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Wat?

Prijs? Gevolgen

DoP?

Wegwijs in het CPR



•	 	

De specificaties van kabels (F1, F2, SA, SD, …) 
zoals we die vandaag kennen uit het artikel 104 
van het AREI, maken in juli 2017 plaats voor de 
nieuwe Europese normering EN 50575. Vanaf dan 
vallen alle stroom-, data- en signalisatiekabels 
voor vaste installaties in gebouwen onder de 
Europese Construction Products 
Regulation (CPR).  
Waarvan komt die wijziging?
Wat zijn de gevolgen voor u en 
welke kabel mag u nog tot 
wanneer gebruiken?

Cebeo bundelde alle 
relevante informatie voor u 
in deze handige folder. U vindt 
er alles wat u moet weten 
over CPR in vraag en antwoord.

Neem dus even de tijd om dit te lezen. 
We maken u graag wegwijs in het kluwen van 
het CPR.

Wegwijs 
in het CPR

Wat is het CPR?

Welke kabels 
zijn betrokken?

Welke kabels zijn 
(nog) niet opgenomen ? 

Wat is de norm 
EN 50575 ?

Wanneer wordt 
EN 50575 van kracht?

CPR staat voor Construction Products Regulation 
en is een Europese reglementering die onder meer 
het brandgedrag definieert van bouwproducten die 
permanent worden verwerkt in bouwwerken. Dit omvat 
alle mogelijke residentiële, tertiaire en industriële 
gebouwen. Ook civiel-technische constructies zoals 
tunnels en dokken vallen hieronder.

Het CPR staat beschreven in de Europese Verordening 
(EV) 305/2011.

De Europese Verordening 305/2011 (zie hierboven) 
is opgebouwd uit verschillende normen, die de eisen 
van de verschillende bouwproducten beschrijven. 
In de norm ‘EN 50575’ vindt u de vereisten voor het 
bouwproduct ‘Kabel’.

De Europese norm  EN 50575 (voluit ‘EN 50575:2014/
A1:2016’) trad eigenlijk al op 10 juni 2016 in werking 
en bestaat dus al een jaar naast de nationale normen 
(NBN C30-004).

Op  1 juli 2017 komt een einde aan deze dubbele 
normering en is enkel de nieuwe Europese norm van 
kracht. Bijgevolg kunnen fabrikanten en importeurs 
enkel nog kabels op de markt brengen die aan de 
Europese Norm voldoen.

EN 50575 heeft betrekking op:

• Voedingskabel
• Kabels voor sturing en/of 

communicatie
• Glasvezelleidingen

De norm beschrijft naast de vereisten 
van de kabel ook de test- en 
evaluatiemethodes.

EN 50575 is niet van toepassing op vuurbestendige 
kabels met functiebehoud. 
Voor deze categorie moet nog een andere Europese 
norm gedefinieerd worden.
Volgende producten zijn ook uitgesloten (*).

• Kabels voor voeding of sturing die deel uitmaken 
van machines;

• Elektrische leidingen voor voeding of sturing die 
deel uitmaken van liften;

• Elektrische leidingen voor industriële 
toepassingen in industriële omgevingen.

(*) Volgens mandaat M/443 van de Europese 
Gemeenschap
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Wat is het doel 
van de Europese Verordening 305/2011?

Het doel is tweeledig:
 
1. Gemeenschappelijke technische taal
Met alle normen binnen ‘EV 305/2011’ wil 
de Europese Unie een gemeenschappelijke 
technische taal definiëren. Zo kan men binnen 
Europa de verschillende eisen rond het 
brandgedrag van de bouwproducten duidelijk 
en eenvoudig met elkaar vergelijken.

2. BrandveiliGheid verhoGen
Het uiteindelijke doel van CPR is om 
de risico’s op schade bij brand zo klein 
mogelijk te houden. Door de vereisten voor 
bouwproducten vast te leggen in normen, 
beoogt het CPR dat:
• Het ontstaan en de verspreiding van rook 

beperkt blijft;
• Bewoners het gebouw bij brand veilig 

moeten kunnen verlaten;
• De veiligheid van de reddingswerkers niet 

in het gedrang komt.

het 
CPR 
in Europa

IN deze foldeR:
•	 CPR in Europa
•	 CPR in België
•	 Het DoP
•	 Dienstverlening Cebeo
 - Ondersteuning op maat
 - Nieuwe kabelreferenties
 - DoP-finder op de e-shop
 - ...



In welke Euroklasses worden 
de kabels onderverdeeld?

Artikel 104 van het AREI 
versus EN 50575

Vergelijkingstabel 
van de meest gebruikte kabels

De Europese norm ‘EN 50575’ vervangt vanaf 1 juli 2017 de 
Belgische norm ‘NBN C30-004’. In deze nieuwe norm worden 
de kabels onderverdeeld in:
•	Euroklasses volgens hun primaire	brandreactie: 

vandaag gekend als F1 en F2
•	Supplementaire	classificaties volgens hun secundaire	
brandreactie: vandaag gekend als SA en SD.

LEGENDE:

‘Euroklasse’ (2e kolom)
Bij de onderverdeling in Euroklasses werd rekening gehouden met 
de vlamverspreiding, warmteontwikkeling, vuurgroei-index, … van 
de kabels. In bovenstaande tabel zijn ze gerangschikt volgens hun 
prestatieniveau, van hoog naar laag.

Supplementaire classificatie (4e kolom)
s:	Rookontwikkeling of de densiteit (dichtheid) van de rook
d:	Verspreiding van vuur via druppels. Centrale vraag hierbij is 
of de druppels smeltende isolatie een nieuwe vuurhaard kunnen 
creëren.
a:	Zuurtegraad (aciditeit) van de rook
De prestatieniveaus gaan telkens van hoog naar laag. Van 1 tot 3 
voor de rookontwikkeling (s) en de zuurtegraad (a), van 0 tot 2 voor 
de verspreiding van vuur via druppels (d).

Kabel Criteria
Euro-
klasse

Supplementaire
classi�catie

Bijdrage tot 
de brand

Onbrandbaar Onbrandbaar Geen

Minimaal

Zeer beperkt

Beperkt

Gemiddeld

Hoog

Niet bepaald

-

-

-

Dichtheid van de
rook

(s1, s1a*, s1b**,
s2, s3)

Druppels
(d0, d1, d2)

Aciditeit & 
geleidings-
vermogen
(a1, a2, a3)

Speciaal plenum

• Zeer beperkte brandverspreiding
• Zeer beperkte warmteafgifte
• Beperkte vlamverspreiding

• Beperkte brandverspreiding
• Beperkte warmteafgifte
• Beperkte vlamverspreiding

• Gemiddelde warmteafgifte
• Beperkte vlamverspreiding

• Beperkte vlamverspreiding

(test op vlamverspreiding wel 
uit te voeren)

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

FcaGeen prestatie 
bepaald

Standaardkabels

Kabels met 
verbeterde 
brandprestatie

Câble Critères
Euro-
classe

Classi�cation
additionnelle

Contribution 
au feu

Incombustible Incombustible Aucune

Minimale

Très limitée

Limitée

Moyenne

Haute

Non déterminée

-

-

-

Densité de la 
fumée

(s1, s1a*, s1b**,
s2, s3)

Gouttelettes
(d0, d1, d2)

Acidité & 
conductivité
(a1, a2, a3)

Plénum spécial

• Propagation du feu très limitée
• Dégagement thermique très limité
• Propagation de la flamme limitée

• Propagation du feu limitée
• Dégagement thermique limité
• Propagation de la flamme limitée

• Dégagement thermique moyen
• Propagation de la flamme limitée

• Propagation de la flamme limitée

(test sur la propagation de la 
flamme à exécuter)

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

FcaPas de prestations 
dé�nies

Câbles standard

Câbles avec de 
meilleures 
performances 
au feu

De Europese reglementering schrijft voor dat 
elk land het gebruik en de toepassing van de 
Euroklasses en de optionele parameters mag 
bepalen. 
In afwachting van de publicatie van het 
Koninklijk Besluit dat het artikel 104 van het 
AREI definitief zal vervangen, definieerde de 
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie 
(**) al volgende tabel van overeenstemming:

Gezien er tot op heden nooit over druppels 
werd gesproken in het AREI, wordt 
automatisch de laagste subcategorie vermeld 
waarvoor er geen eisen gesteld worden.
In België koos de wetgever drie Euroklasses, 
waarvan er twee bijkomende criteria kregen:
• Eca
• Cca s3 d2 a3
• Cca s1 d2 a1

Voor geharmoniseerde kabels (volgens de 
HAR-norm) besliste Europa dat in alle Eu-
ropese landen dezelfde minimumvereisten 
gebruikt moeten worden, namelijk Eca en 
Cca s1 d2 a1.

Brandgedrag-klasse 
volgens artikel 104 

van het AREI

F1

F2

SA

SD
Secundaire brandreactie

Primaire brandreactie

Brandgedrag-klasse 
volgens 

EN 50575

Eca of hoger

Cca of  hoger

a1

s1

Classe de réaction au 
feu selon l’article 

104 du RGIE

F1

F2

SA

SD
Réaction secundaire au feu

Réaction primaire au feu

Classe de réaction au 
feu selon la norme 

EN 50575

Eca ou plus élevé

Cca ou plus élevé

a1

s1

(**) Zie nota 74 van de FOD Economie – 
uitgegeven op 9 sept. 2016 aan de Erkende Organismes

Vergelijkingstabel

Benaming Benaming HAR Brandreactie klassen 
volgens artikel 104 

van het AREI

Brandreactie klassen volgens 
de geharmoniseerde norm EN 

50575:2014/A1:2016
VTB HO5V-U F1 Eca

VOB HO7V-U / HO7V-R F1 Eca

VTB/S - VTB/ST HO5V-K / HO5V-K vertind F1 Eca

VOB/S - VOB/ST HO7V-K / HO7V-K vertind F1 Eca

VTB/S - VTB/ST 90° HO5V2-K / HO5V2-K vertind F1 Eca

VOB/S - VOB/ST 90° HO7V2-K / HO7V2-K vertind F1 Eca

CTMB/N-CTFB/N HO7RN-F F1 Eca

EXVB F1 Eca

TWAVB F1 Eca

XVB F2 Cca -s3, d2, a3
XFVB F2 Cca -s3, d2, a3
EXAVB F2 Cca -s3, d2, a3
SVAVB F2 Cca -s3, d2, a3
XGB F2 SA/SD Cca -s1, d2, a1
XFGB F2 SA/SD Cca -s1, d2, a1

HO7Z1-R F2 SA/SD Cca -s1, d2, a1
HO7Z1-K - HO7Z1-K vertind F2 SA/SD Cca -s1, d2, a1

het 
CPR 
in België

Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.
www.cebeo.be



De fabrikant/importeur moet voor elke kabel die hij vanaf 1 juli 2017 
op de markt brengt en conform het CPR werd geproduceerd, een 
Declaration of Performance (DoP) ter beschikking stellen. 

Dit document bevat gegevens over:
1. De herkomst
2. De Euroklasses
3. De optionele parameters
4. Het toegepaste 
 controlesysteem 
5.  De onafhankelijke   
 instantie (notified body)  
 die de noodzakelijke   
 kwaliteitscontroles   
 uitvoert

De Europese reglementering legt ook 
verplichtingen vast voor de fabrikanten, de 
importeurs en de distributeurs. 

Een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

Moet de installateur de 
DoP kunnen voorleggen?
De installateur kan gevraagd worden om de DoP-
documenten voor te leggen van de door hem 
geïnstalleerde kabel:
• Op vraag van het keuringsorganisme 
• Op vraag van de eindklant
De documenten kan u terugvinden op de Cebeo 
e-shop. 
(zie ook ‘Waar vindt de installateur de DoP-documenten 
terug?’ verder in deze folder)

Prijsimpact nieuwe 
reglementering?
Kabels met de Euroklasse Cca hebben een hoger 
prestatieniveau op vlak van brandgedrag dan de 
huidige F2-kabels. De huidige grondstoffen kunnen 
de hogere eisen rond het brandgedrag niet aan, 
waardoor de fabrikanten andere – duurdere – 
grondstoffen moeten gebruiken. Bovendien is ook 
het kostenplaatje van de verplichte jaarlijkse testen 
niet te verwaarlozen. Bepaalde kabeltypes zullen 
hierdoor gevoelig stijgen in prijs.

Declaration of 
Performance (DoP)

Dit document is gekoppeld aan een 
CE-markering op de kabel of de 
verpakking.

Een pluspunt daarbij is dat die 
CE-markering onder de Europese 
reglementering ook de garantie	
biedt	dat	het	product	voldoet	
aan	alle	vereiste	Europese	
regelgevingen (zoals REACH, ROHS, 
de laagspanningsrichtlijn, …). Dat 
verhoogt de kwaliteit van de kabels die 
in België gebruikt mogen worden.

Tot slot zal ook de bedrukking op de 
kabel wijzigen. De fabrikant zal de 
Euroklasse, de optionele parameters 
en de CE-markering ook vermelden op 
de kabel. Sommige fabrikanten gaan 
een stapje verder en zullen ook het 
DoP-nummer – dat de link legt naar 
het DoP-document (zie verder in deze 
folder) – op de kabel drukken.

De distributeurs moeten op hun beurt:
• Controleren of de geleverde kabels 

voldoen aan de vereisten van het 
CPR;

• De DoP-documenten ter beschikking 
stellen van de klanten, waardoor 
de tracering van de kabel tot bij de 
fabrikant mogelijk wordt.

Tot wanneer mogen de huidige 
kabels nog geïnstalleerd worden?
Fabrikanten mogen de huidige kabels nog produceren 
en op de markt brengen tot en met 30 juni 2017. Daarna 
mogen enkel nog CPR-conforme kabels geproduceerd 
worden.
De distributie en de installateurs mogen alle huidige 
kabels zonder tijdslimiet blijven gebruiken tot einde 
voorraad. Wanneer dat zal zijn, is moeilijk te voorspellen. 
Dit is een nationale beslissing en is dus enkel van 
toepassing in België (zie nota 74 van de FOD Economie). 

Wat met de keuring?
De keuringsorganismes passen het AREI toe, waarin de 
tabel van overeenstemming (***) wordt opgenomen. Dit 
betekent dat kabels met een gelijkwaardige brandreactie 
door elkaar gebruikt mogen worden, tenzij dat anders 
werd voorgeschreven in bijvoorbeeld de richtlijnen of het 
lastenboek.

(***) zie ook ‘Tabel van overeenstemming: 
Artikel 104 van het AREI versus EN 50575’ in deze folder

Gevolgen voor 
de installateur

Gevolgen 
voor de fabrikant 
en de distributeur

Verplichtingen 
voor de fabrikant

Verplichtingen 
voor de distributeur
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Gevolgen
voor de installateurs, 
distributeurs en 
fabrikanten
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Wat met de vertrouwde 
Cebeo-kabelreferenties?

Het grootste deel van onze kabels behoudt hun 
kabelreferentie zoals u ze vandaag kent. Om het 
onderscheid tussen CPR- en niet-CPR-producten 
duidelijk te maken, voegen we achteraan de 
kabelreferentie de Euroklasse toe. 

Hieronder enkele voorbeelden:

Wat met de logo’s op de Cebeo 
e-shop en in de filialen?

Bij de wijziging van het artikel 104 in 2013 hebben 
we onze logo’s geïntroduceerd op de e-shop en in de 
self-services.
Deze logo’s blijven we ook gebruiken in het CPR-
verhaal en moeten vanaf nu als volgt worden 
geïnterpreteerd:

Logo’s:

Oude referentie Nieuwe referentie
XVB3G1.5 XVB3G1.5-CCA
VOB6YG VOB6YG-ECA
XGB3x120 XGB3x120-CCA
UTP6-4P-GC UTP6-4P-GC-CCA

Oude referentie Nieuwe referentie
JeT 1.5  tot 4 mm² VoB 1.5 tot 4 mm²
VVT, TPVF,… 1x4x 0.8 VVT, TPVF… 1Q 0.8
VVT, TPVF,… 2x2x0.8 VVT, TPVF,… 2P 0.8

De indicatie van de subcategorieën ‘s’ (smoke), 
‘d’	(droplets) en	‘a’ (acidity) vindt u terug in elke 
omschrijving. Op de e-shop, in de offerte en op 
alle documenten die u van Cebeo ontvangt.

Om nog meer duidelijkheid te creëren, hebben 
we ook enkele aanpassingen doorgevoerd in 
benamingen en afkortingen die los staan van  
het CPR.

Volgens 
NBN C30-004

Volgens 
EN 50575

F1 of gelijkwaardig Min. Eca

F2 of gelijkwaardig Min. Cca s3 d2 a3

SA en SD  
of gelijkwaardig Min. Cca s1 d2 a1

Deze kabel voldoet aan het CPR0,5h1h0,5h1h0,5h1h

Welke rol betekent Cebeo 
voor u in dit verhaal?
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Hoe vindt u CPR-kabel 
op de Cebeo e-shop?

U kan op diverse manieren de juiste CPR-kabel 
vinden op de Cebeo e-shop:

op kabelreferentie: 
bv. ‘VVT10’ – dan verschijnen zowel de huidige 
artikelen als de nieuwe CPR-artikelen

op kabelreferentie in combinatie met CPR
bv. ‘XGB CPR’ – u krijgt een overzicht van de CPR-
conforme XGB-kabels.

de Euroklasse gecombineerd 
met de subcategorieën
bv. ‘CCA S1 D2 A1’ – u krijgt alle kabels die aan 
deze voorwaarden voldoen

Waar vindt de installateur de 
DoP-documenten terug?

Er zijn twee manieren:
• Op de leveringsbon van de kabel vindt u telkens 

een link naar het juiste document. 
• U kan het DoP-nummer ook invoeren in het 

zoekveld op de Cebeo	e-shop (zie afbeelding).  
U komt automatisch bij het juiste document terecht.

Technische documentatie
Aangezien de fabrikanten nieuwe kabels zullen 
ontwikkelen, volgen ook nieuwe technische fiches. De 
informatie die we krijgen van de fabrikanten, vullen 
we telkens aan op de Cebeo e-shop. Wanneer we alle 
informatie hebben ontvangen, starten we met de opmaak 
van nieuwe catalogi waarin ook de CPR-producten 
worden opgenomen.

Neem voor meer informatie en voor de officiële documenten zeker ook een 
kijkje op onze webpagina “Cebeo en het CPR”, waar wij u verder op de 
hoogte houden van de evolutie in het CPR-gebeuren.

www.cebeo.be/nl/artikel-104-arei

•		

Tracering 

  van de kabel:

Om uw doP-nummer te kunnen vermelden, 

moet Cebeo de kabels kunnen traceren. Voor 

leveringen die vanuit ons centraal magazijn vertrekken 

is dit geen enkel probleem.

In de filialen is het iets moeilijker om deze procedure te 

realiseren, want op basis van de barcodes kunnen wij 

niet van alle kabeltypes het merk achterhalen. Daarom 

zullen wij in de toekomst vragen om de eAN-codes op 

de leveranciersetiketten in te scannen in de self. 

Zo kunnen wij het juiste DoP-nummer op uw 

documenten zetten. 

        

Hierover ontvangt u later 

   nog meer informatie.
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CEBEO vErkOOpsfilialEn

U kan uw regionale cebeo kabel 
specialisten contacteren in de cebeo 
filialen aangeduid met  

CEBEO E-shOp
Op de Cebeo e-shop kan u elektronisch uw bestel-

ling plaatsen tot 19u voor levering ’s anderendaags. 

De Cebeo e-shop is ook als online cataloog van 

onschatbare waarde, meer bepaald voor het raad-

plegen van prijzen en voorraad. Indien u nog geen 

toegang heeft tot de Cebeo e-shop, kan u een login 

aanvragen op http://eshop.cebeo.be 

REGIONALE VERKOOPSFILIALEN 
FILIALES DE VENTE REGIONALES 
1040 Etterbeek Boulevard Louis Schmidt 3/1 T 02/739.47.70 F 02/739.47.99 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (Jette) avenue Carton de Wiartlaan 74 T 02/421.39.00 F 02/424.18.82 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (Jette) Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407 T 02/421.39.00 F 02/218.50.62 brabant@cebeo.be

1130 Brussels (Haren) Spaarbekkenstraat / rue du Bassin Collecteur 5 T 02/247.95.95 F 02/247.95.50 brabant@cebeo.be

1301 Wavre (Bierges) rue Provinciale 263 T 010/42.12.12 F 010/41.78.21 brabant@cebeo.be

1440 Braine-le-Château Parc Industriel 13a T 02/366.94.61 F 02/366.04.11 brabant@cebeo.be

1620 Drogenbos W.A. Mozartlaan 10 T 02/334.12.10 F 02/331.20.10 brabant@cebeo.be

2100 Deurne Kruiningenstraat 14 T 03/325.72.00 F 03/360.93.21 antwerpen@cebeo.be

2300 Turnhout Veedijk 31 T 014/44.84.84 F 014/44.84.80 antwerpen@cebeo.be

2610 Wilrijk Kleine Doornstraat 299 T 03/450.86.00 F 03/458.02.65 antwerpen@cebeo.be

2800 Mechelen (Nekkerspoel) Maanstraat 9 T 015/27.06.53 F 015/21.74.11 antwerpen@cebeo.be

3001 Leuven (Heverlee) Ambachtenlaan 31A T 016/40.08.48 F 016/40.00.56 brabant@cebeo.be

3500 Hasselt Het Dorlik 3 T 011/26.04.00 F 011/23.66.50 limburg@cebeo.be

4020 Wandre rue du Charbonnage 10 – zoning industriel T 04/345.96.96 F 04/345.96.89 wallonie@cebeo.be

4460 Grâce-Hollogne rue de Wallonie 13 – zoning industriel T 04/239.73.00 F 04/239.73.03 wallonie@cebeo.be

4820 Verviers (Dison) avenue du Jardin-Ecole 43 T 087/56.03.74 F 087/56.03.76 wallonie@cebeo.be

5020 Namur (Suarlée) Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15 T 081/72.17.40 F 081/72.17.50 wallonie@cebeo.be

6040 Charleroi Zoning Industriel - 1ère rue 1 T 071/29.73.73 F 071/29.73.74 wallonie@cebeo.be

7000 Mons Grand Route 212 T 065/40.24.40 F 065/35.45.19 wallonie@cebeo.be

7600 Péruwelz rue de l’Europe 14 T 069/77.96.66 F 069/77.65.42 wallonie@cebeo.be

7700 Mouscron rue de la Royenne 47b T 056/56.16.16 F 056/56.16.10 mouscron@cebeo.be

8200 Brugge (Waggelwater) Lieven Bauwensstraat 10 T 050/45.78.78 F 050/32.34.26 brugge@cebeo.be

8400 Oostende Plantijnstraat 4 T 059/56.05.60 F 059/70.02.32 oostende@cebeo.be

8520 Kuurne Industrielaan 3 T 056/36.48.00 F 056/36.48.10 kuurne@cebeo.be

8630 Veurne Koksijdestraat 18 T 058/31.51.44 F 058/31.52.90 veurne@cebeo.be

8790 Waregem Eugène Bekaertlaan 59 T 056/23.84.80 F 056/23.84.81 waregem@cebeo.be

9000 Gent New Orleansstraat 10 T 09/255.76.76 F 09/255.76.26 gent@cebeo.be

9140 Temse Laagstraat 25 T 03/250.51.25 F 03/250.51.20 antwerpen@cebeo.be

9160 Lokeren Dijkstraat 19 - industriezone E17/1089 T 09/348.29.51 F 09/349.05.80 lokeren@cebeo.be

9320 Erembodegem Brusselbaan 287a - 289a T 053/21.27.93 F 053/77.93.80 erembodegem@cebeo.be

9620 Zottegem Opstalstraat 1C T 09/360.29.81 F 09/360.14.02 zottegem@cebeo.be

9700 Oudenaarde Serpentstraat 96A T 055/23.22.00 F 055/23.22.09 oudenaarde@cebeo.be

9800 Deinze Georges Martensstraat 6 T 09/381.59.00 F 09/381.59.01 deinze@cebeo.be

MOUSCRON
WAVRE

BRAINE-LE CHÂTEAU

ETTERBEEK

JETTE

LEUVEN

DROGENBOS
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1040 etterbeek
Boulevard Louis Schmidtlaan 3/1

T 02/739.47.70 F 02/739.47.99 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (jette)
avenue Carton de Wiartlaan 74

T 02/421.39.00 F 02/424.18.82 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (jette)
Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407

T 02/421.39.00 F 02/218.50.62 brabant@cebeo.be

1130 Brussels (haren) 
Sint-Stevens-Woluwestraat 55

T 02/247.93.30 F 02/247.95.97 brabant@cebeo.be

1301 Wavre (Bierges)
rue Provinciale 263

T 010/42.12.12 F 010/41.78.21 brabant@cebeo.be

1440 Braine-le-château
Parc Industriel 13a

T 02/366.94.61 F 02/366.04.11 brabant@cebeo.be

1620 drogenbos
W.A. Mozartlaan 10

T 02/334.12.10 F 02/331.20.10 brabant@cebeo.be

2100 deurne
Kruiningenstraat 14

T 03/360.93.20 F 03/360.93.21 antwerpen@cebeo.be

2300 turnhout
Veedijk 31

T 014/44.84.84 F 014/44.84.80 antwerpen@cebeo.be

2440 Geel
Bell-Telephonelaan 3A

T 014/56.38.10 F 014/56.38.20 antwerpen@cebeo.be

2610 Wilrijk
Kleine Doornstraat 299

T 03/450.86.00 F 03/458.02.65 antwerpen@cebeo.be

2800 mechelen (nekkerspoel)
Maanstraat 9

T 015/27.06.53 F 015/21.74.11 antwerpen@cebeo.be

3001 leuven (heverlee)
Ambachtenlaan 31A

T 016/40.08.48 F 016/40.00.56 brabant@cebeo.be

3500 hasselt
Het Dorlik 3

T 011/26.04.00 F 011/23.66.50 limburg@cebeo.be

4040 herstal  
Parc Industriel des Hauts-Sarts

T 04/345.96.96 F 04/345.96.89 herstal@cebeo.be

4460 Grâce-hollogne
rue de Wallonie 13 – zoning industriel

T 04/239.73.00 F 04/239.73.03 gracehollogne@cebeo.be

4820 verviers (dison)
avenue du Jardin-Ecole 43

T 087/56.03.74 F 087/56.03.76 verviers@cebeo.be

5020 namur (suarlée)
Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15

T 081/72.17.40 F 081/72.17.50 namur@cebeo.be

6040 charleroi
Zoning Industriel - 1ère rue 1

T 071/29.73.73 F 071/29.73.74 charleroi@cebeo.be

6800 libramont 
Parc d’activités Economiques de Recogne

T 061/21.01.80 F 061/21.01.89 libramont@cebeo.be

6900 marche-en-Famenne 
Boucle de la Famenne 23

T 084/24.40.00 F 084/24.48.40 marcheenfamenne@cebeo.be

7000 mons
Grand Route 212

T 065/40.24.40 F 065/35.45.19 mons@cebeo.be

7600 péruwelz
rue de l’Europe 14

T 069/77.96.66 F 069/77.65.42 peruwelz @cebeo.be

7700 mouscron
rue de la Royenne 47b 

T 056/56.16.16 F 056/56.16.10 mouscron@cebeo.be

8200 Brugge (Waggelwater)
Lieven Bauwensstraat 10

T 050/45.78.78 F 050/32.34.26 brugge@cebeo.be

8400 oostende
Plantijnstraat 4

T 059/56.05.60 F 059/70.02.32 oostende@cebeo.be

8520 kuurne
Industrielaan 3

T 056/36.48.00 F 056/36.48.10 kuurne@cebeo.be

8630 veurne
Koksijdestraat 18

T 058/31.51.44 F 058/31.52.90 veurne@cebeo.be

8790 Waregem
Eugène Bekaertlaan 59

T 056/23.84.80 F 056/23.84.81 waregem@cebeo.be

9000 Gent
New Orleansstraat 10

T 09/255.76.76 F 09/255.76.26 gent@cebeo.be

9140 temse
Laagstraat 25

T 03/250.51.25 F 03/250.51.20 antwerpen@cebeo.be

9160 lokeren
Dijkstraat 19 - industriezone E17/1089

T 09/348.29.51 F 09/349.05.80 lokeren@cebeo.be

9320 erembodegem
Brusselbaan 287a - 289a

T 053/21.27.93 F 053/77.93.80 erembodegem@cebeo.be

9620 Zottegem
Opstalstraat 1C

T 09/360.29.81 F 09/360.14.02 zottegem@cebeo.be

9700 oudenaarde
Serpentstraat 96A

T 055/23.22.00 F 055/23.22.09 oudenaarde@cebeo.be

9800 deinze
Georges Martensstraat 6

T 09/381.59.00 F 09/381.59.01 deinze@cebeo.be


