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Lasmachines voor elektrolassen

MSA 2.1 lasmachine

uitvoering:
•  met barcodehandscanner

omschrijving  

MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine

MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine 
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine

MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine

MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine
MSA 2.1 lasmachine

200 009 968
200 009 969
200 155 085
200 155 086
200 155 087

200 155 089
200 155 090
200 155 091
200 155 092
200 155 093

200 155 094
200 155 095
200 155 096
200 155 097
200 155 098

200 155 099
200 156 419
200 156 420
200 156 421

art.nr.

NTA 8828

MSA 315 lasmachine
uitvoering:
•  met barcodehandscanner
•  wordt geleverd in een transportkoffer

omschrijving  

MSA 125 200 156 530

art.nr.
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accessoires voor elektrolassen

COOL-FIT overgangsadapter

uitvoering:
•  MSA elektrolasadapter voor COOL-FIT vastpunt
    component

omschrijving  

set van twee stuks 200 008 008

art.nr.

Y-kabel set t.b.v. COOL-FIT vastpunt

uitvoering:
•  Y-kabel set voor MSA elektrolasmachine t.b.v.
    COOL-FIT vastpunt

omschrijving  

set 4 kabels met 2 mm stekkers 
set 4 kabels met 2 mm stekkers

200 155 142
200 155 143

art.nr.

MSA 2 Multi Standaard
(voor Instaflex BIG en Fuseal Sea Drain)
uitvoering:
•  met barcodehandscanner
•  wordt geleverd in een transportkoffer
omschrijving  

MSA Plus 250 EX Multi 200 156 331

art.nr.

MSA 125
(voor elektrolassen t/m d160 mm)
uitvoering:
•  met barcodehandscanner
•  wordt geleverd in een transportkoffer

omschrijving  

MSA 125
MSA 125

200 156 329
200 156 330

art.nr.
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Gereedschap voor COOL-FIT 2.0 en 4.0

COOL-FIT buisschiller en foamverwijderaar

uitvoering:
•  gereedschap voor het verwijderen van de foam en het 
   schillen van het losse buiseind van COOL-FIT buizen

omschrijving  

gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm
gereedschap d32 - d90 mm

gereedschap d110 - d225 mm
gereedschap d110 - d225 mm
gereedschap d110 - d225 mm
gereedschap d110 - d225 mm
gereedschap d110 - d225 mm
gereedschap d110 - d225 mm 
gereedschap d110 - d225 mm
gereedschap d110 - d225 mm

200 156 304
200 156 307
200 156 308
200 156 309
200 156 310
200 156 311
200 156 321
200 156 322
200 156 323
200 156 324
200 156 389
200 156 390
200 156 429
200 156 430
200 156 431
200 156 432

200 156 305
200 156 312
200 156 313
200 156 314
200 156 391
200 156 392
200 156 433
200 156 434

art.nr.

COOL-FIT viervoudige klem compleet

uitvoering:
●  voor het klemmen van de te lassen buizen

omschrijving  

klem d40 - d200 mm
klem d40 - d200 mm
klem d40 - d200 mm
klem d40 - d200 mm

200 156 306 
200 156 317
200 156 351 
200 156 352

art.nr.
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Mechanische schillers
rotatieschiller RS
uitvoering:
● voor het verwijderen van min. 0,2 mm PE
* ook geschikt voor PE INSTA BIG

omschrijving  

rotatieschiller voor d40
rotatieschiller voor d40
rotatieschiller voor d40
rotatieschiller voor d40
rotatieschiller voor d50
rotatieschiller voor d50
rotatieschiller voor d50
rotatieschiller voor d50

rotatieschiller voor d63
rotatieschiller voor d63
rotatieschiller voor d63
rotatieschiller voor d63
rotatieschiller voor d63
rotatieschiller voor d75

rotatieschiller voor d90
rotatieschiller voor d90
rotatieschiller voor d110
rotatieschiller voor d110
rotatieschiller voor d110

rotatieschiller voor d125
rotatieschiller voor d125
rotatieschiller voor d140
rotatieschiller voor d160
rotatieschiller voor d160
rotatieschiller voor d160
rotatieschiller voor d160

rotatieschiller voor d180
rotatieschiller voor d200
rotatieschiller voor d200
rotatieschiller voor d200

rotatieschiller voor d225
rotatieschiller voor d250
rotatieschiller voor d250
rotatieschiller voor d315
rotatieschiller voor d315 
rotatieschiller voor d315

200 008 353
200 155 100
200 155 101
200 156 318
200 006 451
200 155 102
200 155 103
200 156 319

200 006 389
200 007 860
200 007 921
200 155 104
200 156 320
200 006 381

200 007 862
200 006 391
200 006 439
200 007 861
200 007 922

200 006 393
200 007 943
200 006 394
200 007 865
200 007 944
200 009 334
200 009 353

200 007 912
200 006 370
200 006 371
200 007 863

200 009 976
200 007 864
200 009 855
200 007 900
200 009 406
200 009 407

art.nr.

*
*

*
*
*
*

*

NTA 8828
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RTC 315

COOL-FIT kalibreergereedschap

uitvoering:
●  schilgereedschap voor buiseinden

uitvoering:
●  voor kalibratie van de buitenbuisdiameter van COOL-FIT/
    ABS vanaf d140 mm

omschrijving

omschrijving

 

 

voor de maten 75 - 315 mm
voor de maten 75 - 315 mm

voor d140 t/m d225 mm
voor d140 t/m d225 mm

200 008 222
200 008 462

200 008 406
200 009 423

art.nr.

art.nr.

schilgereedschap PT2
uitvoering:
●  voor het verwijderen van min. 0,2 mm PE
●  voor de montage van moffen 63-400 mm

omschrijving  

voor de maten 63 - 250 mm
voor de maten 110 - 400 mm

200 009 343
200 007 866

art.nr.

RTC 710
uitvoering:
●  rotatieschiller geschikt voor de bewerking 
van buiseinden van grote afmetingen (d355-710 mm)

omschrijving  

voor de maten 355- 710 mm 200 009 405

art.nr.

NTA 8828

NTA 8828

NTA 8828

NTA 8828

RSE Multi buiseindeschiller d20-d75 SDR11
uitvoering:
●  bediening handmatig of met accuboormachine 

omschrijving  

voor PE100RC, PE100, PP, PE-Xa 200 156 436

art.nr.
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Buiskalibersets
buiskaliberset
uitvoering:
●  voor het controleren van de ovaliteit bij bestaande 
    leidingsystemen

omschrijving  

set d315-450
set d500-630
set d710

200 009 995
200 009 996
200 009 997

art.nr.

rotatieschillerset d25-d63 SDR 11/17,6
uitvoering:
●  rotatieschiller  ●  set in koffer
omschrijving  

voor de maten 25 - 63 mm
voor de maten 25 - 63 mm
voor de maten 25 - 63 mm

200 009 866
200 009 867
200 155 048

art.nr.

Artnr 200009851
Omschrijving: Installatie set Topload TL225
Pagina verhuurboekje: 6
Huur per dag: 35,50
Behandelingskosten: 20,00

--------------------------------------------------------------

Page 7 of 7Uitbreiding verhuurpool

29-11-2013

schilgereedschap RST 1000
uitvoering:
●  rotatieschiller  ●  d-d  250-1000
omschrijving  

voor de maten 250 - 1000 mm 200 009 923

art.nr.

Klem- en uitrichtgereedschappen
klem d20-d63 mm buigbaar 
              - lengte = 600 mmuitvoering:
●  kleminrichting; geschikt voor mofverbindingen

omschrijving

kleminrichting 20 - 63 mm
kleminrichting 20 - 63 mm
kleminrichting 20 - 63 mm
kleminrichting 20 - 63 mm

200 155 127
200 155 128
200 155 129
200 155 130

art.nr.

NTA 8828

NTA 8828

NTA 8828
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viervoudige klem
uitvoering:
●  voor de montage van moffen 110-400 mm

omschrijving

voor de maten 110 - 225 mm
voor de maten 110 - 225 mm
voor de maten 225 - 500 mm

200 006 429
200 006 362
200 007 873

art.nr.

universeel klem
uitvoering:
●  geschikt voor mofverbindingen van reducties en knieën
●  bij knieën instelbaar van 15º tot 90º

omschrijving

voor de maten 63 - 180 mm
voor de maten 63 - 180 mm

200 006 407
200 007 923

art.nr.

buisuitrichtgereedschap
uitvoering:
●  snel en gemakkelijk op de buis te monteren
●  houdt de buizen tijdens lassen en afkoelen in positie

omschrijving

voor de maten 63 - 125 mm 200 006 431

art.nr.

zesvoudige klem
uitvoering:
●  drievoudige klem met 6 reductieschalen per 
maat van d63 tot en met d200 mm

omschrijving

klem met sets voor diverse maten
klem met sets voor diverse maten
klem met sets voor diverse maten
klem met sets voor diverse maten
klem met sets voor diverse maten
klem met sets voor diverse maten

200 009 306
200 009 921
200 009 922
200 155 067
200 155 068
200 155 069

art.nr.

NTA 8828
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klemgereedschap Topload 630
uitvoering:
●  voor grote maten zadels 280 t/m 630 mm

omschrijving

kleminrichting 280 - 630 mm
kleminrichting 280 - 630 mm
kleminrichting 280 - 630 mm
kleminrichting 280 - 630 mm

200 155 050
200 008 177
200 009 354
200 155 051

art.nr.

ronddrukklem 
uitvoering:
●  dit gereedschap drukt ovale buizen tijdens 
    het lasproces en de afkoelperiode rond
●  wordt geleverd als set van 2 stuks

omschrijving
voor de maat 63
voor de maat 63
voor de maat 75
voor de maat 75
voor de maat 90
voor de maat 90
voor de maat 110
voor de maat 110
voor de maat 110
voor de maat 125
voor de maat 125
voor de maat 160
voor de maat 160
voor de maat 160
voor de maat 160
voor de maat 200
voor de maat 200
voor de maat 200
voor de maat 200
voor de maat 250

200 007 874
200 009 856
200 009 857
200 009 858
200 009 859
200 009 860
200 007 875
200 008 087
200 008 086
200 009 861
200 009 862
200 007 876
200 009 863
200 155 071
200 155 072
200 007 881
200 007 841
200 155 073
200 155 074
200 007 877

art.nr.

Installatieset Topload TL225
uitvoering:
●  Voor montage van zadels met aftak 160-225 mm op 
hoofdleidingen  315-1000 mm; wordt geleverd met 
boormachine, gatzaag d160 en gatzaag d225 mm
omschrijving

installatieset voor 225 mm 200 009 851

art.nr.

NTA 8828

NTA 8828
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viervoudige klem d200/d225/d250 

Rondingsklemsets  d280-450 en d450-630

uitvoering:
●  inclusief schalen

omschrijving

omschrijving

klem voor d200/225/250
buigbaar; L = 750

set van 2 stuks voor d280-450
set van 2 stuks voor d280-450
set van 2 stuks voor d450-630

200 156 338

200 155 082
200 155 083
200 155 084

art.nr.

art.nr.

Ronddruk/positioneerklem kits d315 
            en d400uitvoering:
●  complete kits voor d315 en d400

omschrijving

installatieset voor 315 mm
installatieset voor 400 mm

200 156 333
200 156 531

art.nr.

Ronddruk/positioneer klem T-uitvoering
d63 t/m d180
uitvoering:
●  voor ronddrukken en positioneren

omschrijving

d63 - d180 mm
d63 - d180 mm

200 009 993
200 009 994

art.nr.

abquetschklem, type S1 - SDR11
uitvoering:
●  mechanische klem voor het afsluiten van PE buizen

omschrijving

d20 - d63 mm 200 007 878

art.nr.

NTA 8828

NTA 8828

NTA 8828
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stomplasmachine TM 315 CNC

stomplasmachine GF400

uitvoering:
●  voor PP, PE, PB en PVDF buizen en fittingen
●  drukklassen tot PN16

uitvoering:
●  voor PP en PE buizen en fittingen

omschrijving

omschrijving

 

 

afmetingsbereik 90 - 315 mm

afmetingsbereik 125 - 400 mm

200 008 232

200 008 326

art.nr.

art.nr.

Sleuflasmachines voor PE, PP en PVDF

Opmerking: bovenstaande machines worden aangeleverd in twee kisten (pallets).

Buissnijders

KRA buissnijder

omschrijving  

KRA 63 - d10-63
KRA 110 - d50-110

200 007 870
200 007 871

art.nr.

NTA 8828

Kabelhaspel

kabelhaspel 30 meter 3x4mm2  

uitvoering:
●  met Cee-form stekker en contra stekker
●  tevens verloop naar gewoon “stopcontact” meegeleverd

omschrijving  

30 m met aansluiting op de haspel 200 156 435

art.nr.
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mof- en spiegellasmachine SG160
uitvoering:
●  spiegellassen t/m d160 - tot PN16
●  moflassen t/m d110

omschrijving  

compleet geleverd 
compleet geleverd 

200 006 337
200 006 338

art.nr.

Werkplaatsmachines voor PE, PP, PVDF en PB
moflasmachine SG110

omschrijving  

d20-d110 200 007 880

art.nr.

moflasmachine SG125

omschrijving  

d20-d125 200 009 900

art.nr.

spiegellasmachine MC110
uitvoering:
●  spiegellassen t/m d110 - tot PN10
●  geschikt voor PE en PP

omschrijving  

voor de maten 20 - 110 mm 200 008 742

art.nr.
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Aanboorgereedschappen voor PE
Saturn aanboorset voor drukloos aanboren
uitvoering:
●  geschikt voor het aanboren van aftakzadels
●  voor aftakkingen 90 tot en met 125 mm
●  geschikt voor leidingen zonder druk

omschrijving  

set wordt compleet geleverd 200 006 433

art.nr.

aanboorset voor onder druk aanboren
uitvoering:
●  voor aftakkingen 90 tot en met 125 mm
●  geschikt voor leidingen onder druk

omschrijving  

set wordt compleet geleverd 200 006 345

art.nr.

W400 aanboorgereedschap
uitvoering:
●  1/2” t/m 2” aanboren
●  tevens geschikt voor leidingen onder druk

omschrijving  

- set compleet ook voor 
  Saturn/Polyvalve W400+
- set compleet ook voor 
  Saturn/Polyvalve W400+

200 008 085

200 009 408

art.nr.

spiegellasmachine PSO701
uitvoering:
●  spiegellassen d40 t/m d160
●  geschikt voor PE en PP

omschrijving  

voor de maten 40 - 160 mm 200 008 743

art.nr.
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Reinigingsproducten voor PE, PP, PVDF en PB

markeerstift (* verkoopprijzen)

omschrijving  

stiften per stuk 799 350 364

art.nr.

TANGIT KS reiniger (* verkoopprijzen)

omschrijving  

bus à 1 liter 200 000 523

art.nr.

TANGIT KS doekjes (* verkoopprijzen)

omschrijving  

bus bevat 90 stofvrije doekjes 200 000 524

art.nr.

Ultrasone doorstroommeter
Ultrasoon flowmeter clamp-on - PF330
uitvoering:
●  clamp-on zadel voor het meten van de flow van buitenaf
●  voor de maten d13 - d2000
●  service-/instelkosten € 90,- per uur en € 0,19 per km
omschrijving

zadel voor het van buitenaf meten 
van de doorstroming in de leiding

200 008 488

art.nr.

Overigen
lastent
uitvoering:
●  voor werkzaamheden buiten - ISO6941:1998

omschrijving

2.5 m x 2.0 m 200 009 920

art.nr.

NTA 8828

NTA 8828

NTA 8828
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Werkplaatsmachines voor PP, PP-n en PVDF
WNF Plus lasmachine
uitvoering:
●  geschikt voor PP-n en PVDF
●  wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W
    (cassetes zijn verbruiksmaterialen)
omschrijving

voor de maten 20 - 63 mm 200 006 444

art.nr.

IR63 Plus lasmachine
uitvoering:
●  infrarood lasmachine; geschikt voor PE, PP en PVDF 
●  met software voor ecoFIT, PROGEF, SYGEF, ECTFE     
    en PFA 
●  wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W
    (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving

voor de maten d20 - d63 mm
voor de maten d20 - d63 mm
voor de maten d20 - d63 mm

200 155 062
200 155 108
200 156 485

art.nr.

Dubbelwandschalenset voor IR63 Plus

IR110 Plus lasmachine

uitvoering:
●  voor de maten d20, 25, 32, 40, 50

uitvoering:
●  infrarood lasmachine voor de maten d20 - d110 mm
●  wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W
    (cassetes zijn verbruiksmaterialen

omschrijving

omschrijving

per afmeting een set van 4

met software voor ecoFIT, 
PROGEF, SYGEF, PFA en ECTFE

200 008 175

200 008 202 
200 008 733

art.nr.

art.nr.
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WNF Plus blaas (* verkoopprijzen)

voor PVDF

d20
d25
d32
d40
d50
d63
d75
d90
d110

790 122 041
790 122 042
790 122 043
790 122 044
790 122 045
790 122 046
790 121 047
790 121 048
790 121 049

art.nr. voor PP-n

d20
d25
d32
d40
d50
d63
d75
d90
d110

790 122 091
790 122 092
790 122 093
790 122 094
790 122 095
790 122 096
790 121 047
790 121 048
790 121 049

art.nr.

Toebehoren werkplaatsmachines

IR110 A lasmachine
uitvoering:
● met software voor SYGEF, ECTFE, PROGEF Standaard, 
   PROGEF Plus, PROGEF Naturel en ecoFIT
●  wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W
    (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving

voor de maten d20 - d110 mm 200 156 380

art.nr.

IR225 Plus lasmachine
uitvoering:
●  geschikt voor PP-n, PVDF, PROGEF Plus en PE100
●  wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W
    (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving

voor de maten d63 - d225 mm 200 006 350

art.nr.

Lasrilcontroleapparaat WBI d20-225 mm 
uitvoering:
●  voor lasrilinspectie van IR-lassen in PROGEF en SYGEF

omschrijving

bereik d20-225 mm 200 156 529

art.nr.
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Kunststof moflasmachines
MSG 140
uitvoering:
●  met handlasspiegel
●  voor de maten d16 - d63

omschrijving

MSG 140 200 006 336

art.nr.

Toebehoren voor PFA leidingsysteem
Toolset box PFA

omschrijving

voor montage PFA leidingsysteem 200 008 178

art.nr.

Schalenset voor PFA
uitvoering:
●  voor de maten ¼”, ½”, ¾”, 1”, 2”

omschrijving

per afmeting een set van 4 200 009 314

art.nr.

uitvoering:
●  voor de maten ¼” t/m 1”

verbruiksmaterialen etikettenprinter P900W
 (* verkoopprijzen)

omschrijving

Complete cassette t.b.v. Brother 
P900W

790 131 065

art.nr.
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zadellasset PP-R
uitvoering:
●  complete set voor het lassen van zadels

omschrijving  

complete set voor PP-R
complete set voor PP-R
complete set voor PP-R

200 155 137
200 156 327
200 156 328

art.nr.

Machines en gereedschap t.b.v. PP-R
moflasmachine MSE 63T
uitvoering:
●  met handlasspiegel
●  voor de maten d16 - d63

omschrijving

MSE 63T PP-R
MSE 63T PP-R
MSE 63T PP-R

200 155 109
200 155 139
200 156 325

art.nr.

moflasmachine SG125

omschrijving  

d20-d125 voor PP-R
d20-d125 voor PP-R

200 155 107
200 155 138

art.nr.

schillerset d75-110 mm PP-R
uitvoering:
●  gebruik alleen bij aluminium buiten layer
omschrijving  

voor de maten d75- 110 mm 200 155 106

art.nr.
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INSTAFLEX lasmachines t.b.v. PB
HWSG-3 elektrolasmachine
uitvoering:
●  voor INSTAFLEX elektrolasfittingen
●  voor het maken van drie lassen tegelijkertijd

omschrijving  

HWSG-3
HWSG-3
HWSG-3
HWSG-3

200 007 937
200 006 331
200 006 332
200 006 443

art.nr.

INSTAFLEX hand-moflasspiegel
uitvoering:
●  voor het moflassen van INSTAFLEX d16-63 mm

omschrijving  

moflasspiegel compleet 
moflasspiegel compleet 

200 006 335
200 006 333

art.nr.

zadellasset INSTAFLEX
uitvoering:
●  complete set voor het lassen van zadels

omschrijving  

complete set
complete set

200 007 947
200 007 948

art.nr.
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Sanipex-MT gereedschap
Sanipex-MT montagekoffer d16 - d26
uitvoering:
●  voor het monteren van Sanipex-MT leidingen d16-d26

omschrijving  

optromptangen, montagesleutels, 
momentsleutels, buigijzers en 
buissnijder

200 155 047

art.nr.

Sanipex-MT montagekoffer d26 - d40
uitvoering:
●  voor het monteren van Sanipex-MT leidingen d26-d40

omschrijving  

optrompunit (hydraulisch), mon-
tagesleutels, momentsleutels, 
buissnijder en compressor 

200 155 046

200 155 065

art.nr.

Sanipex-MT hydraulische buigset

SanipexMT accutool montagekoffer d16 - d40

uitvoering:
●  voor het buigen van Sanipex-MT leidingen

uitvoering:
●  o.a. accutool voor het monteren van Sanipex-MT leidingen

omschrijving

omschrijving

 

 

hydraulische buigset d16-d40 mm
hydraulische buigset d50-d63 mm

o.a. optromptangen, montagesleu-
tels, momentsleutels, buigijzers, 
buissnijder, accu en acculader

200 155 063
200 155 064

200 155 066

art.nr.

art.nr.

Gereedschappen huur: 

Sanipex-MT Montagekoffer d26-d40: 
200155046
Bestaand uit:       
Optromp unit d26-d40 (hydraulisch)  
Montagesleutels d26-d40 
Momentsleutels d26-d40 
Pijpsnijder 
Inclusief transport koffer. 
Compressor
                                                
HuurHuurprijs per dag                        €       25,60  

Behandelingskosten eenmalig  €       25,--   

Sanipex-MT Montagekoffer d16-d26: 
200155047
Bestaand uit:       
Optromp tangen d16-d26 
Montagesleutels d16-d26 
Momentsleutels d16-d26  
Buigijzers d16-d26 
Pijpsnijder 
Inclusief transport koffer. 
                                                
HuurHuurprijs per dag                        €       13,--  

Behandelingskosten eenmalig  €       10,--   

Hydraulische buigset in koffer d16-d40: 
200155063
Bestaand uit:       
Buigsjabloon d16 
Buigsjabloon d20 
Buigsjabloon d26 
Buigsjabloon d32 
Buigsjabloon d40 
Hydrauliek Unit 
Inclusief transport koffer. 
                                               
HuurHuurprijs per dag                        €       25,60  

Behandelingskosten eenmalig  €       25,--   

Hydraulische buigset in koffer d50-d63: 
200155064
Bestaand uit:       
Buigsjabloon d50 
Buigsjabloon d63 
Hydrauliek Unit 
Inclusief transport koffer. 
                                               
HuurHuurprijs per dag                        €  25,60         

Behandelingskosten eenmalig  €      25,--   

Sanipex-MT Montagekoffer d16-d26: 
200155065
Bestaand uit:       
Optromp tangen d16-d26 
Montagesleutels d16-d26 
Momentsleutels d16-d26  
Buigijzers d16-d26 
Pijpsnijder 
Inclusief transport koffer. 
                                                
HuurHuurprijs per dag                        €       13,--  

Behandelingskosten eenmalig  €       10,--   

Sanipex-MT Accutool Montagekoffer d16-d40: 
200155066
Bestaand uit:       
Optromp-koppen d16-d40 
Montagesleutels d16-d26 
Momentsleutels d16-d26  
Accutool 
1x Accu 
1x Acculader 
2x Pijpsnijder 
Inclusief transport koffer. 
                                                
HuurHuurprijs per dag                        €       32,40  

Behandelingskosten eenmalig  €       45,--   
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Huurovereenkomst
Tussen Georg Fischer N.V. als verhuurder en ......................................... als huurder

1. Verhuurder verhuurt aan huurder: type machine .................... machinenummer ....................

    Bij deze machine is meegeleverd  

2. Huur per dag Euro    exclusief B.T.W.

    Eénmalige behandelingskosten Euro    exclusief B.T.W.

    Ingangsdatum    

3. De huur begint op de dag, dat de machine is verzonden en eindigt na de dag dat de machine weer in het bezit van de verhuurder  

    is. De huur wordt berekend inclusief weekenddagen (één week huren is 7 dagen betalen). Indien de machine niet beschikbaar is in 

    ons verhuurbestand en deze uit het buitenland betrokken moet worden, moet u rekening houden met meerdere transportdagen.

4. De machine wordt franco aangeleverd binnen Nederland, mits per auto bereikbaar. De huurder dient de machine franco Epe te    

    retourneren.

5. De verhuurder verplicht zich een goed functionerende machine, compleet zoals onder punt 1 omschreven te verhuren. Eventuele  

    gebreken, die niet het gevolg zijn van onzorgvuldig en onoordeelkundig gebruik, worden door de verhuurder dadelijk gratis hersteld.

6. De huurder verplicht zich de machine zorgvuldig en oordeelkundig te gebruiken en goed te onderhouden. Alle kosten, zoals  

    materiaal-, loon- en reiskosten ter herstelling van schade, welke het gevolg is van in gebreke blijven van de huurder, moeten door  

    de huurder worden vergoed en contant worden betaald.

7. De verhuurder heeft het recht het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik en onderhoud ter plaatse te controleren. Wanneer naar het  

    oordeel van de verhuurder de huurder ten aanzien van het gebruik en onderhoud ernstig in gebreke blijft, heeft de verhuurder het  

    recht om de machine terug te nemen en de huurovereenkomst onmiddellijk te verbreken. Indien noodzakelijk en daartoe verzocht,  

    zal de verhuurder vooraf op haar adres zorgdragen voor instructie ten aanzien van het gebruik van de machine. De verhuurder is  

    niet verantwoordelijk voor het maken van onjuiste verbindingen.

8. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal van de machine.

9. De huurder is volledig wettelijk aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook direct of indirect aan derden toegebracht.

10. In geval van het in gebruik geven aan derden blijft de huurder volledig aansprakelijk. Het is niet toegestaan de machine op  

      enigerlei wijze als onderpand te gebruiken.

11. De huurder machtigt, zonder echt op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te  

      verbreken en de machine, zoals omschreven onder punt 1, terug te halen wanneer:

            1. De achterstand in overeengekomen betalingstermijnen twee of meer termijnen bedraagt;

            2. De huurder in staat van faillissement wordt verklaard;

            3. De huurder liquideert;

            4. De omstandigheden zoals onder punt 7 omschreven zich voordoen.

12. Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factureerdatum te geschieden. De verhuurder heeft het recht tussentijds te factureren.

Aldus overeengekomen op: 

Verhuurder: Georg Fischer N.V.    Huurder

Georg Fischer N.V., Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe, Postbus 35, 8160 AA Epe, Tel. +31 (0)578/678222, 
Fax +31(0)578/621768, E-mail: nl.ps@georgfischer.com;   http://www.georgfischer.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 080 58748 Zutphen, B.T.W. nummer NL 80.19.20.863.B02
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GEORG FISCHER N.V.  ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel I Algemeen
1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met 

ons gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de 
totstandkoming van de overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke 
inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens ingeval en 
voor zover voorwaarden van opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten van 
ons afneemt of aan wie wij aanbiedingen doen. “Wij” c.q. “Ons”: opdrachtnemer, die opdracht heeft gekregen van opdrachtgever 
c.q. een overeenkomst met laatstgenoemde heeft gesloten, dan wel degene, die in zijn aanbieding naar deze algemene voor-
waarden verwijst. “Producten”: alle zaken, die onderwerp zijn van een overeenkomst, evenals alle resultaten van dienstverlening 
door ons, zoals aanneming van werk, montage, installatie, advies etc.

Artikel II Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding of prijsop-

gave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere 
werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover wij een opdracht van opdrachtgever 
schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de 
overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke 
uitvoering van de opdracht door ons.

2. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij 
gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de dan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.

3. Ingeval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij tot niet meer gehouden dan wat schriftelijk door ons is geaccepteerd.
Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door ons niet is geweigerd.

4. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde 
slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

5. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg 
gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, 
tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.

Artikel III Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of 

verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen of andere heffingen, alsook 
alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde 
zaken. Indien franco levering is overeengekomen, zullen niettemin de kosten van speciaal of spoedtransport afzonderlijk bij 
opdrachtgever in rekening gebracht worden. Wij hebben voorts het recht opdrachtgever voor kleine orders een ordertoeslag in 
rekening te brengen.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel II lid 1 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, 
onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht 
geheel is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3. Wij zijn bevoegd door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is 
opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen. Met betrekking tot de berekening van de meerwerkprijs is 
het bepaalde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW 7a: 1646 wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel IV Verpakking
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten – indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende 
beoordeling – voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld; een en ander met 
inachtneming van het gestelde in artikel III lid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, nemen wij de 
verpakking niet terug.

Artikel V Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen
1. Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, tekeningen, maten en gewichts-

opgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, 
stempels,matrijzen en gereedschappen blijven  ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht – te 
allen tijde onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven.

2. Behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds, staat opdrachtgever er voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, 
hulpmiddelen en door ons verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt, of aan derden, al dan niet voor 
wederverbruik, ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden. Wij zijn gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat hij 
medewerking verleent aan de ondertekening van een door ons voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

3. Met inachtneming van het gestelde in artikel II lid 5 binden alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen 
en opgaven over capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te leveren producten of te verrichten 
werkzaamheden ons slechts, indien en voor zover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging, 
of deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel Vl Levertijd
1. De levertijd begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien voor de uitvoering van de 

opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, enz. noodzakelijk zijn of dat bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd op 
een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in ons bezit zijn, of de vereiste formaliteiten 
vervuld zijn. Indien door ons een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd te lopen op een later tijdstip 
dan schriftelijke opdrachtbevestiging of ontvangst van de hierboven genoemde bescheiden en wel, op het moment waarop wij 
deze betaling hebben ontvangen.

2. De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Wij zullen alles in het 
werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft over-
schrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of 
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel VII Overmacht
1. Onder overmacht van ons wordt verstaan: elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming 

van onze verplichtingen tegenover opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze 
verplichtingen in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst voorzien was. Wij zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

2. In elk geval ontslaan alle situaties van overmacht, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, 
waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten 
aan Machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de 
benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan 
niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, ons van enige verplichting tot 
nakoming van onze verplichtingen, waaronder de levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op 
schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten.

3. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeel-
telijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel VIII Aflevering
Nadat de betreffende producten ons magazijn  hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat 
de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel IX . Plaats van aflevering 
is daarom ons magazijn, ook al is DAP (delivered at place) verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval aflevering 
bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

Artikel IX Risico
1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel VIII. Ook bij schade aan producten, 

veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.
2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebre-

kestelling in verzuim zijn. Wij zijn dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze 
aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in 
een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien 
die door ons worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de producten niet door ons tegen trans-
portrisico verzekert. Zelfs indien wij tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven, dat alle schade gedurende het 
transport voor onze rekening is, is het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever en zijn wij niet verplicht stappen 
te ondernemen tot verhaal van schade.  Desgewenst dragen wij onze rechten tegenover de vervoerder aan opdrachtgever over.

4. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, die bij ons ter bewerking, reparatie, 
of inspectie zijn afgegeven, onder ons voor risico van opdrachtgever. Wij verplichten ons de door opdrachtgever aan ons afgege-
ven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

Artikel X Eigendomsvoorbehoud
1. Indien de levering van producten en/of diensten plaatsvindt zonder dekking van een kredietverzekeringsmaatschappij, geschiedt 

deze levering op basis van eigendomsvoorbehoud en zijn artikel X lid 2 tot en met 6 van toepassing. Op leveringen die wel 
onder kredietverzekeringsdekking plaatsvinden, is geen eigendomsbehoud van toepassing en is dus geen sprake van artikel X 
, lid 2 tot en met lid 6.

2. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen die uit de overeenkomst 
ter zake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden 
behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, 
evenals alle als gevolg van de overeenkomst ter zake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d. 

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd voor dat tijdstip deze producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair 
verband te brengen, of op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het 
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.

4. Opdrachtgever zal ons direct in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tus-
senkomst, terug te nemen. Onverminderd de overige aan ons toekomende rechten, worden wij reeds nu voor dan onherroepelijk 
door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn met ons aangegane (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoor-
lijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of onroerende 
zaken bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot ons te nemen.

5. Opdrachtgever is verplicht ons direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden 
op de producten, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben 
voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbe-
houd betrekking heeft, onverminderd de overige ons toekomende rechten ter zake van die vorderingen.

6. ledere betaling, die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op 
opdrachtgever hebben ten aanzien waarvan eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

Artikel Xl Kredietbeperkingstoeslag
Het factuurbedrag kan door ons worden verhoogd met een afzonderlijk in de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag. Bij beta-
ling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft de genoemde toeslag niet te worden voldaan.

Artikel XII Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs ter zake van door ons 

uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering of binnen 30 dagen na afle-
vering in overeenstemming met het gestelde in artikel VIII. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. 
Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te 
kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd 
om zijn betalingsverplichting op te schorten.

2. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door ons aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
3. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens 

(verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever 
deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde producten. 
In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

4. Ingeval wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid 
gesteld wordt middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever ervoor in dat een dergelijke zaak steeds door 
middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer wij in redelijkheid kunnen twijfelen aan de genoemde kwalificatie, zijn 
wij gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

5. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle 
vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten.

6. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag 
van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de dan in Nederland geldende wettelijke 
rente,vermeerderd met een opslag van 2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, 
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde 
nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle buiten-
gerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, die minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde 
bedragen te allen tijde minimaal € 150,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

7. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende 
opdracht,onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsver-
plichtingen jegens ons.

Artikel XIII Ontbinding
1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten 

overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst: 
– de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling                                                   
voldoende zeker is gesteld; en/of                                                                                                                                                       
– de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander 
onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2. Ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van 
rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij opdrachtgever binnen redelijke termijn 
mededelen nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval wij zonder 
ingebrekestelling gerechtigd zijn:                                                                                                                                                                                                        
– de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of al onze 
eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten; een en ander 
onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op opdrachtgever 
onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de desbetreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen wij 
gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, om de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever 
is verplicht de nodige maatregelen te nemen, om ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

Artikel XIV Annuleren
1. Indien opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht wenst te annuleren en wij daarmede schriftelijk akkoord zijn gegaan, is 

opdrachtgever verplicht behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, de door ons al dan niet op termijn ingekochte materi-
alen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door ons betaalde prijs, inclusief lonen, van ons over te nemen 
en ons onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs; een en 
ander onverminderd ons verder toekomende rechten. Ingeval wij in verband met de opdracht met een bank of een derde een 
Valutaovereenkomst hebben gesloten, zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen 
aan ons te vergoeden.

2. Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de 
opdracht.

Artikel XV Inspectie en reclame
1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, of na afronding van de door 

ons uitgevoerde werkzaamheden, of  indien dit eerder is,  na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende 
derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- 
of fabricagefouten, evenals verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de 
daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen tien dagen na aankomst van de 
producten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien 
echter een beproeving of keuring in onze fabriek heeft plaatsgevonden, dient reclamering tijdens deze beproeving of keuring 
plaats te vinden en schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na 
constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Reclamering ten aanzien 
van facturen moet schriftelijk geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst 
bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.

3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het 
vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.

4. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake 
van die gebreken.

5. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de 
betreffende producten onmiddellijk te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking ver-
lenen onder meer door ons in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden 
van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

6. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de 
reclame kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben 
ingestemd.

Artikel XVI Garantie
1. Gedurende twaalf maanden na levering door opdrachtgever aan de eindverbruiker, echter maximaal gedurende achttien 

maanden na aflevering in de zin van artikel VIII verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in 
dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of – dit te onzer uitsluitende beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk 
terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting (onderdelen van) 
geleverde producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten onze eigendom. Alle kosten, die uitgaan 
boven de hierboven vermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, 
reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen reparatieactiviteiten 
aan geleverde producten verrichten, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.

2. Onze garantie geldt niet: A. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeug-
delijkheid van materiaal of fabricage; B. indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen 
leveren; C. indien de oorzaak niet duidelijk kan worden aangetoond; D. indien niet alle voor het gebruik van de producten 
gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.

3. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de 
uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen die wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan 
door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.

4. Onze garantie vervalt, indien: A. het fouten betreft die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met 
betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage; B. opdrachtgever op eigen initiatief 
gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten; C. opdracht-
gever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die uit deze of enige andere daarmee samenhangende 
overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en 
reclamering.

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel 
genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

Artikel XVII Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel XVI omschreven garantieverplichting.
2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van onszelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn 

wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, inbegrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of 
milieuschade, of schade als gevolg van aansprakelijkheid tegenover derden.

3. Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk 
worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis 
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de 
desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

4. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, die voor ons 
mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij 
of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor wij als gevolg van deze voorwaarden tegenover  opdrachtgever niet 
aansprakelijk zijn.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, 
die ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien wij in de met opdrachtgever gesloten 
schriftelijke overeenkomst of in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voor-
schriften, die betrekking hebben op de producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk direct 
het tegendeel in kennis stelt. Dan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen 
tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

Artikel XVIII Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is het Nederlands 

recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.
2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voor 

zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze  
plaats van vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengeko-
men.

Artikel XIX Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede d.d.  23-02-2012 onder  
dossiernummer 08058748.

Artikel XX Inschrijving
Georg Fischer N.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost Nederland te 
Enschede onder nummer 08058748.

GEORG FISCHER N.V.
Lange Veenteweg 19 - Postbus 35 - 8160 AA  Epe - Nederland - Tel. 0578-678222. Fax 0578-621768
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De technische gegevens zijn niet bindend en bieden geen 

garantie ten aanzien van de producteigen schappen. Ze zijn 

onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg onze Algemene 

leveringsvoorwaarden. 
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