
ATTEST
ERKENNING

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites. Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest,
evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte van het attest plaatsvinden.

De onderneming:
GILICON

Ondernemingsnummer 0472356445
Ezemaalstraat GTS 32 - 3300 TIENEN 

is, op datum van 06-02-2020, erkend voor werken in de volgende klassen en (onder)categorieën

Voor werken van klasse 5: van 900.001,00 euro tot 1.810.000,00 euro
D Algemene aannemingen van bouwwerken

D 1 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

Voor werken van klasse 2: van 135.001,00 euro tot 275.000,00 euro
E Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde

G Algemene aannemingen van grondwerken

Voor werken van klasse 1: van 50.000,00 euro tot 135.000,00 euro
C Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken

C 1 Gewone rioleringswerken

D 4 Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd

D 5 Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen

D 8 Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige produkten en dichtingswerken

D 10 Tegelwerk

D 11 Pleister- en raapwerk

D 16 Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen

D 17 Centrale verwarming, thermische installaties

D 18 Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning

D 20 Metalen schrijnwerk
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De onderneming:
GILICON
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Voor werken van klasse 1: van 50.000,00 euro tot 135.000,00 euro
D 24 Restauratie van monumenten

G 2 Draineerwerken

G 5 Afbraakwerken

P 1 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving
en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie
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