
1 

    bureau 

    materiaal 
    voor  
    thuiswerk 

In samenwerking met: 



2 

Beste medewerker, 
 

Wie geregeld van thuis uit werkt, heeft een goede ergonomische werkplek 
nodig. Het OCMW-bestuur nam daarom een aantal maatregelen die 
thuiswerken duurzaam verankeren en het risico op klachten beperken.  
 

Via onze personeelsvereniging SOFOCO kun je ergonomisch materiaal 
aankopen aan een zeer goede prijs/kwaliteit. Het gaat onder andere om 
laptopverhogers, bureaustoelen en verstelbare hoog-laagbureaus. 
Doorheen deze brochure kun je een overzicht vinden van het volledig 
aanbod. Op pagina 15 kun je lezen hoe je kan bestellen. 
 

Dit aanbod geldt sowieso voor alle personeelsleden van het OCMW  
& de welzijnsverenigingen. Stel: Je werkt zelf niet van thuis uit maar je 
hebt een familielid dat wel van thuis uit werkt. Dan kan je probleemloos  
bestellen via Sofoco.  
 

Daarnaast kun je ergonomische ondersteuning aanvragen via een  
online beeldschermwerkpostanalyse. Met de analyse kunnen we je  
concrete aanbevelingen geven om het ergonomisch comfort van je 
thuiswerkplek nog te verbeteren. Interesse? Stuur je aanvraag naar  
preventiedienst.meldpunt@ocmw-brugge.be 

 

We voorzien ook online vormingspakketten om dit traject te ondersteunen. 
Daarin hebben we niet alleen aandacht voor de ideale zithouding, maar 
ook voor de huidige tendensen in het ‘nieuwe werken‘.  
 

Als we samen onze schouders onder dit initiatief zetten, zijn we op  
de goede weg. Ergonomie is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 

Graag tot binnenkort! 
 

Met vriendelijke groet, 
Preventiedienst OCMW Brugge & welzijnsverenigingen 

mailto:preventiedienst.meldpunt@ocmw-brugge.be
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Specificaties:  
• Merk: Fellows (F8038401) 
• Artikel nr. 87050 

• Verstelbaar in 4 verschillende hoogtes om uw laptopscherm 
te verhogen tot de optimale kijkhoogte. 

• Geschikt voor een 17” laptop of een maximaal gewicht van 
11,3 kg. 

• Stabiliserende rand aan de voorzijde voorkomt dat de laptop 
van de houder kan glijden. 

• Ventilatie uitsparing voor efficiënte koeling van de laptop. 
• Hoogtepositie tussen 8,8 tot 18,4 cm. 
• Verstelbare hoek tot 30°. 
 

Prijs: 
€ 29,04 (inclusief 21% BTW) 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen én ophalen via Sofoco. 
(zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
 

Laptopstandaard basic 
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Specificaties:  
• Merk: Fellowes (F9169401) 
• Artikel nr. 79999 

• Geschikt voor CRT– of TFT-beeldschermen van maximaal 36 kg  
 of 21”. 
• Vijf hoogtes door middel van stapelbare pootjes voor maximaal 

kijkcomfort. 
• Duurzaam plastic basis fungeert als opbergruimte voor papier. 
• Beschikbaar in platina of grafiet. 
• 1 jaar garantie. 
 

Prijs: 
€ 33,18 (inclusief 21% BTW) 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen én ophalen via Sofoco. 
(zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
 

Monitorstandaard 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificaties:  
• Merk: Fellowes (F9252003) 
• Artikel nr. 93051 

• De meest zachte ondersteuning voor uw polsen. 
• De innovatieve FoamFusion-technologie biedt maximaal comfort 

en zachtheid om druk op de polsen te verlichten. 
• Microban antimicrobiële bescherming op het product helpt  
 de polssteun schoon te houden. 
• Antislip onderzijde houdt de polssteun op de juiste plaats. 
• Muismat is geschikt voor optische en lasermuizen en verhoogt  
 de responsiviteit van de muis. 
• 1 jaar garantie; 
 

Prijs: 
€ 15,15 (inclusief 21% BTW) 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen én ophalen via Sofoco. 
(zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
 

Muismat met polssteun 
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Specificaties:  
• Merk: Fellowes (F9252103) 
• Artikel nr. 93051 

• De meest zachte ondersteuning voor uw polsen 

• De innovatieve FoamFusion-technologie biedt maximaal comfort 
en zachtheid om druk op de polsen te verlichten. 

• Microban antimicrobiële bescherming op het product helpt  
 de polssteun schoon te houden; 
• De zachte, ventilerende toplaag is geschikt voor dagelijks gebruik. 
• Antislip onderzijde houdt de polssteun op de juiste plaats. 
• 1 jaar garantie; 
 

Prijs: 
€ 15,15 (inclusief 21% BTW) 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen én ophalen via Sofoco. 
(zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
 

 

 

Gelmat voor toetsenbord 
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Specificaties:  
• Merk: Fellowes (F8035001) 
• Artikel nr. 88200 

• Voorkomt klachten aan rug en benen door het stimuleren van  
 een correcte houding. 
• Ingebouwde Microban-bescherming vermindert de groei van  
 schadelijke bacteriën voor een langere levensduur van het product. 
• Vrije schommelbeweging naar voor en achter, voor het stimuleren 

van de doorbloeding in de voeten en benen. Of zet het platform 
vast voor stevige ondersteuning. 

• Verstel de positie van het platform simpel door druk uit te oefenen 
met de voeten. Het platform blijft in de nieuwe positie tot je deze 
opnieuw instelt. 

• 1 jaar garantie; 
 

Prijs: 
€ 43,06 (inclusief 21% BTW) 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen én ophalen via Sofoco. 
(zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
 

voetsteun 
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Specificaties:  
• Ergonomische bureaustoel Lively 

• Artikel nr. H2960 

• Rug netweave - zwart 
• Zitting zwart gestoffeerd 

• Zonder armleuning 

• De stoel is standaard voorzien van  
 een synchroonverstelling die zich 

 automatisch aan het gewicht van  
 de gebruiker aanpast. 
• lumbaalsteun in de hoogte verstelbaar. 
• Zitdiepteinstelling 

• 5-teens onderstel standaard in kunststof zwart. 
• Standaard rolwielen Ø 50 mm, voor harde  
 ondervloer. Voor gebruik op een zachte ondergrond  
 worden harde rolwielen aanbevolen  
 (gelieve bij de bestelling aan te geven). 
• Greenguard gold cerfificaat, reddot design, conform EN1335 en 

NPR1813 normen. De stoel werd geproduceerd uit zoveel mogelijk  
 gerecycleerde materialen en kan tot 95% gerecycleerd worden.  
 De stoel is vrij van PVC, CFC, PBDE’s, persistent organic pollutants  
 (POP’s) en zware metalen. 
• 5 jaar garantie (uitzondering stoffen) 
 

 

Prijs: 
€ 290,4 (inclusief 21% BTW) 
Gratis levering aan huis in gans België. 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen via Sofoco. (zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
Sofoco bestelt het artikel op haar beurt bij de firma TBI (Oosterzele). 
De firma TBI neemt rechtstreeks contact met je op i.f.v. levering aan huis. 
Je ontvangt na de levering een factuur, rechtstreeks van de firma.  
 

Bij problemen met de stoel - binnen de garantieperiode - dient er rechtstreeks 
contact worden opgenomen met de firma TBI. 

 

Bureaustoel Lively - netweave 
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Specificaties:  
• Ergonomische bureaustoel Lively 

• Artikel nr. H2965 

• Rug netweave - zwart 
• Zitting zwart gestoffeerd 

• Inclusief 3D armsteunen met PUR 

• voorzien van  
 een synchroonverstelling die zich 

 automatisch aan het gewicht van  
 de gebruiker aanpast. 
• lumbaalsteun in de hoogte verstelbaar. 
• Zitdiepteinstelling 

• 5-teens onderstel standaard in kunststof zwart. 
• Standaard rolwielen Ø 50 mm, voor harde  
 ondervloer. Voor gebruik op een zachte ondergrond  
 worden harde rolwielen aanbevolen.  
 (gelieve bij de bestelling  aan te geven). 
• Greenguard gold cerfificaat, reddot design, conform EN1335 en 

NPR1813 normen. De stoel werd geproduceerd uit zoveel mogelijk  
 gerecycleerde materialen en kan tot 95% gerecycleerd worden.  
 De stoel is vrij van PVC, CFC, PBDE’s, persistent organic pollutants  
 (POP’s) en zware metalen. 
• 5 jaar garantie (uitzondering stoffen) 
 

 

Prijs: 
€ 350,9 (inclusief 21% BTW) 
Gratis levering aan huis in gans België. 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen via Sofoco. (zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
Sofoco bestelt het artikel op haar beurt bij de firma TBI (Oosterzele). 
De firma TBI neemt rechtstreeks contact met je op i.f.v. levering aan huis. 
Je ontvangt na de levering een factuur, rechtstreeks van de firma.  
 

Bij problemen met de stoel - binnen de garantieperiode - dient er rechtstreeks 
contact worden opgenomen met de firma TBI. 

 

Bureaustoel Lively - netweave (3D armsteun) 
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Specificaties:  
• Ergonomische bureaustoel Lively 

• Artikel nr. h2970 

• Gestoffeerde rug zwart 
• Zitting zwart gestoffeerd 

• Zonder armleuning 

• De stoel is standaard voorzien van  
 een synchroonverstelling die zich 

 automatisch aan het gewicht van  
 de gebruiker aanpast. 
• lumbaalsteun in de hoogte verstelbaar. 
• Zitdiepteinstelling 

• 5-teens onderstel standaard in kunststof zwart. 
• Standaard rolwielen Ø 50 mm,  
 voor harde ondervloer. 
 Voor gebruik op een zachte ondergrond worden  
 harde rolwielen aanbevolen (gelieve bij de bestelling aan te geven). 
• Greenguard gold cerfificaat, reddot design, conform EN1335 en 

NPR1813 normen. De stoel werd geproduceerd uit zoveel mogelijk  
 gerecycleerde materialen en kan tot 95% gerecycleerd worden.  
 De stoel is vrij van PVC, CFC, PBDE’s, persistent organic pollutants  
 (POP’s) en zware metalen. 
• 5 jaar garantie (uitzondering stoffen) 
 

Prijs: 
€ 290,4 (inclusief 21% BTW) 
Gratis levering aan huis in gans België. 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen via Sofoco. (zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
Sofoco bestelt het artikel op haar beurt bij de firma TBI (Oosterzele). 
De firma TBI neemt rechtstreeks contact met je op i.f.v. levering aan huis. 
Je ontvangt na de levering een factuur, rechtstreeks van de firma.  
 

Bij problemen met de stoel - binnen de garantieperiode - dient er rechtstreeks 
contact worden opgenomen met de firma TBI. 

 

 

Bureaustoel Lively - gestoffeerde rug 
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Specificaties:  
• Ergonomische bureaustoel Lively 

• Artikel nr. H2975 

• Gestoffeerde rug zwart 
• Zitting zwart gestoffeerd 

• Inclusief 3D armsteunen met PUR 

• De stoel is standaard voorzien van  
 een synchroonverstelling die zich 

 automatisch aan het gewicht van  
 de gebruiker aanpast. 
• lumbaalsteun in de hoogte verstelbaar. 
• Zitdiepteinstelling 

• 5-teens onderstel standaard in kunststof zwart. 
• Standaard rolwielen Ø 50 mm, voor harde  
 ondervloer. Voor gebruik op een zachte ondergrond  
 worden harde rolwielen aanbevolen  
 (gelieve bij de bestelling aan te geven). 
• Greenguard gold cerfificaat, reddot design, conform EN1335 en 

NPR1813 normen. De stoel werd geproduceerd uit zoveel mogelijk  
 gerecycleerde materialen en kan tot 95% gerecycleerd worden.  
 De stoel is vrij van PVC, CFC, PBDE’s, persistent organic pollutants  
 (POP’s) en zware metalen. 
• 5 jaar garantie (uitzondering stoffen) 
 

Prijs: 
€ 350,9 (inclusief 21% BTW) 
Gratis levering aan huis in gans België. 
 

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen via Sofoco. (zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
Sofoco bestelt het artikel op haar beurt bij de firma TBI (Oosterzele). 
De firma TBI neemt rechtstreeks contact met je op i.f.v. levering aan huis. 
Je ontvangt na de levering een factuur, rechtstreeks van de firma.  
 

Bij problemen met de stoel - binnen de garantieperiode - dient er rechtstreeks 
contact worden opgenomen met de firma TBI. 

 

 

Bureaustoel Lively - gestoffeerde rug (3D armsteun) 
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In hoogte verstelbaar bureau 

Specificaties:  
• Merk: Fellowes 

• Type: Levado 

• Aantal elektrische motoren: 2 

• Kleur frame: mat zilver - Pantone 10102C 

• 4 programmeerbare hoogtestanden en LED display 

• Ingebouwde anti-bots detectie 

• Kabels kunnen netjes worden weggewerkt 
• Hoogtebereik bureau: 640 mm—1257 mm 

• Breedtebereik bureau: 1220—1829 mm 

• Bewegingssnelheid: 36mm pers seconde 

• Gewichtscapaciteit: 100kg (incl. gewicht bureaublad) 
• Materiaal bureaublad: MDF afgewerkt met een melanine toplaag 

• Materiaal frame: gepoedercoat staal 
• Kabelmanagement: 2 x 80 mm kabeldoorvoer en kabelgoot 
• Garantie:  
   Frame: 15 jaar 
   Mechaniek: 7 jaar 
   Bureaublad: 10 jaar 
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Prijs - versie 1 

bureau formaat 160 x 80 cm 

Keuze kleur tafelblad: wit, grijs, esdoorn, eiken, walnoot.  
€ 629,20 (inclusief 21% BTW)  
 

Prijs - versie 2 

bureau formaat 180 x 80 cm 

Keuze kleur tafelblad: wit, grijs, esdoorn, eiken, walnoot. 
€ 638,88 (inclusief 21% BTW) 
 

OPGELET:   
Transportkosten + eventuele plaatsingskosten nog apart bij te rekenen! 
• transportkosten: € 80 (exclusief 21% BTW)  
• plaatsingskosten: € 60 (exclusief 21% BTW)  

Praktisch: 
Dit item kun je bestellen via Sofoco. (zie pagina 15 ‘Hoe bestellen’) 
Sofoco bestelt het artikel op haar beurt bij de firma Du Fossé (Sijsele) 
De firma Du Fossé neemt rechtstreeks contact met je op i.f.v. levering aan huis. 
Je ontvangt na de levering een factuur, rechtstreeks vanuit de firma Du Fossé.  
 

Bij problemen met de tafel - binnen de garantieperiode - dient er rechtstreeks 
contact worden opgenomen met de firma Du Fossé. 
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OVERZICHT 

1. laptopstandaard basic (F8038401)    pagina 3 

 € 29,04 (inclusief 21% BTW) 
 

2.  monitorstandaard (F9169401)     pagina 4 

 € 33,18 (inclusief 21% BTW)      
 

3.  muismatje met polssteun F9252003)    pagina 5 

 € 15,15 (inclusief 21% BTW)      
 

4. gelmat voor toetsenbord (F9252103)    pagina 6 

 € 15,15 (inclusief 21% BTW) 
  

5. voetsteun Merk: Fellowes (F8035001)    pagina 7 

 € 43,06 (inclusief 21% BTW)      
 

6. bureaustoel netweave - zonder armsteun   pagina 8 

 artnr. H2960 

 € 290,4 (inclusief 21% BTW)       
 

7. bureaustoel netweave - met 3D armsteun   pagina 9  

 artnr. H2965 

 € 350,9 (inclusief 21% BTW)       
 

8. bureaustoel gestoffeerde rug - zonder armsteun  pagina 10 

 artnr. H2970 

 € 290,4 (inclusief 21% BTW)       
 

9. bureaustoel gestoffeerde rug - met 3D armsteun  pagina 11 

 artnr. H2975 

 € 350,9 (inclusief 21% BTW)  
 

10. In hoogte verstelbaar bureau formaat 160 x 80 cm pagina 12 + 13 

 Keuze kleur tafelblad: wit, grijs, esdoorn, eiken, walnoot.    

 € 629,20 (inclusief 21% BTW) - exclusief transport en plaatsing  
 

11. In hoogte verstelbaar bureau formaat 180 x 80 cm pagina 12 + 13 

 Keuze kleur tafelblad: wit, grijs, esdoorn, eiken, walnoot.  
 € 638,88 (inclusief 21% BTW) - exclusief transport en plaatsing 
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Hoe bestellen 

1. Mail jouw bestelling naar info@sofoco.be met vermelding van  
 de items die je wil aankopen. 
 

 

2. Om verwarring te vermijden, vermeld zo gedetailleerd mogelijk  
 alle informatie van het product (naam artikel + artikel nr.) 
 

 

3. Vermeld zeker volgende contactgegevens in jouw e-mail: 
 

  PERSONEELSNUMMER 

  NAAM 

  STRAAT 

  GEMEENTE 

  GSM 

  E-MAIL 
 

 

4. Onderstaande items worden rechtstreeks via Sofoco geleverd: 

  - laptopstandaard 

  - monitorstandaard 

  - muismatje met polssteun 

  - gelmat voor toetsenbord 

  - voetsteun 
  

 Je ontvangt vanuit Sofoco een seintje wanneer je jouw bestelling  
 kunt ophalen in het Sofoco-secretariaat (hoofdzetel, 1e verdieping, 
 Ruddershove 4). De betaling dient te gebeuren d.m.v. bancontact  
 bij afhaling van de bestelling in het Sofoco-secretariaat.  
 

 

5. Onderstaande items worden door Sofoco besteld bij de firma: 
  

  - bureaustoel 
  - in hoogte verstelbaar bureau 
 

 Je ontvangt vanuit de firma een seintje wanneer jouw bestelling zal 
 worden geleverd aan huis. Je ontvangt een factuur vanuit de firma.  
 De betaling van de factuur dient rechtstreeks te gebeuren aan de firma. 

mailto:info@sofoco.be
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voor info en bestelling 

SOFOCO 

hoofdzetel OCMW & welzijnsverenigingen 

Ruddershove 4 (1e verdieping) 
8000 Brugge 

t. 050 32 70 80 

info@sofoco.be 

mailto:info@sofoco.be

