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@ = uitlopend 1Profielen	speciaal	&	platen

Y02223 H-profiel	aluminium	brute	30x7x1,5mm	100cm 1 st

Y02224 H-profiel	aluminium	brute	30x7x1,5mm	200cm 1 st

Y02222 H-profiel	aluminium	brute	30x7x1,5mm	500cm 5 m

Y02226 H-profiel	aluminium	brute	30x10,25x1,5mm	500cm 5 m

Y02227 Koppelprofiel	k6	aluminium	brute	20x6,5x9x1,25mm	600cm 6 m

Y02228 Koppelprofiel	k7	aluminium	brute	40x20x4mm	600cm 6 m

Y02229 Koppelprofiel	k8	aluminium	brute	20x12x10x2mm	600cm 6 m

Koppelprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y02230 Koppelprofiel	k9	aluminium	brute	40x20x8mm	600cm 6 m

Y02232 Koppelprofiel	k11	aluminium	brute	20x8x10x2mm	600cm 6 m
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Y02240 Stoeltjesprofiel	gs1	aluminium	brute	26x8x1,5x15mm	100cm 1 st

Y02241 Stoeltjesprofiel	gs1	aluminium	brute	26x8x1,5x15mm	200cm 1 st

Y06324 Stoeltjesprofiel	gs1	aluminium	brute	26x8x1,5x15mm	300cm 1 st

Y02239 Stoeltjesprofiel	gs1	aluminium	brute	26x8x1,5x15mm	500cm 5 m

Y02233 Koppelprofiel	k14	aluminium	brute	40x14x9x2mm	600cm 6 m

Koppelprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Stoeltjesprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y06122 Stoeltjesprofiel	gs1	aluminium	brute	26x8x1,5x15mm	600cm 6 m

Y02247 Stoeltjesprofiel	gs2	aluminium	brute	32x10x1,5mm	500cm 1 m

Y02244 Stoeltjesprofiel	gs8	aluminium	brute	23x8x2x8,5mm	500cm 5 m

Y02243 Stoeltjesprofiel	gs16	aluminium	brute	43x16x2x22mm	500cm 5 m



Anodiseren

Anodisering wordt d.m.v. een letter-cijfercombinatie aangegeven. Bij deze codering worden voorbewerking, dikte van de 
anodiseerlaag en kleur gescheiden door een schuine streep. 
Voorbeeld: geborsteld aluminium, 20 micron geanodiseerd, kleur naturel = VB 2 / A 20 / VOM 1.

Voorbewerking Aanduiding
Geen voorbewerking VB 0
Geslepen VB 1
Geborsteld (niet voorgeslepen) VB 2
Gepolijst (niet voorgeslepen of geborsteld) VB 3
Geslepen en geborsteld VB 4
Geslepen en gepolijst VB 5
Egaliserend gebeitst VB 6
Chemisch of elektrochemisch gepolijst zonder mechanische voorbewerking VB 7
Chemisch of elektrochemisch gepolijst na mechanische voorbewerking VB 8

Dikte anodiseerlaag1 Aanduiding
Gemiddelde laagdikte 5 micron A5
Gemiddelde laagdikte 10 micron A 10
Gemiddelde laagdikte 15 micron A 15
Gemiddelde laagdikte 20 micron A 20
Gemiddelde laagdikte 25 micron A 25

Omschrijving van de kleuren2 Aanduiding
Naturel VOM 1
Nieuw zilver VOM 1,5
Licht goud VOM 2
Middel goud VOM 3

1De maximale afwijking in laagdikte naar boven of beneden moet onderling door afnemer en 
  leverancier worden vastgesteld. 
2 Aanduiding van kleuren volgens de VOM-kleurenwaaier. Er moet op worden gewezen dat geringe 
  (niet-storende) kleurafwijkingen kunnen voorkomen.

Overige bewerkingen

Moffelen
Wij moffelen voor u volgens RAL-nummers. Graag altijd opgeven of alleen de zichtzijde of geheel rondom moet worden 
gemoffeld.

Bewerkingen
Tegen zeer concurrerende prijzen kunnen wij voor u:
• boren
• zetten
• ponsnibbelen
• knippen
• lassen
• op maat zagen
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Y02202 Trapkant met neus aluminium 27x27x3mm 500cm 5 m

Y02203 Trapkant aluminium brute 42x19x5mm 500cm tbv rubber inlage 5 m

Y02205 Rubber	zwart	500cm	tbv	trapkantprofiel 25 m

Trapkantprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Let	op:	voor	de	standaard	trapkantprofielen	verwijzen	wij	u	naar	onze	catalogus	
standaard	profielen!

Y02183 Trapkant kunststof zwart met onderlip 32x35x3mm 450cm 1 l

Y02209 Trapkant aluminium zilver geanodiseerd 19x19x2mm 100cm 1 st

Y02208 Trapkant aluminium zilver geanodiseerd 25x6,3x2mm 100cm 1 st

Y02207 Trapkant aluminium zilver geanodiseerd 25x20x2mm 100cm 1 st
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Y02251 Tafelrandprofiel	sdb5	aluminium	brute	20x6mm	200cm 5 st

Y02249 Tafelrandprofiel	sdb5	aluminium	brute	20x6mm	500cm 5 m

Y02250 Tafelrandprofiel	sdb5	aluminium	brute	20x6mm	100cm 5 st

Tafelrandprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y02253 Tafelrandprofiel	sdb5a	aluminium	brute	26x6mm	100cm 5 st

Y02254 Tafelrandprofiel	sdb5a	aluminium	brute	26x6mm	200cm 5 st

Y02252 Tafelrandprofiel	sdb5a	aluminium	brute	26x6mm	500cm 5 m

Y02256 Tafelrandprofiel	sdb15	aluminium	brute	30x6mm	100cm 5 st

Y02257 Tafelrandprofiel	sdb15	aluminium	brute	30x6mm	200cm 5 st

Y02255 Tafelrandprofiel	sdb15	aluminium	brute	30x6mm	500cm 5 m

Z-profiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y02264 Z-profiel	z8	aluminium	brute	14x8x2mm	100cm 5 st

Y02265 Z-profiel	z8	aluminium	brute	14x8x2mm	500cm 5 m
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Y02267 Z-profiel	z20	aluminium	brute	15x20x2mm	500cm 5 m

Y02263 Z-profiel	z6	aluminium	brute	16x6x2mm	500cm 5 m

Z-profiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Schuifdeurprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y01572 Schuifdeurprofiel	aluminium	brute	7,5x8,3x25mm	500cm 5 m

Y02273 Schuifruit bovenrail alu. zilver geanodiseerd 250cm tbv 5-7mm glas 1 st

Y02275 Schuifruit bovenrail alu. zilver geanodiseerd 500cm tbv 5-7mm glas 5 m

Schuifruitprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y02270 Schuifruit loopschoen alu. zilver geanodiseerd 500cm tbv 5-7mm glas 5 m

Y02274 Schuifruit onderrail alu. zilver geanodiseerd 500cm tbv 5-7mm glas 5 m
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Y02211 Afdekprofiel	a19	aluminium	brute	19x4mm	100cm 1 st

Y02212 Afdekprofiel	a19	aluminium	brute	19x4mm	200cm 1 st

Y02210 Afdekprofiel	a19	aluminium	brute	19x4mm	500cm 5 m

Y02214 Afdekprofiel	a25	aluminium	brute	25x4mm	100cm 1 st

Y02278 Eindkap aluminium zilver geanodiseerd met gat voor slot tbv schuifruit 1 st

Schuifruitprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y02277 Eindkap aluminium zilver geanodiseerd tbv schuifruit 1 st

Y02279 Slot met sleutel tbv schuifruit 1 st

Y02276 Wiel kunststof tbv schuifruit 1 st

Y02280 Wiel staal tbv schuifruit 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code
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Y02074 Afdekstrip aluminium zilver geanodiseerd met neus 30x5mm 100cm 1 st

Y02219 Afdekstrip aluminium zilver geanodiseerd 40x5mm 100cm 1 st

Y02220 Afdekstrip aluminium zilver geanodiseerd 50x5mm 100cm 1 st

Y02217 Afdekstrip aluminium zilver geanodiseerd 26x13,5mm 100cm 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y02216 Afdekstrip aluminium zilver geanodiseerd 30x2mm 100cm 1 st

Y02218 Afdekstrip aluminium zilver geanodiseerd 30x5mm 100cm 1 st

Y02215 Afdekprofiel	a25	aluminium	brute	25x4mm	200cm 1 st

Y02213 Afdekprofiel	a25	aluminium	brute	25x4mm	500cm 5 m
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V02715 Afdekstrip zelfklevend alu. geanod. edelstaal gesleufd 38mm 270cm 1 st

V02716 Afdekstrip zelfklevend alu. geanod. sand gesleufd 38mm 270cm 1 st

V08320 Afdekstrip zelfklevend alu. geanod. zwart 38mm 300cm 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

V02712 Afdekstrip zelfklevend alu. geanod. zilver gesleufd  38mm 270cm 1 st

V02713 Afdekstrip zelfklevend alu. geanod. goud gesleufd  38mm 270cm 1 st

V02714 Afdekstrip zelfklevend alu. geanod. brons gesleufd 38mm 270cm 1 st

V02706 Afdekstrip zelfklevend vario aluminium geanodiseerd zilver 270cm 1 st

V02707 Afdekstrip zelfklevend vario aluminium geanodiseerd goud 270cm 1 st

V02708 Afdekstrip zelfklevend vario aluminium geanodiseerd brons 270cm 1 st

V02717 Afdekstrip zelfklevend glad alu. geanod. zilver 30mm 270cm 1 st

V02718 Afdekstrip zelfklevend glad alu. geanod. goud 30mm 270cm 1 st

V02719 Afdekstrip zelfklevend glad alu. geanod. brons 30mm 270cm 1 st
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V02734 Naadafdekstrip zelfkl. alu. +folie donker eiken gesleufd 38mm 270cm 1 st

V02733 Naadafdekstrip zelfkl. alu. +folie licht eiken gesleufd 38mm 270cm 1 st

V02732 Naadafdekstrip zelfkl. alu. +folie esdoorn gesleufd 38mm 270cm 1 st

V02731 Naadafdekstrip zelfkl. alu. +folie licht beuken gesleufd 38mm 270cm 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

V02730 Naadafdekstrip zelfkl. alu. +folie donker beuken gesleufd 38mm 270cm 1 st

V02709 Tapijtafsluitrand zelfklevend alu. geanod. zilver 26x12x8,5mm 270cm 1 st

V02710 Tapijtafsluitrand zelfklevend alu. geanod. goud 26x12x8,5mm 270cm 1 st

V02711 Tapijtafsluitrand zelfklevend alu. geanod. brons 26x12x8,5mm 270cm 1 st

V02724 Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	alu.	donker	eiken	45x14mm	270cm 1 st

V02723 Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	alu.	licht	eiken	45x14mm	270cm 1 st

V02722 Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	alu.	esdoorn	45x14mm	270cm 1 st

V02721 Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	alu.	licht	beuken	45x14mm	270cm 1 st
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V02720 Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	alu.	donker	beuken	45x14mm	270cm 1 st

V02695
Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	4407	alu.	geanod.	zilver	45x14mm	
270cm 1 st

V02694
Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	4406	alu.	geanod.	goud	45x14mm	
270cm 1 st

V02696
Randafwerkparketprofiel	zelfkl.	4408	alu.	geanod.	brons	45x14mm	
270cm 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

V02729 Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	alu.	donker	eiken	39x8mm	270cm 1 st

V02728 Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	alu.	licht	eiken	39x8mm	270cm 1 st

V02727 Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	alu.	esdoorn	39x8mm	270cm 1 st

V02726 Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	alu.	frans	beuken	39x8	mm	270cm 1 st

V02725 Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	alu.	donker	beuken	39x8mm	270cm 1 st

V02698
Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	4607	alu.	geanod.	zilver	39x8mm	
270cm 1 st

V02697
Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	4606	alu.	geanod.	goud	39x8mm	
270cm 1 st

V02699
Randafwerklaminaatprofiel	zelfkl.	4608	alu.	geanod.	brons	39x8mm	
270cm 1 st
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V02687
Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. edelstaal 24,5x10x2mm 
270cm 1 st

V02689 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. sand 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V08319 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. zwart 24,5x10x2mm 300cm 1 st

V02691 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. zilver 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V02700 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. goud 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V02703 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. brons 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V02739 Hoekstrip zelfklevend aluminium donker eiken 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V02738 Hoekstrip zelfklevend aluminium licht eiken 24,5x10x2mm 270cm 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

V02737 Hoekstrip zelfklevend aluminium esdoorn 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V02736 Hoekstrip zelfklevend aluminium licht beuken 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V02735 Hoekstrip zelfklevend aluminium donker beuken 24,5x10x2mm 270cm 1 st

V02688 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. edelstaal 26x17x2mm 250cm 1 st

V02690 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. sand 26x17x2mm 250cm 1 st
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V02692 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. zilver 26x17x2mm 270cm 1 st

V02701 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. goud 26x17x2mm 250cm 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

V02704 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. brons 26x17x2mm 250cm 1 st

V08318 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. zwart 24,5x20x2mm 270cm 1 st

V02652 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. goud 24,5x20x2mm 270cm 1 st

V02653 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. brons 24,5x20x2mm 270cm 1 st

V02693 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. zilver 30x24,5x2mm 250cm 1 st

V02702 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. goud 30x24,5x2mm 250cm 1 st

V02705 Hoekstrip zelfklevend aluminium geanod. brons 30x24,5x2mm 250cm 1 st

V02744 Hoekstrip zelfklevend aluminium donker eiken 24,5x20x2mm 270cm 1 st

V02743 Hoekstrip zelfklevend aluminium licht eiken 24,5x20x2mm 270cm 1 st

V02742 Hoekstrip zelfklevend aluminium esdoorn 24,5x20x2mm 270cm 1 st
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V02741 Hoekstrip zelfklevend aluminium licht beuken 24,5x20x2mm 270cm 1 st

V02740 Hoekstrip zelfklevend aluminium donker beuken 24,5x20x2mm 270cm 1 st

Afdekprofiel

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

G11115 Monsterbord	Küberit	zelfklevende	profielen 1



Maatwerk platen

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over maatwerk, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger of één van 
onze binnendienstmedewerkers, tel. 073-6 24 24 24.



V2
01

1-
01

Knip- en zetwerk

Algemene richtlijnen

ALUMINIUM

Maximale lengte  - 3000mm

Maximale plaatdikte - 8mm (óók vloerplaat)

ROESTVASTSTAAL

Maximale lengte  - 3000mm

Maximale plaatdikte - 3mm

LET OP:	Minimale	zetkant	=	12mm	(zie	tekening)	►

Levertijd: 2 à 3 weken na ontvangst schriftelijke opdracht met maatvoering in mm.

VOORBEELDEN
van gezette profielen:

	 	 	 	 Hoekprofiel	axb	 	 	 U-profiel	axbxc	met	x-gradenhoek.
    met x-gradenhoek  Let op: maat a moet altijd gelijk of 
        groter zijn dan maat b en c.

	 	 	 	 Waterslagprofielen,	diverse	modellen	 Lekdorpelprofielen,	diverse
    volgens tekening.   modellen volgens tekening.

	 	 	 	 Muurafdekprofielen,	met	of	zonder	waterkering,
    diverse modellen geheel volgens tekening gezet.
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Y03018 Plaat glad aluminium brute 300x400x0,5mm 5 st

Y03021 Plaat glad aluminium brute 500x1000x0,5mm 5 st

Y03030 Plaat glad aluminium brute 2000x1000x0,5mm 1 st

Y03019 Plaat glad aluminium brute 300x400x1,0mm 5 st

Y03022 Plaat glad aluminium brute 500x1000x1,0mm 5 st

Y03020 Plaat glad aluminium brute 300x400x1,5mm 5 st

Plaat glad - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03059 Plaat glad aluminium brute 500x1000x3,0mm @ 1 st

Y03031 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1000x2000x1,0mm 1 st

Y03032 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1250x2500x1,0mm 1 st

Y03033 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1500x3000x1,0mm 1 st

Y03034 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1000x2000x1,5mm 1 st

Y03035 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1250x2500x1,5mm 1 st

Y03037 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1000x2000x2,0mm 1 st

Y03038 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1250x2500x2,0mm 1 st
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Y03039 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1500x3000x2,0mm 1 st

Y03040 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1000x2000x3,0mm 1 st

Y03041 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1250x2500x3,0mm 1 st

Y03042 Plaat glad al99,5 aluminium brute 1500x3000x3,0mm 1 st

Y03043
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1000x2000x1,0mm 1 st

Y03044
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1250x2500x1,0mm 1 st

Y03045
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1000x2000x1,5mm 1 st

Y03046
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1250x2500x1,5mm 1 st

Plaat glad - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03047
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1500x3000x1,5mm 1 st

Y03048
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1000x2000x2,0mm 1 st

Y03049
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1250x2500x2,0mm 1 st

Y03050
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1500x3000x2,0mm 1 st

Y03051
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1000x2000x3,0mm 1 st

Y03052
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1250x2500x3,0mm 1 st



@ = uitlopend 19Profielen	speciaal	&	platen

Y03053
Plaat glad almg1 aluminium geanodiseerd 1 zijde folie 
1500x3000x3,0mm 1 st

Y06125 Plaat ral1013 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Plaat glad - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y06126 Plaat ral1015 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06127 Plaat ral5011 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06128 Plaat ral6009 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06129 Plaat ral7016 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06130 Plaat ral7021 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06131 Plaat ral8014 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06132 Plaat ral9001 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06133 Plaat ral9006 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06134 Plaat ral9007 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06135 Plaat ral9010 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st

Y06136 Plaat ral9016 voorgelakt 3000x1500x1,5mm 1 st
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Y03069 Plaat glad cuzn36 messing 500x500x0,5mm @ 1 st

Y03070 Plaat glad cuzn36 messing 500x500x1,0mm @ 5 st

Y03072 Plaat glad cuzn36 messing 1000x2000x1,0mm 1 st

Y03073 Plaat glad cuzn36 messing 1000x2000x1,5mm 1 st

Plaat glad - messing / rood koper

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03071 Plaat glad cuzn36 messing 500x500x2,0mm @ 5 st

Y03074 Plaat glad cuzn36 messing 1000x2000x2,0mm 1 st

Y03066 Plaat glad sf-cu roodkoper 500x500x0,5mm @ 1 st

Plaat glad - rvs

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03099 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 300x400x1,0mm 1 st

Y03098 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 500x1000x1,0mm 2 st

Y03079 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1000x2000x1,0mm 1 st

Y03080 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1250x2500x1,0mm 1 st

Y03081 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1500x3000x1,0mm 1 st
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Y03082 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1000x2000x1,5mm 1 st

Y03083 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1250x2500x1,5mm 1 st

Y03084 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1500x3000x1,5mm 1 st

Y03085 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1000x2000x2,0mm 1 st

Y03086 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1250x2500x2,0mm 1 st

Y03087 Plaat glad 304 2b rvs ongeborsteld 1 zijde folie 1500x3000x2,0mm 1 st

Y03101 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 300x400x1,0mm @ 1 st

Plaat glad - rvs

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03100 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 500x1000x1,0mm @ 1 st

Y03088 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1000x2000x1,0mm 1 st

Y03089 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1250x2500x1,0mm 1 st

Y03090 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1500x3000x1,0mm 1 st

Y03091 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1000x2000x1,5mm 1 st

Y03092 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1250x2500x1,5mm 1 st

Y03093 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1500x3000x1,5mm 1 st
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Y03094 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1000x2000x2,0mm 1 st

Plaat glad - rvs

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03095 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1250x2500x2,0mm 1 st

Y03096 Plaat glad 304 rvs geborsteld 1 zijde folie 1500x3000x2,0mm 1 st

Plaat glad - staal

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03110 Plaat glad staal gegalvaniseerd 600x1000x0,6mm 1 st

Plaat glad - zink

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03112 Plaat glad blik vertind 511x717x0,38mm @ 5 st

Vloerplaat - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03213 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1000x2000x2,5/4mm 1 st
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Y03214 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1250x2500x2,5/4mm 1 st

Y03215 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1500x3000 2,5/4mm 1 st

Y03216 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1000x2000x3/4,5mm 1 st

Y03217 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1250x2500x3/4,5mm 1 st

Y03218 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1500x3000x3/4,5mm 1 st

Y03219 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1000x2000x3,5/5mm 1 st

Y03220 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1250x2500x3,5/5mm 1 st

Y03221 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1500x3000x3,5/5mm 1 st

Vloerplaat - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03222 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1000x2000x5/6,5mm 1 st

Y03223 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1250x2500x5/6,5mm 1 st

Y03224 Plaat vloer 5-traans almg3 alu. gebeitst antislip 1500x3000x5/6,5mm 1 st

Plaat geperforeerd - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03129 Plaat ronde perforatie 3mm aluminium brute 500x1000x1,0mm 5 st
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Y03134 Plaat ronde perforatie 5mm aluminium brute 150x1000x1,0mm @ 2 st

Y03114 Plaat vierkante perforatie 5mm aluminium brute 300x400x0,5mm @ 5 st

Y03116 Plaat vierkante perforatie 5mm aluminium brute 500x1000x0,5mm 5 st

Plaat geperforeerd - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03117 Plaat vierkante perforatie 5mm aluminium brute 500x1000x1,0mm 5 st

Y03122
Plaat vierkante perforatie 5mm al99,5 aluminium brute 
1000x2000x0,5mm 1 st

Y03123
Plaat vierkante perforatie 5mm al99,5 aluminium brute 
1000x2000x1,0mm 1 st

Y03124
Plaat vierkante perforatie 5mm al99,5 aluminium brute 
1000x2000x1,5mm 1 st

Y03125
Plaat vierkante perforatie 5mm al99,5 aluminium brute 
1000x2000x2,0mm 1 st

Plaat geperforeerd - staal

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Y03146 Plaat vierkante perforatie 10mm staal 1000x2000x1,0mm @ 1 st
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Y03168
Plaat decoratief klaverblad aluminium goud geanodiseerd 
600x1000x1,0mm 1 st

Y03171
Plaat decoratief platte draad vierkante maas alu. goud ano. 
600x1000mm @ 1 st

Y03173 Plaat decoratief zon 99,5 alu brute 1000x2000x1,0mm 1 st

Y03174 Plaat decoratief zon 99,5 alu brute 1000x2500x1,25mm 1 st

Y03159 Plaat diamant al99,5 aluminium brute 1000x2000x0,8mm 1 st

Y03148 Plaat stucco aluminium brute 500x1000x0,8mm 5 st

Y03151 Plaat stucco al99,5 aluminium brute 1000x2000x0,8mm 1 st

Y03203 Plaat 304 5wl rvs 400x300x1mm @ 1 st

Plaat decoratief - aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code
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Y03183 Plaat decoratief maas 6x3,6x0,8x0,5mm staal zwart 600x1000mm 1 st

Y03181 Plaat decoratief maas 16x8x1,5x1mm staal 600x1000mm 1 st

Y03182 Plaat decoratief maas 20x10x1,5x1mm staal 600x1000mm 1 st

Y03237 Plaat inox 18/8 maas 43x17x2x1,5mm 400x600mm 1 st

Plaat decoratief - staal

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code

Rooster - inox 18/8

Art.nr. Omschrijving MBH Barcode / EAN-code



1.    Algemene bepalingen.
1. Op al onze offertes, aanbiedingen en leveringen en op alle met ons gesloten 

overeenkomsten zijn deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, 
hierna te noemen Algemene Voorwaarden, van toepassing. Afwijking van 
deze Algemene Voorwaarden kan slechts tegen ons worden ingeroepen, 
wanneer wij schriftelijk met deze afwijking hebben ingestemd. 

2. Zulks geldt ook voor door de afnemer gehanteerde Inkoopvoorwaarden. 
Ook deze kunnen slechts aan ons worden tegengeworpen, als wij schriftelijk 
hebben ingestemd met de toepasselijkheid ervan op de met ons gesloten 
overeenkomsten. 

2.    Aanbiedingen.
1. Al onze aanbiedingen, op welke wijze dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Wij 

zijn eerst gebonden nadat wij de bestelling/order of hebben bevestigd, of 
hebben uitgevoerd. Ook wijzigingen of bijkomende afspraken zijn slechts 
van kracht voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd of door ons 
zijn uitgevoerd. 

2. Annulering van een opdracht is slechts mogelijk binnen 24 uur en is van 
kracht voor zover wij schriftelijk met deze annulering hebben ingestemd. In 
geval van speciale bestellingen zijn annuleringen slechts mogelijk totdat wij 
de orders in behandeling hebben genomen.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons 
niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie van een door de afnemer 
geplaatste order/bestelling wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval bin-
nen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende order/bestelling door ons 
aan de afnemer ter kennis gebracht.

4. Elke offerte, aanbieding c.q. overeenkomst wordt door ons gedaan/
aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer - uitsluitend 
ter beoordeling van ons - voldoende kredietwaardig is voor de nakoming 
van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd om bij of na het doen van een 
aanbieding/offerte c.q. bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens 
verder te presteren, van de afnemer zekerheid te verlangen voor de 
nakoming van diens verplichtingen jegens ons of betaling à contant op het 
moment van levering te verlangen. 

5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om vanwege ons moverende redenen door 
de afnemer bij ons geplaatste orders/bestellingen te weigeren.

6. De door ons genoemde levertijden worden bij benadering opgegeven, doch 
zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertijden geeft 
de afnemer geen recht op annulering c.q. ontbinding van de desbetreffende 
overeenkomst of van enige andere door de afnemer met ons gesloten over-
eenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting, welke uit de desbetre-
ffende overeenkomst of uit enige andere door de afnemer met ons gesloten 
overeenkomst voortvloeit. Evenmin heeft de afnemer bij overschrijding van 
de levertijden recht op enige schadevergoeding.

3. Prijzen.
 De prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW. Alle na het sluiten 

van een overeenkomst optredende kostprijsverhogende factoren kunnen 
aan de afnemer worden doorberekend, ook al betreffen het kostprijsver-
hogende factoren die bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst 
werden voorzien c.q. waren te voorzien. 

4. Overeenkomst.
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons tot stand 

op basis van een mondelinge, schriftelijke, telefonische of geautomati-
seerde opdracht van de afnemer gevolgd door uitvoering door ons.

2. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten 
voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met 
de afnemer - bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. 
In voorkomende situaties zullen de desbetreffende kosten aan de afnemer 
worden doorberekend.

3. Wij zijn niet verplicht door de afnemer gewenste bewerkingen/aanpass-
ingen aan producten van ons door te voeren. Door de afnemer gewenste 
aanpassingen/bewerkingen aan producten van ons zullen, tenzij anders 
overeengekomen, door ons in ieder geval niet worden uitgevoerd als de 
afnemer niet een - uitsluitend ter beoordeling van ons - deugdelijke schrift-
elijke	specificatie	van	de	gewenste	aanpassing	aan	ons	doet	toekomen	en	
als de afnemer zich niet schriftelijk verplicht tot vergoeding van alle kosten 
die aan de gewenste aanpassingen zijn verbonden, in voorkomende geval-
len zullen wij aan de afnemer vooraf de kosten offreren.

4. Kosten van bewerkingen en/of op verzoek van de afnemer gedane extra 
handelingen onzerzijds zullen, tenzij anders overeengekomen, aan de afne-
mer in rekening worden gebracht.

5. Indien de afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens ons niet, 

niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, diens rechtspersoonlijkheid verliest, 
wordt ontbonden, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van 
betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overgaat tot liquidatie of 
stillegging van zijn bedrijf, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag 
wordt genomen, onder bewind wordt gesteld, indien een door ons verzochte 
zekerheid niet wordt gesteld of ons niet langer tot zekerheid strekt, zijn wij 
gerechtigd (verdere) nakoming van jegens de afnemer aangegane verplic-
htingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook op te schorten, totdat 
vooruitbetaling c.q. een door ons gewenste zekerheidstelling is geschied. 
In de in dit artikel genoemde gevallen is iedere vordering van ons op de 
afnemer dadelijk en ineens opeisbaar. 

5.    Gereserveerd. 

6. Levering.
1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte 

voor risico van de afnemer. 
2.	 Levering	aan	het	bedrijfsafleveradres	van	de	afnemer	in	Nederland	

geschiedt franco. In de andere gevallen zijn de kosten, tenzij anders over-
eengekomen, voor rekening van de afnemer.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt bij leveringen, reken-
inghoudende	met	naleveringen,	onder	€150,-	een	bijdrage	in	vracht-	en	
administratiekosten	van	€	15,-	in	rekening	gebracht.	

4. Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Num-
ber Association (E.A.N.) regeling, zijn wij nimmer aansprakelijk, tenzij wij de 
voorschriften van de E.A.N. niet hebben opgevolgd.

5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij 
afzonderlijk kunnen factureren.

6. De door ons genoemde levertijden worden bij benadering opgegeven, doch 
zijn niet als bindend te beschouwen.

7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer 
niet zijn afgenomen, zijn wij gerechtigd de goederen vanaf leverdatum 
bij derden of in eigen magazijn op te slaan en de afnemer opslagkosten, 
kosten van verzekering en een rente gelijk aan het driemaands Euribor 
percentage vermeerderd met een opslag van 4 procentpunt (doch minimaal 
de wettelijke rente) in rekening te brengen. Opslag der goederen geschiedt 
alsdan voor rekening en risico van de afnemer, aldus dat onder andere alle 
risico ’s voor beschadiging, verlies of tenietgaan van de opgeslagen goede-
ren bij de afnemer berusten. De goederen zullen in het in dit lid beschreven 
geval worden geacht bij afgifte ter opslag aan het eigen magazijn of aan 
de desbetreffende derde magazijnhouder te hebben voldaan aan de over-
eengekomen condities omtrent de hoedanigheid der goederen. Onverlet het 
vermelde is de koopsom direct opeisbaar.

7.    Reclames.
1.	 Een	bij	aflevering	der	goederen	verstrekte	vrachtbrief,	afleveringsbon,	pak-

bon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde 
juist weer te geven, tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen bij ontvangst 
van	de	goederen	op	de	vrachtbrief,	de	pakbon,	de	afleveringsbon	c.q.	het	
desbetreffende document heeft laten aantekenen. 

2. Voorts worden de goederen geacht zonder uiterlijk waarneembare 
beschadigingen te zijn afgeleverd, tenzij de afnemer op het desbetref-
fende document het bestaan van uiterlijk waarneembare beschadigingen 
gespecificeerd	heeft	laten	aantekenen.	Als	reclames	ter	zake	uiterlijk	
waarneembare beschadigingen c.q. ter zake de hoeveelheid geleverde 
goederen	niet	op	de	afleverbon,	pakbon,	vrachtbrief	c.q.	een	soortgelijk	
document zijn aangetekend, worden reclames te dezer zake door ons niet 
meer geaccepteerd en is de afnemer de koopsom - behoudens reclames ter 
zake uiterlijk niet waarneembare gebreken/beschadigingen - integraal aan 
ons verschuldigd.

3. Eventuele reclames met betrekking tot uiterlijk niet waarneembare 
gebreken c.q. beschadigingen dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk op 
de achtste werkdag volgende op de dag van levering der desbetreffende 
goederen. In het geval reclames ter zake niet waarneembare gebreken c.q. 
beschadigingen na de achtste werkdag volgend op de dag van levering wor-
den ingediend, worden deze reclames door ons niet meer geaccepteerd en 
is de afnemer de koopsom integraal verschuldigd. Als wij de reclame terecht 
achten, hebben wij de keuze hetzij de geleverde goederen door deugdelijke 
goederen te vervangen, hetzij de afnemer voor het bedrag van de gebrek-
kig geleverde goederen te crediteren. De afnemer is bij honorering van 
de reclame verplicht om - als wij zulks verlangen - de gebrekkig geleverde 
goederen aan ons terug te geven.

4. De afnemer is niet gerechtigd tot enige andere vordering dan hetzij een 
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 vordering tot het vervangen van de gebrekkig geleverde goederen door 
deugdelijke goederen hetzij een vordering tot een met de gebrekkige ge-
leverde goederen overeenstemmende creditering.

5. Het recht op reclame is niet van toepassing op een product, welke op speci-
fiek	verzoek	van	de	afnemer	is	besteld	en/of	bewerkt,	tenzij	de	bestelling	
c.q.	bewerking	niet	conform	de	door	de	afnemer	opgegeven	specificatie	is	
uitgevoerd.

6. De basis voor creditering, anders dan voortvloeiende uit dit artikel, is de 
factuurwaarde dan wel de huidige waarde indien deze lager is. 

7. In geval van creditering aan de afnemer, anders dan voortvloeiende uit de 
in dit artikel beschreven rechten, is het aan ons om het crediteringspercent-
age vast te stellen.

8.  Transport.
1.	 Levering	aan	het	afleveradres	van	de	afnemer	in	Nederland	geschiedt	

franco. In de andere gevallen zijn de kosten, tenzij anders overeengekomen, 
voor rekening van de afnemer.

2. In het geval van ons onbekende omstandigheden die bij het leveren van 
de goederen extra tijdsbesteding of andere kosten met zich brengen, is de 
afnemer verplicht deze extra kosten aan ons te vergoeden. 

3. Het vervoer heeft plaats langs de route en op de wijze die ons het meest 
geschikt voorkomt.

9. Betaling.
1. Alle betalingen dienen te geschieden, zonder korting (tenzij anders 

schriftelijk overeengekomen), zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder 
opschorting wegens beweerde of daadwerkelijke wanprestatie en zonder 
dat de afnemer zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of 
anderszins mag blokkeren, te onzen kantore of door overboeking op een 
door ons aan te wijzen (post)bankrekening, aldus dat het bedrag uiterlijk op 
de dertigste dag volgend op de factuurdatum op de door ons aangewezen 
(post)bankrekening staat bijgeschreven, onverminderd ingevolge deze 
Algemene Voorwaarden c.q. ingevolge andere met de afnemer gemaakte 
afspraken eerdere opeisbaarheid van onze vorderingen op de afnemer.

2. Cheques, wissels en vreemde valuta kunnen slechts met onze vooraf-
gaande schriftelijke toestemming tot betaling strekken. Bij gegeven 
toestemming gelden cheques, wissels en vreemde valuta niet eerder als 
betaling dan nadat wij voor de verschuldigde bedragen in Euro’s onherro-
epelijk zijn gecrediteerd.

3. In geval van een betaling vanuit het buitenland en/of in buitenlandse valuta 
zijn alle kosten voor rekening van de afnemer.

4. In de situatie dat een afnemer onder rembours geleverd wordt, zullen de 
goederen eerst na ontvangst van de betaling worden afgegeven.

5. Contantorders dienen bij het afhalen van de goederen direct per kas te 
worden voldaan. 

6. Indien de afnemer niet tijdig het door hem verschuldigde betaalt, komen 
alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder incasso-
kosten, te maken om tot invordering van het factuurbedrag te geraken, ten 
laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen 
bij voorbaat vastgesteld op een bedrag gelijk aan tenminste 15% van het 
door	de	afnemer	verschuldigde,	doch	tenminste	op	€	500,00.

7. Indien de afnemer betaalt middels automatische incasso dient afnemer in 
geval van storno het ons toekomende bedrag per ommegaande middels 
telefonische overboeking aan ons te voldoen. 

8. Indien de afnemer het door hem aan ons verschuldigde niet tijdig betaalt, 
is de afnemer bovendien aan ons een vertragingsrente verschuldigd gelijk 
aan het driemaands Euribor percentage vermeerdert met een opslag van 4 
procentpunt, doch minimaal de wettelijke rente.

9. Onjuistheden in de facturen dienen door de afnemer binnen 8 dagen na 
factuurdatum schriftelijk aan ons te zijn gemeld. Bij gebreke van schrifteli-
jke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 8 dagen na factuurda-
tum, zullen die facturen geacht worden juist te zijn.

10. In de situaties aangegeven in artikel 4.4 zijn al onze vorderingen op afne-
mer onmiddellijk opeisbaar.

10.  Eigendomsvoorbehoud.
Goederen door ons aan de afnemer geleverd uit hoofde van welke met 
afnemer gesloten overeenkomst dan ook blijven eigendom van ons en wel 
tot op het moment dat de afnemer het door hem aan ons opeisbaar ver-
schuldigde, met inbegrip van renten, kosten, boeten, schadevergoedingen, 
heeft voldaan. Wij kunnen de desbetreffende goederen terugnemen totdat 
volledige betaling door de afnemer aan ons van al hetgeen hij opeisbaar 
aan ons verschuldigd is, heeft plaats gevonden. De afnemer is verplicht 
deze goederen terstond op eerste schriftelijk verzoek van ons franco aan 

ons te retourneren. Vervreemden, bezwaren, in genot geven door de afne-
mer, wegvoeren uit diens bedrijf, verpanden, verwerken van door ons aan 
afnemer uit hoofde van welke overeenkomst dan ook geleverde goederen 
is de afnemer niet toegestaan, zolang geen volledige betaling heeft plaats 
gevonden, evenmin als het de afnemer alsdan is toegestaan enige derde 
daarop enig ander recht te verschaffen. De afnemer is verplicht om de door 
ons uit welke hoofde dan ook aan hem geleverde goederen zorgvuldig te 
behandelen en te verzekeren tegen risico’s van beschadiging, verlies of 
tenietgaan, zolang de eigendom der goederen nog bij ons berust. Bij een 
beroep door ons op dit verlengd eigendomsvoorbehoud is de afnemer 
verplicht om aan ons alle schaden en kosten te voldoen.

11.  Overmacht.
In geval van overmacht aan de zijde van ons wordt de nakoming van onze 
verplichtingen uit hoofde van welke met de afnemer gesloten overeenkomst 
dan ook van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachtstoes-
tand. In geval van overmacht zijn wij ook gerechtigd door middel van een 
schriftelijke of telefonische mededeling de desbetreffende overeenkomst 
zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren 
c.q. te ontbinden, zonder dat de afnemer gerechtigd is tot annulering c.q. 
(gedeeltelijke) ontbinding van enige door hem met ons gesloten overeen-
komst. Koper is in geval van overmacht niet gerechtigd tot enige schade-
vergoeding. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke niet aan 
onze schuld te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming 
van een onzer verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk 
verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet van 
ons gevergd kan worden. Voorbeelden van overmacht zijn bijvoorbeeld: 
ernstige storingen in het (productie) proces, oorlog (ook buiten Nederland), 
oproer, epidemie, brand, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of 
beschadiging tijdens transport.

12.  Aansprakelijkheid.
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade uit, althans voor zover 

deze exoneratie wettelijk is toegestaan, ook als het schade aan personen of 
goederen betreft. Behoudens de toepasselijkheid van dwingend recht, zijn 
wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of enige andere 
vorm van schade, direct of indirect aan de afnemer en/of derden ontstaan 
door goederen door ons geleverd, bijvoorbeeld in verband met het aanwezig 
zijn en/of het toepassen en/of het gebruiken en/of het in de handel bren-
gen van door ons geleverde goederen, al dan niet overeenkomstig door ons 
gegeven advies.

2. Wij erkennen ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als vorenbe-
doeld aan de afnemer of derden ontstaan in verband met enig al dan niet 
door ons erkende wanprestatie. 

3. Evenmin erkennen wij enige aansprakelijkheid voor gegeven adviezen of 
voor het niet geven van adviezen in de gevallen waarin de afnemer meent 
dat wel geadviseerd had moeten worden. De afnemer is gehouden ons 
schadeloos te stellen en te vrijwaren voor aanspraken tot vergoeding van 
schade welke derden tegen ons instellen ter zake van schade direct of 
indirect ontstaan door goederen die door ons zijn geleverd. 

4. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schaden als vorenbedoeld die aan de 
afnemer of derden mochten ontstaan in verband met niet c.q. te late lever-
ing van (een gedeelte) van de goederen door welke oorzaak dan ook.

5. Wij zijn bovendien van alle aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden 
klachten van de afnemer te accepteren indien de afnemer niet stipt zijn 
verplichtingen jegens ons nakomt.

6. In ieder geval is onze totale aansprakelijkheid, waaronder de verplichting 
tot terugbetaling van (een deel van) de koopsom c.q. tot creditering van 
afnemer, beperkt tot het bedrag van de aan de afnemer met betrekking tot 
de desbetreffende leverantie in rekening gebrachte koopsom.

13.  Recht.
 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op deze 
Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
die tussen ons en de afnemer voortvloeien uit een door ons met de afnemer 
gesloten overeenkomst, ook die geschillen die slechts door een der partijen als 
zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter 
te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd ons recht de afnemer te dagvaarden voor de 
bevoegde rechter van zijn woonplaats. De toepassing van het Weens Koopver-
drag wordt tussen ons en de afnemer uitgesloten.

De tekst van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Han-
delsonderneming Schadébo Den Bosch B.V. is gedeponeerd bij de Arrondis-
sementsparket ’s-Hertogenbosch, onder nummer 84/2008.
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