, kennis, software,… die in het bezit van de aanbieder/ dienstverlener was voordat de 

overeenkomst gesloten werd.  
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De Opdrachtgever heeft het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, kennis, 

software,… die in het bezit van de Opdrachtgever was voordat de overeenkomst gesloten werd.  

De Aanbieder/dienstverlener erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot) 

software, broncode, broncode beschrijving, documenten, rapporten, grafische weergaven,…dewelke 

door de aanbieder/dienstverlener ontwikkeld werden binnen deze overeenkomst, exclusief 

eigendom zijn van de Opdrachtgever, na betaling van de overeengekomen prijs.  

De Aanbieder/dienstverlener kan deze kennis niet aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. 

publicaties, het geven van presentaties, het voeren van marketing activiteiten, e.d., tenzij mits de 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  

In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de 

aanbieder/Dienstverlener een schadevergoeding van 15.000 euro per overtreding betalen aan de 

Opdrachtgever, onder voorbehoud van de Opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te 

vorderen indien de werkelijk geleden schade voormeld bedrag overtreft. 

  

7 SELECTIEPROCEDURE 

7.1 Indiening offerte 

Eventuele vragen aangaande deze RFP kunnen schriftelijk ingediend worden bij Stefan Bottu, 

projectleider bij VIL, op het volgende e-mail adres: stefan.bottu@vil.be. 

Aanbieders dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk ‘Offerte Aanvraag’ 

van deze RFP. 

7.2 Evaluatie 

De offertes worden geëvalueerd door een commissie met vertegenwoordigers van VIL. De evaluatie 

zal gebeuren op basis van volgende criteria (in willekeurige volgorde):  

 

• Offerte, antwoord op algemene vereisten 

o Duidelijkheid en volledigheid offerte.   

o Functionele onderbouwing van de oplossing. 

o Technische onderbouwing van de oplossing. 

o Duidelijkheid proces gedurende gehele project, inclusief eventuele toelichting bij 

vragen. 

• Kwaliteit voorgestelde project team.  

• Projectmanagement en plan van aanpak 

• Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht. 

• Budget met opsplitsing kosten (incl. voorziene mandagen) per projectstap. 

• Aangetoonde relevante expertise en ervaring. 

• Visie en voorstel voor postprojectperiode (commercieel en business model en IP)  
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7.3 Toewijzing 

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht, beneden 135.000 euro, excl. BTW, en rekening 

houdende met (art. 42, §1, 1° a) Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016, art. 90, 1° juncto 11, eerste 

lid, 2° KB Plaatsing klassieke sectoren 18 april 2017), wordt onderliggende RFP gegund op basis van 

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Ten laatste op de opgegeven einddatum van stap 6 12u zal VIL de gunning bekend maken. Na 
gunning wordt de opdracht onmiddellijk aangevat. 

De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsverplichting in voor VIL. VIL 

behoudt zich het recht voor om binnen deze opdracht delen te gunnen.  

7.4 Lidmaatschap VIL 

Aangezien de VIL COOCK-projecten in grote mate gefinancierd worden vanuit de gereserveerde 

clustermiddelen wordt de Aanbieder geacht lid te zijn, dan wel bereid te zijn lid te worden van VIL 

tijdens de duurtijd van het project. Meer informatie over hoe lid te worden: https://vil.be/over-vil/vil-

leden/inschrijving/, bij het deel ‘toegetreden leden’. 

7.5 Geschillenprocedure 

Alle geschillen dienen bij voorkeur in der minne geregeld te worden. Mocht dit niet mogelijk blijken, 

dan ressorteren de eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onder de exclusieve 

bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.  

7.6 Contact 

VIL vzw  

Koninklijkelaan 76  

2600 Berchem  

 

Voor verdere vragen en inlichtingen kan er contact opgenomen worden met de projectleiders: 

Stefan Bottu, Stefan.Bottu@vil.be, 0473 79 15 03 

Ludo Sys, Ludo.Sys@vil.be, 0475 93 96 69 

  

https://vil.be/over-vil/vil-leden/inschrijving/
https://vil.be/over-vil/vil-leden/inschrijving/
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T: +32 (0)3 229 05 00 info@vil.be 
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