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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

2777 01-03-07-10-20

1 □ 2985 01-03-07-10-20

3193 01-03-07-10-20

□ 3973 01-03-07-10-20

□

2 □ 430 3045 01-03-07-10-20

□L-Ständer 60X30X2mm

□L-stand tube 60X30X2mm

3 □ 800 2005 01-03-07-10-20

800 3045 01-03-07-10-20

□

□

4 □ 2257 01-03-07-10-20

2725 01-03-07-10-20 ..153027
□Wandschiene 15X30X15X2mm 2985 01-03-07-10-20 ..153030

□

5 □ 3030 64 60 01-03-07-10-20

□

□Assemblingprofile

..613030

..603030Zuil 60x30x2mm

Säule 60x30x2mm

Upright tube 60x30x2mm

..603040

T-Ständer 60X30X2mm

Wall upright 15X30X15X2mm

Montageprofil für Säule 

Montageprofiel ..603020

Wandrail 15x30x15x2mm ..153022

..603028

..603032

Zuil L-voet 60x30x2mm 

Zuil T-voet 60x30x2 mm

T-stand tube 60X30X2mm

..623030

..623020
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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

6 □ 570 01-03-07-10-20 ..573030
Incl.schroeven 595 01-03-07-10-20 ..593030

970 01-03-07-10-20 ..973030
1170 01-03-07-10-20 ..1173030
1220 01-03-07-10-20 ..1223030

□Querverbindung incl. 570 03-07-10

schrauben 30x30mm /40x20mm 970 03-07-10 ..974020

□Crossconnection tube 
2 holes with screw
30x30mm/40x20mm

7 □Stelvoetblok 60X30 M10 60 30 6030INS
Stelvoetblok 40X40 M10 40 40 24421400

□Stelleinsatz 60X30 M10
Stelleinsatz 40X40 M10

□Tube insert 60X30 M10
Tube insert 40X40 M10

8 □Stelvoet M10X40mm 40 24422200

□Stelteller M10X40mm

□Adjuster M10X40mm

9 □Plafondbevestiger M10 55 24427100

□Stellteller mit Stift M10

□Adjuster with pin M10

10 □Pvc dop 60X30 30 60 Zwart 22320060
Pvc dop 40X40 40 40 Schwarz 22320040

Black

□Abdeckkappe 60X30
Abdeckkappe 40X40

□Topcover pvc 60X30
Topcover pvc 40X40

11 □Wandhouder kort verstelbaar 01-03-07-10-20 ..1049

□Wandhalter, kurtz verstellbar

□Wallsupport short adjustiale

12 □Wandhouder verstelbaar 01-03-07-10-20 ..1050

□Wandhalter, verstellbar

□Wallsupport adjustable

13 8 316403
□Paneelhouder verstelbaar 11 316402

□Rückwandhalter verstelbar

□Panelclip adjustable  

Koppelbuis 

..574020

30x30mm / 40x20mm
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L B H

AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

14 □Drager 2 tands recht 180 01-03-07-10-20 ..5018
230 01-03-07-10-20 ..5023

□Träger 2 haken gerade 280 01-03-07-10-20 ..5028
330 01-03-07-10-20 ..5033

□Bracket 2 keys straight 380 01-03-07-10-20 ..5038
430 01-03-07-10-20 ..5043

15 □Drager 3 tands recht 480 01-03-07-10-20 ..7048
510 01-03-07-10-20 ..7051

□Träger 3 haken grade 610 01-03-07-10-20 ..7061

□Bracket 3 keys straight

16 □Drager schuin 45º 300 01-03-07-10-20 ..6430
450 01-03-07-10-20 ..6445

□Träger schräg 45º

□Bracket 45º slope

17 □Drager schuin 60º 300 01-03-07-10-20 ..6530

□Träger schräg 60º

□Bracket 60º slope

18 □Dwarsdrager achter inhaakbaar 300 01-03-07-10-20 ..6730

□Mittelträger von hinten einhängbar

□Centre bracket hooked at the back

19 □Dwarsdrager met fixeerschroef 300 01-07-10-20 ..60333

□Mittelträger mit fixierschraube

□Centre bracket hooked 
at the back with fixationscrew

20 □Luifeldrager 600 00-07-20 ..LS60

□Blendenträger

□Coverbracket

21 □Drager verstelbaar 330 01-03-07-10-20 ..5633
430 01-03-07-10-20 ..5643

□Träger verstellbar

□Bracket adjustable

22 □Zuignapje voor glasschap
429002

□Pvc Sauger für Glasboden

□Sucker for glass shelf



Basic 1600 6

L B H

AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

23 □Glasplaatdrager

123 19 ..13-1
□Glasbodenträger 200 19 ..20

□Glass shelfbracket

24 □Hangstang  180 600 19 ..6018
180 1000 19 ..10018

□Frontalrahmen 180 1200 19 ..12018
320 600 19-S19 ..6030

□Hangingrail 320 625 19 ..6230
320 1000 19-S19 ..10030
320 1200 19-S19 ..12030
320 1250 19 ..12530

25 □Hangstang getoogd 400 1000 19 ..10040

□Frontalrahmen gebogen

□Curved hangingrail

26 □Glasschapdrager voor hangstang 19 ..30154

□Glasbodenträger für frontalrahmen

□Glass shelfbracket for hangingrail

27 □Dubbele frontaalarm 30X15 530 19 ..301550
2X250mm
□Abhängearm doppelt 30x15

2X250mm
□Double display-arm 30X15

2X250mm

28 □Kaderbalk 60 600 19-S19 ..606
60 625 19 ..626

□Tragestange 60 1000 19-S19 ..1006
60 1200 19-S19 ..1206

□Displaybar 60 1248 19 ..1256

29 □Universele pen 6mm 50 50 19 ..65
100 100 19 ..610

□Universalehaken 6mm 150 150 19-S19 ..615
200 200 19 ..620

□Displayhook 6mm 250 250 19 ..625
300 300 19 ..630

30 □Frontaalarm 15X30X2mm 300 19-S19 ..2530
400 19 ..2540

□Abhängearm 15X30X2mm

□Displayarm 15X30X2mm
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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

31 □Frontaalarm ø 12mm 300 19 ..1230
400 19 ..1240

□Abhängearm ø 12mm

□Displayarm  ø 12mm

32 □Skatehouder ø 8mm 295 65 19 ..315

□Rollerskate Halter ø 8mm

□Skateholder ø 8mm

33 □Frontaalarm schuin ø 8mm 5 noks 19 ..85
10 noks 19 ..810

□Frontal-warenträger schräg ø8mm 5 Kugeln

10 Kugeln

□Sloping arm ø 8mm 5 balls
10 balls

34 □Frontaalarm schuin/diagonaal links 19 ..810L
10 nokken rechts 19 ..810R
□Warenträger schräg/diagonal

10 kugeln
□Sloping arm/diagonal

10 balls

35 □2 Etage arm 200-170-200mm 19 ..395

□2-Stufenarm 200-170-200mm

□Stepped arm 200-170-200mm

36 □Frontaalarm schuin  25X12mm 7 noks 19 ..407
12 noks 19 ..40124

□Frontal-warenträger 7 kugeln

schräg 25X12mm 12 kugeln

□Sloping arm 25X12mm 7 balls
12 balls

37 □Uitschuifarm 350-660 mm ø 6mm 19 ..036CL

□Auszieharm 350mm ø 6mm

□Extensible arm 350mm ø 6mm

38 □Frontaalarm 12x25mm 6 haken 350 19 ..256
25X12 6 haken
□Frontal-Warenträger schräg 

□Sloping arm 25x12mm 6 hooks
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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

39 □Ballenbeugel 250 19 ..545

□Balhalter

□Ball display ring

40 □2 Etage pen ø 8mm 19 ..15815
150-80-150mm
□2- Stufen haken ø 8mm 

150-80-150mm
□Stepped hook ø 8mm

150-80-150mm

41 □Frontaalarm ø 10 mm 300 19 ..1030

□Frontalearm ø 10mm

□Displayarm  ø 10mm

42 □Frontaalarm 8 mm 300 300 19 …830

□Frontalarm 8mm

□Displayarm  8mm

43 □Schoenschap voor kaderbalk 105 280 19 ..RVS3

□Shuhboden für tragestange

□Shoeshelf for displaybar

44 □Torsohoudervoor kaderbalk 170 390 19 ..1840P

□Torsohalter für Tragestange

□Holder for display bust

45 □Signframe 600 300 07 ..60302
625 300 07 ..62302

□Deco-rahmen 1000 300 07 ..100302
1000 400 07 ..100402

□Signframe 1000 500 07 ..100502
1200 300 07 ..120302
1200 400 07 ..120402
1250 300 07 ..125302
1250 400 07 ..125402
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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

46 □Wandrail voor strokenwand 250 07 ..1530CP

□Wandschiene für Lamellenwand

□Wall upright for slattwall 

Item for pos. 45

47 □Wandrail 250 07 ..153001

□Wandschiene

□Wall upright 

Item for pos. 45

48 □Frontaalarm voor zuil 300 19 ..1530
400 19 ..1540

□Abhängearm für Säule

□Straight arm for upright

49 □Getoogde T arm inhaakbaar 300 500 19 ..3055

□T-Arm gebogen einhängbar

□Curved T-arm for slots

50 □Frontaal arm schuin inhaakbaar 350 19 ..814
14 noks
□Frontal-Warenträger schräg

14 Kugeln einhängbar
□Sloping arm 14 balls for slots

51 □Frontaalpen inhaakbaar 100 19 ..108
200 19 ..208

□Abhängearm einhängbar 300 19 ..308

□Displayarm for slots
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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

52 □Wandlus elliptisch voor rijboring 19 29701200

□Ovalrohrhalter elliptisch zum 
einstecken

□Wallsupport for elliptic tube
2 pins

53 □Wandlus elliptich inschroefbaar 19 29701000

□Ovalrohrhalter elliptisch 
zum anschrauben
□Wallsupport for elliptic tube

2 holes

max. 3000mm
54 □Ovale buis elliptisch 35x20x2 3000 19 ..702600

□Ovalrohr elliptisch oval 35x20x2

□Ovaltube Elliptic 35x20x2

55 □Ovalbuisdrager 330mm 330 07-19 ..BR
52mm
50mm

□Ovalrohrträger 330mm.

□Elliptic tube bracket 330mm.

56 □Wandlus voor platovale buis 19 ..1530WL
schroefbaar
□Flachovalrohrhalter zum 

anschrauben
□Wallfix for oval tube

2 holes

max. 3000mm
57 □Plat-ovale buis 30x15x2mm 3000 19 ..1530300

□Flachovalrohr 30X15X2mm

□Oval tube 30x15x2mm
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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

58 □Drager voor kaderbalk steek 50 19 ..HPK
Per set

□Flachovalrohr Halter F 50mm
pro paar

□Bracket 50mm pitch only sets

59 □Paskamerbeugel buis ø25,4mm 1100 878 01-07-10-20 ..PKB100
1100 978 01-07-10-20 ..PKB110

□Umkleideraum Bügel ø25,4mm 1100 1078 01-07-10-20 ..PKB120

□Cabinrail tube ø 25,4mm

60 □Paskamerbeugel buis ø25,4mm 1200 1200 01-07-10-20 ..120120

□Umkleideraum Bügel ø25,4mm

□Cabin rail tube ø 25,4mm

61 □Wandbevestiging 120 01-07-10-20 ..PKS

□Wandbefestigung

□Wallfix

62 □Bevestiging voor zijkanten 40 01-07-10-20 ..PKES

□Seiten Befestigung

□Distanceholder

63 □Jashaak RW63211

□Kleiderhaken

□Coathook

64 □Dubbele haak 11 85 01-03-07-10-20 14DUB
00

□Doppelhaken mit Schraube

□Double bracketclip with screw
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AfbeeldingKleur: Bestelnr.Omschrijving Maat

65 □Inhaakplaat t.b.v. wandpaneel 20 38 85 01-03-07-10 ..201840
20 38 85 01-03-07-10 ..201841

□Inhängehaken für wanpanele

□Fixingbracket for wallpanels

66 □Glashouder schroefbaar 23 18 70 06 ..1660

□Glashalter anschraubbar

□Glassholder 2 screws holes

67 □Schroefplaat 35 85 00-03-07-10-20 ..1050856

□Anschraubplatte

□Fixingplate for tube

68 □Wandhouder voor koppelbuis 25 40 70 01-03-07-10-20 CLIP25
40 40 70 01-03-07-10-20 CLIP40

□Rückwandhalter für Verbinder

□Fixingplate for crossconnection

69 □Wandhouder voor platovalebuis 40 90 07 ..TV-CLIP
30x15mm

□Halterung für Flachovalrohr 30X15mm

□Fixingplate for ovaltube 30x15mm

70 □Montageplaat inhaakbaar 25 45 84 01-07-20 ..502045R
..502045L

□Einhängeblech

□Bracket fixingplate
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Omschrijving AlbeeldingKleur Bestelnr.Maat

1 □ 2413 03-07-20

2985 03-07-20

3193 03-07-20

□ 3557 03-07-20

□

2 □ 1320 03-07-20

1530 03-07-20

□ 2410 03-07-20

□

3 □ 1320 03-07-20

1530 03-07-20

□ 1740 03-07-20

2410 03-07-20

□

4 □ 1920 03-07

□Säule ø 60mm St-2 mit fussplatte

□

5 □ 40

□

□Adjuster M10X40mm

Round tube ø 60mm 4 sides slots

..6024

..6030

..6032

L- Ständer ø 60mm 4-seitig 

L-Stand tube ø 60mm 4 sides 

Zuil ø 60 mm 4 zijdige perforatie

T-Stand tube ø 60mm 4 sides slots

Säule ø 60mm 4-seitig gestanzt

slots

..6124

..6035

L staander ø 60 mm 4 zijdige ..6113
perforatie ..6115

gestanzt

..6215
T-Ständer ø 60mm 4-seitig gestanzt ..6217

..6224

perforatie
..6213T staander ø 60 mm 4 zijdige 

ohne Lenkrollen

..602450
ronde voet zonder wielen
Zuil ø 60 mm 4 zijdige perforatie

24422200

slots+ disc without casters
Round tube ø 60mm 4 sides 

 ø 35 mm

Stelvoet M10X40mm

 ø 35 mm

 ø 35 mm

Stelteller M10X40mm
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Omschrijving AlbeeldingKleur Bestelnr.Maat

6 □ 25 50 03-07-20

□Verstärkung für Lenkrollen
für L- oder T- Fuß nachrüstbar

□Conector for fixing casters

7 □ ø75 100
ø100 125

□

□

8 □ Ø75 100
Ø100 125

□

□

9 □
1
2
3
4
□
1
2
3
4

10 □ 543 03-07-20

943 03-07-20

□ 1143 03-07-20 ..60120K

□

11 □ 03-07-10-20

□

□

12 □ 03-07-10-20

□Wandhalter verstellbar

□

inhaakplaten
..60100K

Cross connection

bovenkop schuin beuken 206053
bovenkop schijf beuken

mit Schrauben

Koppelbuis met ..6060K

Zwenkwiel met bout ZW75

bovenkop kegel beuken 206050

206051

Deko Abdekung Scheibe, Buche

afdekkap pvc zwart

for L and T sand incl. screws

voor L- of T- voet met schroeven

M10x30 ZWR100

206052

Dekospitze schräg, Buche 

M10x30

Lenkrolle mit Boltzen M10X30

Zwenkwiel geremd met bout ZWR75

with brake

Gebremst
Caster whit screw M10X30

Querverbindung 

Abdeckkappe schwarz Kunstoff

Dekospitze, Buche 

Klem voor bevestiging van wielen ..R60WB

Caster with bolt M10X30

ZW100
Lenkrolle mit Boltzen M10X30

Wall support short

with brackets

Wandhouder kort ..1049

mit Hakenteile

Wandhalter kurtz

Wall support adjustable

Wandhouder verstelbaar ..1050



Circle Line 5

L B H

Omschrijving AlbeeldingKleur Bestelnr.Maat

13 □Frontaalarm schuin 7 nokken 19 ..57
25x12 mm 12 nokken 19 ..529

□Frontal-warenträger schräg 7 kugeln

25x12 mm 12 kugeln

□Sloping arm 7 balls

25x12mm 12 balls

14 □Frontaalarm 6 haken 19 ..530
25x12 mm

□Frontal-warenträger schräg 6 haken
25x12 mm

□Sloping arm 6 hooks
25x12 mm

15 □2 Etage arm 200-170-200 mm 19 ..531

□2-Stufenarm 200-170-200mm

□Stepped arm 200-170-200mm 

16 □Frontaal arm voor zuil 300 19 ..1530
400 19 ..1540

□Abhängearm für Säule

□Straight arm for upright

17 □Getoogde T arm inhaakbaar 300 500 19 ..3055

□T-Arm gebogen einhängbar

□Curved T-arm for slots

18 □Frontaal arm schuin inhaakbaar 350 19 ..814
14 noks

□Frontal-Warenträger schräg
14 Kugeln einhängbar

□Sloping arm 14 Balls for slots

19 □Frontaalpen inhaakbaar 100 19 ..108
200 19 ..208

□Abhängerarm einhängbar 300 19 ..308

□Display arm for slots

20 □Drager 2 tands recht 180 01-03-07-10-20 ..5018
230 01-03-07-10-20 ..5023

□Träger 2 Haken gerade 280 01-03-07-10-20 ..5028
330 01-03-07-10-20 ..5033

□Bracket 2 keys straight 380 01-03-07-10-20 ..5038
430 01-03-07-10-20 ..5043
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Omschrijving AlbeeldingKleur Bestelnr.Maat

21 □Drager 3 tands recht 480 01-03-07-10-20 ..7048
510 01-03-07-10-20 ..7051

□Träger 3 Haken gerade 610 01-03-07-10-20 ..7061

□Bracket 3 keys straight

22 □Dwarsdrager met fixeerschroef 300 01-03-07-10-20 ..60333

□Mittelträger mit Fixierschraube

□Centre bracket hooked
 at the back with fixationscrew

23 □Zuignapje voor glasschap 429002

□Pvc sauger für Glasboden

□Sucker for glass shelf

24 □Glasplaatdrager
200 19 ..20

□Glasbodenträger

□Glass shelfbracket

25 □Wandhouder voor koppelbuis 25 40 70 01-03-07-10-20 CLIP25
01-03-07-10-20 CLIP40

□Rückwandhalter für Verbinder

□Fixingplate for crossconection

26 □haakplaatje infreesbaar met 4 10 50 00 ..105025
lamelloapparaat

□Wandhalter zum einfräsen
mit lamellogerät

□Panelclip for woodenpanel

Meer accessoires vindt u onder rubriek Basic!
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SQUARE-LINE
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AfbeeldingKleurMaat Bestelnr.Omschrijving

1 □ 2413 03-07 ..404024
2985 03-07 ..404030

□ 3557 03-07

□Upright tube 40X40X2 mm
4 sides slots

2 □Stelvoetblok 40X40 M10 40 40 24421400

□Stelleinsatz 40X40 M10

□Tube insert 40X40 M10

ø35
3 □Stelvoet m10X40mm 40 24422200

□Stelteller m10X40mm

□Adjuster m10X40mm

4 □Einstaander 40x40x2mm 2413 03-07 ..4040245
4 zijdige perforatie
incl. stelvoet en schroeven

□Endsäule 40X40X2 mm

incl. stellteller und schaube

□End upright tube 40x40x2mm
4 sides slots 
incl. adjuster and screws

5 □Koppelbuis 40x40x2,0 mm 560 03-07 ..404056
960 03-07 ..404096

1160 03-07 ..4040116

□Querverbinder Rohr 40X40X2 mm

□Crossconnection 
tube 40X40X2 mm

6 □Wandhouder kort 01-03-07-10-20 ..1049

□Wandhalter, kurtz

□Wall support short

7 □Wandhouder verstelbaar 01-03-07-10-20 ..1050

□Wandhalter, verstellbar

□Wall support adjustabel

4-seitig gestanzt 

Zuil 40X40X2 mm
4 zijdige perforatie

4-seitig gestanzt
Säule 40X40X2 mm ..404035
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AfbeeldingKleurMaat Bestelnr.Omschrijving

8 □T- staander 40x40x2mm 740 1410 03-07-10 ..42150
31x12mm 4 zijdige perforatie

□T- Säule Stzg. 31X12mm 4-seitig
Rohr 40X40X2 mm 

□T- upright tube 31x12mm
tube 40x40x2mm 4 side slots

9 □Koppelbuis 40x40x2,0 mm 560 03-07-10 ..404056
960 03-07-10 ..404096

1160 03-07-10 ..4040116

□Querverbinder Rohr 40X40X2 mm

□Corssconnection 40X40X2 mm

10 □Koppelbuis 40x40x2,0 mm 560 03-07-10 ..414056
met gat voor kaarthouder 960 03-07-10 ..414096

1160 03-07-10 ..4140116

□Querverbinder Rohr 40X40X2 mm
mit bohrung für Plakthalter

□Corssconnection 40X40X2 mm
with socket for cardholder

11 □H-frame 40x40x2mm 1160 1352 03-07-10 ..40120135
met gaten voor kaarthouder

□H-Element Rohr 40X40X2 mm
 mit Borungen für Plakathalter

 

□Connecting frame 40X40X2 mm
with holes for sign



Square-Line  5
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AfbeeldingKleurMaat Bestelnr.Omschrijving

12 □Kopframe 40x40x2mm
passend op T- staander 600 1410 03-07-10 ..4260140

□Kopfrahmen 
Passend für T-Element
Rohr 40X40X2 mm 

□Head frame 
Tube 40X40X2 mm
for T- stand

13 □Montageplaat t.b.v. display 100 30 07 ..4010030
voor buis 40X40mm

□Halterung für Rohr 40X40mm

□Fixingplate for tube 40X40mm

14 □ ø75 100 ZW75
ø100 125 ZW100

□

□

15 □ Ø75 100 ZWR75
Ø100 125 ZWR75

□

□

16 □ 40

□

□Adjuster M10X40mm

Stelvoet M10X40mm
 ø 35 mm

Zwenkwiel met bout 
M10x30
Lenkrolle mit Boltzen M10X30

Lenkrolle mit Boltzen M10X30

Caster with bolt M10X30

Zwenkwiel geremd met bout
M10x30

Meer accessoires vindt u onder rubriek Basic!

Gebremst
Caster whit screw M10X30

Stelteller M10X40mm
 ø 35 mm

with brake

 ø 35 mm

24422200
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Omschrijving AfbeeldingMaat Kleur Bestelnr.

1 □ 40 40 1410 03-07-10

□Endsäule 40X40X2 mm

□End upright tube 40x40x2mm
1 sides slots lefthand

2 □ 40 40 1410 03-07-10

□Endsäule 40X40X2 mm

□End upright tube 40x40x2mm
1 sides slots righthand

3 □ 40 40 1410 03-07-10

□Endsäule 40X40X2 mm

□End upright tube 40x40x2mm
2 sides slots 

4 □H-frame 40x40x2mm 1160 1410 03-07-10

met gaten voor kaarthouder

□H-Element Rohr 40X40X2 mm
 mit Borungen für Plakathalter

 

□Connecting frame 40X40X2 mm
with holes for sign

Staander 40x40x2mm ..41140

1-seitig gestanzt Links

1 zijde perforatie links

1-seitig gestanzt Rechts

Staander 40x40x2mm ..42140
1 zijde perforatie rechts

2-seitig gestanzt

Staander 40x40x2mm ..40140
2 zijdig perforatie 

..40120140



Square-Line + 4

L B H

Omschrijving AfbeeldingMaat Kleur Bestelnr.

5 □
560 03

□

□

6 □Koppelbuis 40x40x2,0 mm 560
met gaten voor kaarthouder 03

□Querverbinder Rohr 40X40X2 mm
mit Bohrungen für Plakthalter

□Corssconnection 40X40X2 mm
with sockets for cardholder

7 □ 700 03-07-10

□

□

8 □Montageplaat t.b.v. display 100 30 07

voor buis 40X40mm
□Halterung für Rohr 40X40mm

□Fixingplate for tube 40X40mm

9 □
40

□

□Adjuster M10X40mm

Connecting tube 40X40X2 mm

Verbinder Rohr 40X40X2 mm

Buis 40x40x2,0 mm ..424056
Wandframe koppelbuis

Standfuß Rohr 40X40X2 mm

..444056

Voet basis frame 40x40x2mm ..4040700

Foot 40X40X2 mm

 ø 35 mm

..4010030

Stelteller M10X40mm

Stelvoet M10X40mm
 ø 35 mm 24422200

Meer accessoires vindt u onder rubriek Basic!

 ø 35 mm



DUO FIX

OmschrijvingAfb nr: Mat-chroom

Wandhouder 45 x 45 x 10 mm. 
Mat-chroom.
Afdekplaatje 
Contra plaat

00000-150

10000-150
20000-150

50

51
52

50 51

52

Drager

Drager voor schap.
Verkrijgbaar in links 
en rechts, 2 lengtes.
Mat-chroom.

Ook met zuignapje
voor glasschap leverbaar.

Artikelnummer

180 mm.
180 mm.
280 mm.
280 mm.
Zuignapje voor
glasschap

70180-150-rechts
70181-150-links
70280-150-rechts
70281-150-links
429002



Duo-fix 2

Duo-fix



Duo-fix 3

L B H

Omschrijving AfbeeldingKleur Bestelnr.Maat

1 □Wandhouder 
10 45 45 S19 00000-150

□Wandbuchse 

□Base plate

2 □Afdekkap
30 37 S19 10000-150

□Blindabdeckung

□Coverplate 

3 □Contraplaat

□Gegenplatte 4 45 45 S19 20000-150

□Counterplate

4 □Frontaal pen ø8mm 
25 S19 5025-150

120 S19 50120-150
□Universalhaken ø8mm 200 S19 50200-150

□Display hook ø8mm

5 □Frontaal arm ø20mm 200 S19 00203-150
250 S19 00253-150

□Arm gerade ø20mm 

□Straight arm ø20mm

6 □Nokkenarm schuin ø8mm
3 of 6 noks 140 S19 30141-150

250 S19 30252-150
□Schrägabhänger ø8mm

3 oder 6 kugeln

□Sloping arm ø8mm 
3 or 6 balls

7 □2 Etage pen ø8mm 120-100-120 mm S19 60120-150

□2-Stufenarm ø8mm 120-100-120 mm

□Stepped arm ø8mm 120-100-120 mm

8 □Hangstang buis ø25mm 300 600 S19

□Frontalrahmen stange ø25mm

□Hangingrail tube ø25mm

630300-150



Duo-fix 4

L B H

Omschrijving AfbeeldingKleur Bestelnr.Maat

9 □ S19

□

□

10 □Drager R 180 S19 70180-150
L 180 S19 70181-150

□Träger R 280 S19 70280-150
280 S19

□

11 □ 31

□

□

12 □ 150 250 S19

□ 200 400 S19

□ 300 400 S19

13 □ 92 37 26

□

□

14 □ 150 300 20 19

□

□

Pvc Sauger für Glasboden

429002Zuignapje voor glasschap

60000-150

Glass shelfbracket max 8mm Glass

Sucker for glass shelf

70281-150L

T-arm ø20 en ø8mm 01525-150

Bracket

Glasdrager max. 8mm glas

Glashalter für max. 8mm Glas

Montageplatte

T-arm ø20 und ø8mm 02040-150

T-Displayarm ø20 and ø8mm 03040-150

Montageplaat 10100-150

Connecting plate 

Schuhkonsole

Schoenschap 03015-150

Perforated shoeshelf



COMBI PANEL
CP

600mm / 1000mm / 1200mm

600 mm. 600 mm. 1000 mm. 1000 mm.

3000 mm.

2400 mm.

CP102V 1020MM
CP122V 1220MM



Combi Panel 2

Combi Panel



 Combi Panel 3

L B H

Omschrijving Maat Bestelnr. AfbeeldingKleur

1 □ 1020
1220

□

□

2 □ 2401 07

□

□

3 □ 350 19

□

□

4 □ 350 19

□

□

5 □ 300 19

400 19

□

□

Abhängerarm Gerade

Frontal-warenträger 6 haken

CP53230

CP530

CP53240

Frontaalarm 6 haken

Sloping arm 6 hooks

52mm perforatie / folge / pitch

Frontaalarm 11 noks chroom

Displayarm straight

Sloping arm 11 balls

Aluminiumprofiel

CP529

..602400

CP102V
CP122V

Frontal-warenträger 11 kugeln

Montagelijst 

Aluminiumprofil

Aluminium profile

Fixing profile

Montagescheine

Frontaalarm recht



 Combi Panel 4

L B H

Omschrijving Maat Bestelnr. AfbeeldingKleur

6 □2 Etage arm 200-170-200 mm 19 CP531

□2-Stufenarm 200-170-200mm

□Stepped arm 200-170-200mm 

7 □Eurohaak 100 19 CP527100
150 19 CP527150

□Eurohaken 200 19 CP527200
250 19 CP527250

□Eurohook 300 19 CP527300

8 □Universele pen 50 19 CP52550
100 19 CP525100

□Universalhaken 150 19 CP525150
200 19 CP525150

□Displayhook 250 19 CP525200
300 19 CP525250

9 □Caphouder
19 CPCAP

□Caphalter

□Capholder

10 □Drager 180 07-10-20 CP..180
230 07-10-20 CP..230

□Träger 280 07-10-20 CP..280
330 07-10-20 CP..330

□Bracket 380 07-10-20 CP..380

11 □ 30 429002

□

□

12 □Drager verstelbaar 280 20 CPV..280
330 20

□Träger verstelbar 380 20

□Bracket adjustable

13 □Glasplaatdrager max. 8mm glas 130 19 CP..13

□Glasbodenträger max. 8mm Glas

□Glass shelfbracket max. 
8mm glass

CPV..330
CPV..380

Zuignapje voor glasplaat

Pvc Sauger für Glasboden

Sucker for glass shelf



 Combi Panel 5

L B H

Omschrijving Maat Bestelnr. AfbeeldingKleur

14 □
100 280 07 RVS190..

□ 20 RVS1AS

□

15 □
100 280 07 RVS290..

□ 20 RVS2AS

□

16 □ 100 250 45 30 DBA238

□

□

17 □Folder presentatie plexiglas 38 235 250 30 DBA217

□Prospekthalter plexiglas

□Leafletholder acrylic

18 □Folder presentatie plexiglas 38 115 210 30 DBA214

□Prospekthalter plexiglas

□Leafletholder acrylic

19 □ 320 600 19

□

□

20 □ 250 19

□

□

Schuhkonsole

Shoe shelf

Schoenschap

Hangingrail

Hangstang 

ø 150mm
Ballenbeugel CP545

Ballhalter

Frontalrahmen

CP533600

Schuhkonsole

Schoenschap

Schuhkonsole plexiglas

Perforated shelf acrylic

Shoe shelf

Schoenschap plexiglas

Display ring 



 Combi Panel 6

L B H

Omschrijving Maat Bestelnr. AfbeeldingKleur

350 tot 660 mm
21 □Uitschuifarm 19 CP..036

□Auszieharm

□Stretch arms 

22 □Skatehouder ø 8mm 19-20 CP..315

□Rollerskatehalter ø 8mm

□Skateholder ø 8mm

 ø120 mm
23 □Hoedenbeugel 19 CP..62012

□Huthalter

□Displayhoulder for hat

24 □Inhaakplaat 45 65 19 CP583

□Montageplatte

□Fixing plate

25 □Displayhaak 26 70 19 CP580

□Displayhaken

□Displayhook

26 □ 26 70 19

□

□

27 □ 12 25

□

□

28 □ 250 07

□

□

Klokhaak CP582

Posterhaak CP581

Clockhook

Uhrenhalter

Posterhook

Posterhaken

Wandschiene für Signrahmen

Montagerail voor signframe ..1530CP

Wallupright for signframe



FREESTYLE 

FREESTYLE



Freestyle 2

Freestyle



Freestyle 3

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

1 □ Ø 800 01-03-07-10-20

Ø 900 01-03-07-10-20

□

□

2 □ Ø2100 Blauw

Ø2100 Geel

□ Ø2100 Groen

□

3 □ 19

□

□

4 □ 600 900 1200 01-03-07-20

□

□

MA-45

Rundständer excl. Lenkrollen

Schirm für Rondständer 45"

Parasolklem 

Single rack adjustible excl. casters

BUC/01

Parasol 45"

ohne Lenkrollen

ER1600..

Schirmhalter 

Rond confectierek excl. wielen RR80..
RR90..

Round rack excl. Casters

Ständer gerade (höhe verstelbar)

Umbrella connector 

Enkel confectierek 1600mm lang
zonder wielen

Umbrella 45"



Freestyle 4

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

5 □ 400 830 01-03-07-10-19-20

400 830 01-03-07-10-19-20

1200

□

□

6 □ 400 830

□ 800 800 1200 19

□

7 □ 600 640 1200 07

□

□

3-way rack 3 straight arms adjustible

..500301

buis 25,4 x 25,4 mm verstelbaar in

Rohr 25,4x25,4 mm verstelbar in

Presention-unit Impulse

2x rechte en 2x schuine arm

4-weg Ständer 2X gerade- 2X schräg
4-Wag Ständer 4x arm grade

4 armig rek 4x rechte arm

4-Way rack arms adjustible

..10022s
..1004

ø 13 hole for sign

ø13 gat voor prijs kaarthouder

3-armig rek traploos verstelbaar

3-weg Ständer 3x arm gerade 

 

Presentatieunit Impulse ..4005

hoogte

Tube 25,4x25,4 mm adjustible

höhe

Kombi-Stander Impulse

Höhe verstelbar

4 armig rek trapl.verstelbaar 

 2 straight + 2 slant arms
adjustible

ø13 Borung für Plakathalter

höhe verstelbar

OU  OF C LLE TION

T
O

C



Freestyle 5

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

8 □ 590 810 1600 19

□

□

9 □ 1400 1387 19-23

□

□

10 □ 1600 595 1300 03-07-10

1900

□

□

FOLD1
incl. draagschap

Reiserollständer mit Drahtboden

Double rack adjustible

Enkel confectierek ..140140

verstelbaar

Vouwrek op wielen

DR160..

Ständer gerade 

Dubbel confectierek in hoogte 

shelf

Doppelt Ständer höhe verstellbar

Single rack 

Folding rack incl. casters and grid 



Freestyle 6

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

11 □ 650 530 1960 03-07-10

03-07-10

□

□

12 □ 1600 1300 07

1900

□

□

13 □ 350
400 500 1060 03-07

1660
□

□

14 □ 350
750 500 1060 03-07

□

□

Bijzetstandaard dubbel

Dubbel rek buis 30x30mm

Double rack adjustable

incl. Lenkrollen Paneel und spiegel

..2SPIEGEL

Spiegelframe 185x55cm ..1SPIEGEL

Mirror frame incl. panel and mirrors

..DR160

1-way rack adjustable

2-way rack adjustable

..BS
Bijzetstandaard enkel
in hoogte verstelbaar

in hoogte verstelbaar

Doppelt Ständer höhe verstellbar

1-Armiger Ständer höhe verstellbar

2x arm recht ..BSD
in hoogte verstelbaar

2-Armiger Ständer höhe verstellbar

incl.. wielen, paneel en spiegels

Anprobe-Rollspiegel



Freestyle 7

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

15 □ 620 03-07

T=19

625 625 1000

□

□

16 □ Ø75 100
Ø100 125

□

□

17 □ Ø75 100
Ø100 125

□

□

18 □ 400 700 876 03-07-10-20

□

□

19 □ 700 1400 400 03-07-10

800 1600 750 03-07-10

□

□

..TAFREIN

kleuren leverbaar

Schublade Tischplatte

Tafel met blad in diverse ..7014070

plateau diverse kleuren leverbaar
Paktafel verrijdbaar 2 lades en

Packing table complete

incl. wielen

Tisch mit Tischplatte 

T-standaard ..STAND
1x arm recht
in hoogte verstelbaar

ZW75

excl. prijskaarthouder

T-Ständer verstellbar
Excl. Plakatrahmen

Excl. cardholder
T-rack adjustible 

Zwenkwiel met bout 

Voet / Fuß / foot

different colours 
with 2 drawers and tabledeck in 

ZWR100

Caster with bolt M10X30

M10x30
Lenkrolle mit Boltzen M10X30

Caster whit screw M10X30
Gebremst

with brake

Packtisch mit Lenkrollen 2x 

Lenkrolle mit Boltzen M10X30

 in verschiedene Farben
Table in different colours 

 in verschiedene Farben

ZW100

Zwenkwiel geremd met bout
M10x30

ZWR75

..7016080

including casters



Freestyle 8

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

20 □
450 1280 400 07

□

□

21 □ 1000 2500 750 03-07-10

□

□

22 □ 1000 1840 03-07-10

□

□

23 □ 150 00-07-20

200 00-07-20

□ 350 00-07-20

500 00-07-20

□ 700 00-07-20

950 00-07-20

24 □ 11 217 305
11 305 427

□

□

Table complete

ohne wand

..ETA

Sofa complete

Plakatrahmen A3

Sitzbank Gestell mit Polsterung
..7012840

Zitbank met kussen

..702510

Tisch Gestell und Decke

Etalage-unit draaibaar

Tafelpoot ..30615
..30620

Tischfuss ..30635
..30650

Tableleg ..30670
..30695

3011400Prijskaarthouder  A3
transparant 3011300

Window-display turnable

Tafel Blad naar keuze

Schaufensterwand drehbar 

Sign A3

Op aanvraag uitlopende 
model



Freestyle 9

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

25 □ 16 90 50
□
□

26 □ 12 330
620

□

□

27 □ 10 80 19

□

□

28 □
1500 24

□ 2100 24

□
850
900

29 □ 450 450 450 ANTRACIET

ROZE

PAARS

□ ROOD

ZILVER

WIT

□ ZWART

30 □ 1000 1000 450 ZWART

WIT 

LIME GROEN

□

□

31 □

□

□

1033624F

Platte für Aziehrohr

Plate for adjustible rod

HOCKER-R

HOCKER-S

HOCKER-W

HOCKERXL-Z

HOCKERXL-W

Hocker skai HOCKER-AN

HOCKER-C

HOCKER-P

HOCKER-Z

Sessel vinyl

Seat / pad vinyl

T-Stück plakatrarhmen

gewinde

1920140620

T-piece for sign

uitschuifbaar

Stift für plakatrarhmen Auziehbahr

Pen Ø12 voor prijskaarthouder

..M80

3020011

6-006
6-010

3-Delig Dreiteilig Three piece

Sessel vinyl XL

Seat / pad vinyl XL

Pen ø10 prijskaarthouder

Rod for signholder ø 12

Picking stick adjustible
2-Delig Zwieteilig Two piece

Teleskoop stange Ausziehbahr

ø 30
Hangerstok uitschuifbaar

Rod for signholder ø10

Hocker skai XL

Voetplaat voor verstelbare pen

adjustible

Stift ø10 plakaatraam mit 

T-stuk prijskaarthouder



Freestyle 10

L B H

Omschrijving Bestelnr.Kleur AfbeeldingMaat

32 □ 400 400 1500 03-07

□

□

33 □ 300 300 490 03-07

□
drehbar

□

34 □ 07

□   

□

35 □

□

□

36 □ 530 530 775 19

bodem

□

□

37 □ ø450

□

□

38 □ ø600

□

□

MAND..

Drahtkorb zusammenklappbar

Wire basket adjustible bottum

BIJOUMOLEN

..303050

PC45

PC60

Bijoumolen tafelmodel draaibaar

Bijoux Präsentation Tischmodel 

Prijskaarthouder a4 compleet tbv. Mand

MAND

35424-XX

Bijoux Präsentation drehbar

Bijou presentation turnable

Bijou mill table unit turnable

Wire basket adjustable bottum

DrahtKorb Boden in höhe verstelbar

Preis-Fenster a4 für draht Korb

Price tag window a4 for wire basket

Panorama Spiegel

Draadmand + verstelbare bodem

Panoramic mirror

Panoramische spiegel 600mm

Panoramische spiegel

Bijoumolen draaibaar

Panoramic mirror

Draadmand inklapbaar + verstelbare

Boden verstellbar

Panorama Spiegel

OUT  COLLE T ONOF C I



Staal interieur 1

Staal interieur

Wandstelling, plafondmontage

Montageprofiel

Topwand 520mm

Achterwand 520mm

Achterwand 520mm

Achterwand 520mm

Achterwand 226mm

Metalen overzetplint

Wandstelling, vrijstaand

Achterwand 520mm

Achterwand 520mm

Achterwand 520mm

Achterwand 520mm

Schap 440/550/660mm

Voet 440/550/660mm

Plint voor voeten



Staal interieur 2

Staal interieur

             Trennscheiben

       Stahlbord mit TrägerKopframe Afdekkap

Achterwand 250mm

Achterwand 250mm

Legborden 440/550

Voeten

Plint voor voeten

Schap met drager

Vakverdeling



Staal interieur 3

L B H

AfbeeldingKleur Bestell Nr.:Omschrijving Maat

1 □ 2777 03-07-10-20

2985 03-07-10-20

□ 3193 03-07-10-20

□ 3973 03-07-10-20

2 □ 1244 03-07-10-20

2284 03-07-10-20

□

□

3 □ 60 630 1244 03-07-10-20

□Kopfrahmen onhne Rückwand

□

4 □
60 30

□ 30 30
40 40

□

5 □

□

□

Kopframe zonder paneel

6030INS

Tube insert 30X30 m10

24421200

Stelvoetblok 40X40 m10
Stelvoetblok 30X30 m10
Stelleinsatz 60X30 m10
Stelleinsatz 40X40 m10

Stelvoetblok 60X30 m10

..603012

..603040Upright tube 60x30x2 mm

2 zijdige perforatie ..603030
..603032

Wandzuil 60x30x2mm ..603028

Säule 60x30x2 mm

Zuil 60x30x2mm 

HT..12560

..603022

für Einhängefuss

t.b.v. inhaakvoet

Headframe without panel

Säule 60x30x2 mm

for assembling leg

Stelvoet M10 x 40 mm
ø 35 mm

Stelteller M10X40mm

Adjuster M10X40mm

Stelleinsatz 30X30 m10

24422200

24421400

Tube insert 60X30 m10

Upright tube 60x30x2 mm

Tube insert 40X40 m10



Staal interieur 4

L B H

AfbeeldingKleur Bestell Nr.:Omschrijving Maat

6 □
55

□

□

7 □Pvc dop 60X30
30 60

□Abdeckkappe 60X30
Abdeckkappe 40X40

□ 40 40
Topcover pvc 40X40

8 □Voet incl. legborddragers 440 244 03-07-10-20 ..1944
550 244 03-07-10-20 ..1955

□Fuss incl. Bodenträger 660 244 03-07-10-20

□Leg incl. shelfbrackets

9 □ 3030 64 30 03-07-10-20 ..603020

□Montageprofile für Säule 

□Assemblingprofile for uprightube

10 □Afdekkap 570 77 03-07-10-20 ..57
970 77 03-07-10-20 ..97

□Gondolabdeckung 1170 77 03-07-10-20 ..117

□Gondola - cover

11 □Wandpaneel 600 208 03-07-10-20 ..5920
600 520 03-07-10-20 ..5952

1000 208 03-07-10-20 ..9920
□Rückwand 1000 520 03-07-10-20 ..9952

1200 208 03-07-10-20 ..11920
1200 520 03-07-10-20 ..11952

□Backpanel

12 □Wandpaneel voor kopframe 60 208 03-07-10-20 ..5921

□Rückwand für Kopfrahmen

□Backpanel for headframe

13 □Toppaneel 600 520 03-07-10-20 ..5952T
1000 520 03-07-10-20 ..9952T

□Rückwand oben 1200 520 03-07-10-20 ..11952T

□Topbackpanel

14 □………………………….. 600 520 03-07-10-20 ……
□
□

..1966

Montageprofiel voor wandzuil

Plafondbevestiger M10

Topcover pvc 60X30 22320040

224427100
Stellteller mit stift M10

Adjuster with pin M10

Pvc dop 40X40 22320060

UIT DE 
COLLECTIE



Staal interieur 5

L B H

AfbeeldingKleur Bestell Nr.:Omschrijving Maat

15 □Wandpaneel geperforeerd 600 520 03-07-10-20 ..5952P
1000 520 03-07-10-20 ..9952P

□Rückwand gelocht 1200 520 03-07-10-20 ..11952P

□Perforated Backpanel

16 □Topwandpaneel geperforeerd 600 520 03-07-10-20 ..5952TP
1000 520 03-07-10-20 ..9952TP

□Lochrückwand oben 1200 520 03-07-10-20 ..11952TP

□Perforated toppanel

17 □Plint voor voet 600 230 03-07-10-20 ..5923
1000 230 03-07-10-20 ..9923

□Fussblende 1200 230 03-07-10-20 ..11923

□Floorcover

18 □Metalen plint 600 230 03-07-10-20

1200 230 03-07-10-20

□ 600 420 03-07-10-20

1200 420 03-07-10-20

□
HT-07-20

19 □Legbord 600 220 03-07-10-20 ..6022
1000 220 03-07-10-20 ..10022

□Stahlbord 1200 220 03-07-10-20 ..12022
600 330 03-07-10-20 ..6033

□Shelf 100 330 03-07-10-20 ..10033
1200 330 03-07-10-20 ..12033
600 440 03-07-10-20 ..6044

1000 440 03-07-10-20 ..10044
1200 440 03-07-10-20 ..12044

20 □Drager 2 tands verstelbaar
220 03-07-10-20 ..22

□Träger 2 haken verstellbar 330 03-07-10-20 ..33
440 03-07-10-20 ..44

□Shelfbracket 2 keys adjustable

21 □Drager 3 tands verstelbaar
550 03-07-10-20 ..55

□Träger 3 haken verstellbar 660 03-07-10-20 ..66

□Shelfbracket 3 keys adjustable

22 □Montageprofiel kunstof 600 07-05 ..sp60
1000 07-05 ..sp100

□Montageprofil kunstof 1200 07-05 ..sp120

□Assemblingprofile pvc

UIT DE 
COLLECTIE



Staal interieur 6

L B H

AfbeeldingKleur Bestell Nr.:Omschrijving Maat

23 □Frontlijst 6mm acryl 600 100 HT5910
1000 100 HT9910

□Frontscheibe 6mm Acryl 1200 100 HT11910

□Acrylic frontpanel 6mm

24 □Scanningprofiel 600 SCP60
1000 SCP100

□Scanning-Preisschiene 1200 SCP120

□Scanningprofile

25 □Verdeellijst 600 TP60
1000 TP100

□Trennscheibenprofil 1200 TP120

□Dividing strip

26 □Verdeelschotje 218 75 VD22075
328 75 VD33075

□Trennscheibe 438 75 VD44075
548 75 VD55075

□Divider 658 75 VD66075

27 □Boardhaak verzinkt ø 3,5 mm 50 305
120 3012

□Einfachhaken ø 3,5 mm lochplatte 160 3016
200 3020

□Hook for grid panel ø 3,5mm

28 □Boardhaak dubbel ø 3,5 mm
120 30D12

□Dobbelhaken ø 3,5 mm für lochplatte 160 30D16
200 30D20

□Hook for grid panel double ø 3,5mm

29 □Wandhouder kort verstelbaar
03-07-10-20 ..1049

□Wandhalter, kurtz verstellbar

□Wall support short adjustable

30 □Wandhouder verstelbaar 03-07-10-20 ..1050

□Wandhalter, verstellbar

□Wallsupport adjustable



Staal interieur 7

L B H

AfbeeldingKleur Bestell Nr.:Omschrijving Maat

31 □Signframe 600 300 07 ..60302
625 300 07 ..62302

□Decorahmen 1000 300 07 ..100302
1000 400 07 ..100402

□Signframe 1000 500 07 ..100502
1200 300 07 ..120302
1200 400 07 ..120402

07 ..6035S
07 ..6045S
07 ..12035S
07 ..12045S

Meer accessoires vindt u onder rubriek Basic!
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Algemene  verkoop- en leveringsvoorwaarden van ROELOFS INTERIEURS B.V. , zoals 
gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo onder nummer : 21/2015 
 
 

1. Definities en toepasselijkheid 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roelofs 

Interieurs B.V., gevestigd te Nijverdal; 

Wederpartij: degene met wie Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten alsmede 

degene aan wie Gebruiker een offerte heeft uitgebracht; 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 

Gebruiker en Wederpartij, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van 

Gebruiker alsmede alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij. 

1.3 Gebruiker wijst uitdrukkelijk eventueel door Wederpartij van toepassing verklaarde 

(algemene) (inkoop)voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele 

eerdere verwijzing van Wederpartij naar dergelijke (algemene) voorwaarden. 

Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Wederparti j dient uitdrukkelijk 

schriftelijk met Gebruiker te worden overeengekomen.   

1.4 Indien (algemene) voorwaarden van Wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of 

worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene 

voorwaarden van Gebruiker. 

 

2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst 

2.1 Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is 

vermeld. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens die Gebruiker 

verstrekt, zijn voor Gebruiker niet bindend en geven slechts een algemene 

voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien een offerte van 

Gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Wederpartij wordt 

aanvaard, heeft Gebruiker het recht dit aanbod onverwijld na de aanvaarding te 

herroepen. 

2.2 Wederpartij is gehouden Gebruiker tijdig alle informatie te verstrekken, welke 

Gebruiker naar haar oordeel voor correcte uitvoering van de overeenkomst nodig 

heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Wederpartij verstrekte informatie, 

waarbij Gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door 

de Wederpartij verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de 

totstandkoming van de overeenkomst. Wederpartij staat in voor de juistheid, 

volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte informatie, ook 

indien deze van derden afkomstig is. Indien achteraf blijkt dat de voornoemde 

informatie (deel) onjuist of onvolledig is geweest, vrijwaart Wederpartij Gebruiker voor 

alle mogelijk hieruit voortvloeiende aanspraken, waaronder die van derden.    

2.3 Een overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komst eerst tot stand nadat 

Gebruiker de opdracht van de Wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met 

uitvoering van de overeenkomst is begonnen. 
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2.4 Eventueel door Gebruiker verstrekte incidentele adviezen bij – door Wederpartij 

overgelegde - bouwtekeningen hebben een vrijblijvend karakter. De Wederpartij dient 

bedoeld advies te (laten) controleren.  

 

3.  Wijzigingen en meerwerk 

3.1. Door de Wederpartij na het verstrekken van de opdracht respectievelijk het tot stand 

komen van de overeenkomst met Gebruiker alsnog verlangde wijzigingen in de 

(uitvoering van de) overeenkomst moeten door de Wederpartij schriftelijk aan 

Gebruiker worden gemeld, vóórdat Gebruiker een aanvang met de uitvoering van de 

overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen 

Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomst nadat Gebruiker deze 

wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. 

Indien de door de Wederpartij gewenste wijzingen naar het oordeel van Gebruiker 

een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Gebruiker 

gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de Wederpartij buitengerechtelijk te 

ontbinden. Gebruiker is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door 

de Wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, 

volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de Wederpartij. 

3.2 Indien Gebruiker de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met 

de uitvoering daarvan is begonnen (ook ingeval door haar geen schriftelijke melding 

als bedoeld in art. 3.1. is ontvangen), is de Wederpartij verplicht alle daaruit 

voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Gebruiker te voldoen, 

onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de Wederpartij ter zake van de 

met Gebruiker gesloten overeenkomst. 

3.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de 

overeenkomst ontstaat, zullen de door Gebruiker opgegeven termijnen worden 

verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze algemene 

voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. Gebruiker is ter zake van de 

vertraging nimmer aansprakelijk jegens de Wederpartij. 

 

4. Termijnen, levering, levertijd, oplevering en annulering. 

4.1 De door Gebruiker in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de 

Wederpartij opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking 

en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om 

uiterste termijnen. 

4.2 Indien buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen de uitvoering van overeenkomst door 

Gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Gebruiker de 

Wederpartij zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst 

kan worden uitgevoerd. Gebruiker is in dit verband tevens gerechtigd de 

overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt iedere deelleverantie als 

een afzonderlijke levering beschouwd. 
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4.3 Indien enige door Gebruiker opgegeven termijn wordt overschreden, is Gebruiker ter 

zake eerst in verzuim nadat de Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft 

gesteld en Gebruiker een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar 

verplichtingen jegens de Wederpartij te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal 

gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de 

uitvoering van de betreffende overeenkomst. 

4.4 De Wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Gebruiker nauwkeurig te 

melden wanneer en waar de door Gebruiker te leveren zaken dienen te worden 

afgeleverd. De Wederpartij is verplicht alle door Gebruiker met het oog op verzending 

van de zaken samenhangende informatie te verstrekken. Indien de Wederpartij geen 

plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van Gebruiker als plaats van 

aflevering. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de te leveren zaken ter 

lossing worden aangeboden op het door de Wederpartij opgegeven adres. Wanneer 

de te leveren zaken onverhoopt niet in ontvangst worden genomen is niettemin vanaf 

dat moment het risico van de zaken voor de Wederpartij. 

4.5 De Wederpartij zal ter plaatse van het aangenomen werk door middel van blijvende 

merken de juiste plaats van de constructie aangeven en zal de maten en de plaatsing 

van de constructie in het werk regelmatig op juistheid controleren.   

4.6. De Wederpartij zorgt voor het verkrijgen van alle eventueel benodigde vergunningen, 

ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen en is verantwoordelijk voor alle 

gevolgen van het ontbreken hiervan. 

4.7 Gebruiker is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de Wederpartij jegens haar 

niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment 

dat de Wederpartij alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen. 

4.8 Annuleringen zijn uitsluitend toegestaan, indien deze schriftelijk worden gedaan, en 

wel uiterlijk 36 uur voor aflevering, mits het standaard voorraadmateriaal betreft. In 

geval van annulering is Wederpartij aan Gebruiker verschuldigd alle in redelijkheid 

gemaakte werkelijke kosten, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding 

van de volledige schade. 

4.9 Speciaal bestelde goederen, zijnde niet standaard voorraadmateriaal, kunnen niet 

meer geannuleerd worden. Voor zover de Wederpartij niettemin zou annuleren of zou 

weigeren bedoelde speciaal bestelde goederen af te nemen, is Wederpartij aan 

Gebruiker verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, alsmede de 

gederfde winst, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van de 

volledige schade. 
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5 (overige) uitvoeringsverplichtingen van Wederpartij 

5.1 Bij opdrachten tot montage neemt de Wederpartij op zich de door Gebruiker 

verzonden materialen op zijn kosten in ontvangst te nemen en in een daarvoor 

geschikte droge en afsluitbare ruimte op te slaan. Deze ruimte dient ten opzichte van 

het door Gebruiker uit te voeren werk gelegen te zijn in de onmiddellijke nabijheid van 

dat werk en vrij voor Gebruiker toegankelijk te zijn.  

5.2 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat, Gebruiker ten behoeve van de voorgang 

van de werkzaamheden, steeds over voldoende elektriciteit, voldoende kunstlicht, 

water en andere voor de uitvoering noodzakelijke energie en benodigde 

hulpmiddelen, kan beschikken.  

5.3 Bij installatie van lichtbakken, verwarming, airconditioning, vensters en andere 

openingen en alle andere werkzaamheden, die niet door Gebruiker worden verricht 

zal Wederpartij verantwoordelijk zijn voor juiste coördinatie en synchronisatie van 

deze werkzaamheden met die door Gebruiker uit te voeren.  

 

6. Prijzen, tarieven, facturering en reclames 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de door Gebruiker opgegeven prijzen en 

tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde 

heffingen (daaronder begrepen leges voor vergunningen). De prijzen en tarieven 

gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte / prijslijst genoemde overeenkomst 

/ roerende zaken conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n). 

6.2 Gebruiker heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan 

na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de 

overeenkomst aan de Wederpartij in rekening brengen.  

6.3 Indien sprake is van deelleveranties is Gebruiker gerechtigd ter zake van iedere 

deelleverantie afzonderlijk te factureren. 

6.4 Reclames met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen schriftelijk en 

gedocumenteerd bij Gebruiker te worden ingediend, uiterlijk 8 dagen na de 

factuurdatum. Wederpartij is niet bevoegd tot opschorting van zijn 

betalingsverplichtingen wegens reclames als in dit artikel bedoeld. Indien Wederpartij 

niet binnen de in dit artikel gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn 

rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij 

had kunnen reclameren.  

 

7. Eigendomsvoorbehoud van Gebruiker  

7.1 De door Gebruiker geleverde (of nog te leveren) zaken blijven eigendom van 

Gebruiker, totdat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn 

betalingsverplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van enige met Gebruiker 

gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van 

werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de 

nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. De Wederpartij is in 

dit kader verplicht voor zorgvuldige bewaring van de geleverde zaken zorg te dragen.  
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7.2 Zolang de Wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is hij zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Gebruiker niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te 

bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders dan 

in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. 

7.3 In het geval de Wederpartij zijn verplichtingen, tot zekerheid waarvoor het 

eigendomsvoorbehoud strekt, jegens Gebruiker niet nakomt, is Gebruiker gerechtigd 

om de geleverde zaken bij de Wederpartij of derden die de zaken voor de Wederpartij 

houden weg te (doen) halen, waartoe de Wederpartij of derden alle medewerking 

zal/zullen verlenen. 

 

8. Zekerheden 

8.1 Het is de Wederpartij zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft 

voldaan, niet toegestaan de geleverde zaken aan derden af te staan, af te geven, in 

pand te geven (bezitloos dan wel vuistpand) of anderszins deze geleverde zaken tot 

zekerheid te stellen dan wel aan verhaal te onttrekken.  

8.2 Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Gebruiker 

(aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen 

tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij 

jegens Gebruiker, uit hoofde van met Gebruiker gesloten overeenkomst(en). 

 

9. Overmacht 

9.1 In geval van overmacht is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij 

buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke 

tussenkomst te ontbinden. Gebruiker is ter zake jegens de Wederpartij niet 

aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van welke aard en 

omvang dan ook. 

9.2 In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd de termijnen waarbinnen de 

overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de 

tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden 

duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, 

zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de 

(betalings-) verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door Gebruiker 

uitgevoerde deel van de overeenkomst. 

9.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten en 

omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of 

onmogelijk maken, waarop Gebruiker geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn 

aan schuld van Gebruiker, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer 

geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker komen. Tot dergelijke feiten en 

omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend: 

bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van personeel van Gebruiker, 

storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek, 

brand, explosies, molest, oorlogen, overheidsmaatregelen welke een directe invloed 

hebben op de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van derden 
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(waaronder toeleveranciers) die - al dan niet op verzoek van Gebruiker- bij de 

uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken,   bedrijfsstoring, staking, 

faillissement, surseance van betaling of het van toepassing worden van de Wet 

schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van 

Gebruiker in de meest ruime zin van het woord. 

9.4 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 

voldoen, is Gebruiker bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten 

deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. 

 

10. Intellectuele eigendomsrechten 

10.1 Alle door Gebruiker aan de Wederpartij ter beschikking gestelde documenten en 

gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, etc.) zijn door Gebruiker met zo groot 

mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De Wederpartij dient genoemde documenten en 

gegevens te (laten) controleren. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor schade die (bijvoorbeeld) voortvloeit uit afwijkingen tussen de door Gebruiker 

verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie, tenzij deze schade is 

veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van 

Gebruiker. 

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders met de Wederpartij is overeengekomen behoudt Gebruiker 

alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of 

soortgelijke rechten op alle aan de Wederpartij verstrekte documenten en gegevens, 

tekeningen, berekeningen, modellen en overige documentatie. 

10.3 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde rechten en zaken 

zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker te 

vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of 

anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden te 

beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding. 

 

11. Betaling en zekerheid 

11.1 Betaling door de Wederpartij dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te 

geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele kortingen/ 

kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn 

te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Wederpartij, uit welken 

hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.2 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de 

verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, 

zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11.3 Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder 

voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke 

(handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele 

maand wordt gerekend. Voorts zijn alsdan voor rekening van de Wederpartij alle in 
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redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Gebruiker ter zake van 

incassering van haar vordering(en) op de Wederpartij moet maken, onverminderd de 

aan Gebruiker overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of 

nakoming.  

 

12. Reclames/klachten 

12.1 Bij franco levering dient de Wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct 

doch uiterlijk binnen 48 uur na franco levering op de afleveringsbon of het 

vervoerdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-

verbaal te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan een derde die 

deze zaak houdt voor de Wederpartij, dan is de Wederpartij verplicht de in dit artikel 

genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor 

hem heeft ontvangen. Ook dan moet schriftelijke melding aan Gebruiker volgen 

binnen de gestelde termijn van 48 uur na franco levering. 

12.2 Bij levering af magazijn of fabriek dient de Wederpartij terstond na levering de zaken 

te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name 

voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de 

overeengekomen kwaliteitseisen. 

12.3 De Wederpartij dient klachten betreffende tekorten of beschadigingen die 

redelijkerwijs niet binnen 48 uur na levering kunnen worden geconstateerd binnen 

acht dagen na constatering of binnen acht dagen nadat de tekorten of 

beschadigingen redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk ter 

kennis van Gebruiker te brengen. Tekorten of beschadigingen kunnen redelijkerwijs 

geconstateerd worden indien de Wederpartij deze door betrekkelijk eenvoudige 

steekproeven bij of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken. 

Vóór verwerking dient de Wederpartij tekorten of beschadigingen terstond schriftelijk 

aan Gebruiker te melden. 

12.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of beschadigingen indien de 

zaken door Wederpartij zijn doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de 

Wederpartij deze tekortkomingen of beschadigingen niet binnen de in dit artikel 

vermelde termijn(en) aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt. 

12.5 De Wederpartij is niet gerechtigd de zaken van Gebruiker te retourneren. Bij een 

gegrond bevonden klacht komt Gebruiker de zaken zelf bij de Wederpartij ophalen. 

De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de zaken zich alsdan zo veel als 

mogelijk in de originele staat en verpakking bevinden. 

12.6 Indien Gebruiker de Wederpartij geen voorafgaande schriftelijke toestemming  heeft 

gegeven de zaken aan haar te retourneren is Gebruiker gerechtigd een dergelijke 

retourzending te weigeren en/of de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij 

op te slaan (onder derden) en ze aldus ter beschikking van Wederpartij te houden. 

Indien Gebruiker een dergelijke retourzending onder zich houdt, impliceert dit geen 

aanvaarding. De betalingsplicht van de Wederpartij wordt hierdoor niet opgeschort. 

12.7 Indien de Wederpartij zaken aan Gebruiker wenst te retourneren om redenen die 

geen verband houden met de in dit artikel omschreven tekorten of beschadigingen en 
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Gebruiker toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retourneren overgaat, 

geldt dat deze retouren slechts worden geaccepteerd tegen een bedrag dat gelijk is 

aan de netto factuurwaarde, minus 10%. Gebruiker zal enkel overgaan tot acceptatie 

van de in dit lid omschreven retouren, indien deze in haar voorraad te herintegreren 

zijn.   

12.8 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Gebruiker geven de 

Wederpartij nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker op te 

schorten. 

12.9 Indien Gebruiker een klacht gegrond acht, is Gebruiker gerechtigd de betreffende 

overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) 

verhelpen. Gebruiker is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door Wederpartij 

ten gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of 

daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.  

12.10 Indien de door Gebruiker geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden 

en Gebruiker zich ter zake niet op overmacht kan beroepen is Gebruiker slechts 

gehouden tot kostenvrije herlevering. Indien herlevering – om welke reden dan ook – 

niet meer mogelijk is, dan heeft Gebruiker het recht de netto factuurwaarde van de 

zaken te vergoeden. 

12.11 De Gebruiker heeft steeds het recht bij gerechtvaardigde reclamaties tot omruiling of 

herstel van de geleverde, foutieve hoeveelheid over te gaan. De Wederpartij moet 

Gebruiker daartoe tijdig in de gelegenheid stellen. 

 

13.  Aansprakelijkheid 

13.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Wederpartij geleden schade 

voor zover en zoals in dit artikel bepaald. 

13.2 Indien Gebruiker de overeenkomst (mede) uitvoert aan de hand van door de 

Wederpartij verstrekte informatie, waaronder vervaardigde tekeningen, welke 

informatie achteraf niet juist/niet volledig blijkt te zijn, is Gebruiker nimmer 

aansprakelijk voor schade die de Wederpartij ten gevolge van de 

onjuistheid/onvolledigheid in deze informatie lijdt, tenzij deze schade mede is 

veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van 

Gebruiker.  

13.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Gebruiker niet 

aansprakelijk voor enige door de Wederpartij (of derden) geleden of te lijden schade, 

van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de 

uitvoering van de overeenkomst daaronder begrepen schade aan in eigendom van de 

Wederpartij of derden toebehorende zaken alsmede indirecte schade, daaronder 

(bijvoorbeeld) begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee 

gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker. 
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Gebruiker is derhalve ook niet aansprakelijk voor:  

- schade die de Wederpartij lijdt ten gevolge van persoonlijke ongevallen; 

- schade die de Wederpartij lijdt aan roerende en onroerende zaken; 

- het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van 

het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de 

Wederpartij of derden veroorzaakt; tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te 

stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.  

13.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of 

omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit 

handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van 

derden, die door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, 

tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove 

onzorgvuldigheid van Gebruiker. 

13.5 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Gebruiker enige 

aansprakelijkheid jegens de Wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan 

ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief 

omzetbelasting), dat aan Wederpartij in rekening is gebracht voor de geleverde 

materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, 

althans tot maximaal € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro). De eventueel door 

Gebruiker aan Wederpartij verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger 

zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Gebruiker in voorkomend 

geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet 

of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker. Een reeks van 

samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/ 

gebeurtenis. 

Voor zover in voorkomend geval nog niet aan Wederpartij is gefactureerd dient in 

voornoemde tekst van dit artikel(lid) voor “factuurbedrag” te worden gelezen het 

overeengekomen tarief of gangbare tarief dat aan Wederpartij in rekening zou worden 

gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak 

van de schade is gelegen. 

13.6 Wederpartij is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Gebruiker de 

overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks 

onverwijld schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde 

aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, 

dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in 

rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier 

zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.  

13.7 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden ter zake van 

schade in verband met de door Gebruiker uitgevoerde overeenkomsten, tenzij 

rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of 

daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker en de Wederpartij 

bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 
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14. Opschorting en ontbinding 

14.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen (waaronder 

betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is 

Gebruiker gerechtigd – onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten 

– de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten totdat de 

Wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Gebruiker is nagekomen. 

Klacht- en retourafhandeling behoren tot Gebruikers opschortingsrechten. 

14.2 Gebruiker heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met 

de Wederpartij gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke 

buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien: 

A. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze algemene voorwaarden; 

B. de Wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn 

verplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, 

niet volledig of niet deugdelijk nakomt. 

C. aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het 

faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of de Wederpartij zelf zijn 

faillissement aanvraagt, de Wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands) 

akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept 

of indien met betrekking tot de Wederpartij toepassing wordt verzocht of 

verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. 

D. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd en/of de 

ondernemingsactiviteiten van de Wederpartij feitelijk worden gestaakt of naar 

een plaats buiten Nederland wordt verplaatst; 

E. het vermogen van de Wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld, op 

vermogensbestanddelen van de Wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag 

tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen 

van de Wederpartij verhaal wordt gezocht. 

F. de zeggenschapsverhouding zich bij de Wederpartij zodanig wijzingen, dat 

hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij niet 

meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt. 

G. er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van lopende zaken in 

redelijkheid van Gebruiker geen voortzetting van samenwerking en uitvoering 

aan de overeenkomst kan worden verlangd. 

 

15. Hoofdelijkheid 

Indien met de Wederpartij meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden 

aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen 

uit door hen met Gebruiker gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn. 
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16. Nietigheid/vernietigbaarheid 

Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of 

vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de 

overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde 

of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare 

wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de 

nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

 

17. Toepasselijk recht en geschillenregeling 

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij, daaronder begrepen 

aanbiedingen en offertes van Gebruiker alsmede alle overeenkomsten tussen 

Gebruiker en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten 

17.3 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de rechtsverhouding 

tussen Gebruiker en Wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van 

toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van 

de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij bepalingen van dwingend recht anders 

voorschrijven. 

   

  








