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HEEFT U EEN ONDERNEMING, DAN KUNT U BIJ ONS KLANT WORDEN. MET EEN 

INLOGCODE KUNT U ALS KLANT TOEGANG TOT ONZE KLANTENPORTAL KRIJGEN 

OP ONZE WEBSITE. IN DE KLANTENPORTAL KUNT U BESTELLINGEN PLAATSEN, 

VOLGEN EN OOK DE HISTORIE (VERZENDINGEN, FACTUREN E.D.) BEKIJKEN.

E E N  E X A LT O  A C C O U N T  O M D AT  U  O N - L I N E :
• een groter assortiment kunt raadplegen
• direct de actuele voorraad kunt zien
•  als Exalto klant kunt bestellen op het moment  

dat het u uitkomt
•  uw bestelling op het gewenste adres  

kunt laten afleveren
•  gemakkelijk informatie over accessoires, vervangingen 

en alternatieven van producten aantreft
• handleidingen en tekeningen snel bij de hand heeft
• altijd de meest actuele prijs beschikbaar heeft

S E R V I C E
In oplossingen denken is een grote eigenschap van de vakmensen die bij Exalto werken. 
Met een vestiging in Hardinxveld en Grou staat Exalto altijd voor u klaar voor advies en 
kwaliteitsproducten, van tot maatwerk. Het kan voorkomen dat u iets wilt retourneren. 
Natuurlijk heeft u dan graag dat dit snel afgewikkeld wordt. U kunt ons hierbij helpen 
door op de juiste manier aan te leveren. Kijk op onze website voor de voorwaarden voor 
retourneringen.

Heeft u vragen? Wij overtuigen u graag. Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze 
verkoopafdeling via 0184-615800 of per mail 
via sales@exalto.com.

Wij leveren uitsluitend aan de vakhandel.

Bent u nog 
geen klant?



Vestigingen:

Postbus 40

3370 AA Hardinxveld–Giessendam

Nederland

Industrieterrein “De Peulen”

Nijverheidsstraat 12

3371 XE Hardinxveld-Giessendam

Nederland

T 0184 615800

E sales@exalto.com

I www.exalto.com

Biensma 41

9001 XZ Grou

Nederland

T 0566 621133

E sales@exalto.com

I www.exalto.com

Bankrelatie: 

Rabobank IBAN: NL 97 RABO 0325 0037 93

Btw-nr. NL809780252B03

Het EORI-nummer van Exalto Industrie – en 

Handelsonderneming B.V.: NL004069110.

Websites:

www.exalto.com

www.exaltowipers.com

www.exaltopropulsion.com

www.towforceone.com

Colofon

R U I T E N W I S S E R S
V O O R T S T U W I N G
G R O O T H A N D E L
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Exalto is een technische 
groothandel met eigen 
productiefaciliteiten voor 
ruitenwissersystemen, 
voortstuwingsinstallaties 
en een engineersafdeling 
uitgerust met de nieuwste 3D 
ontwikkelprogramma’s.  
 
Exalto zorgt voor zekerheid 
door haar snelle leveringen, 
goede producten, technische 
ondersteuning en persoonlijke 
aandacht. Dankzij de goede 
samenwerking met klanten, 
leveranciers en de inzet van 
de medewerkers groeit Exalto 
gestaag.

Waarvoor u onze producten ook 
nodig heeft, Exalto staat voor: 
- kwaliteit 
- flexibiliteit 
- mogelijkheid tot maatwerk 
- technische kennis.

Van 
professionals 
voor 
professionals
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Over Exalto
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In 1965 nam Cees Exalto een gedurfde beslissing. Samen met zijn vrouw sprongen zij in het diepe en besloten zij, aan 
de keukentafel, voor het zelfstandig ondernemerschap in de watersport te kiezen. Cees Exalto zegde zijn baan bij een 
locale scheepswerf op en startte een winkel in het winkelgebied van Hardinxveld-Giessendam. Met een startkapitaal 
van 250 Nederlandse guldens begon hij aan een nieuwe uitdaging. Een kleine voorraad in motoronderdelen, verf, 
verlichting, buitenboordmotoren en nog wat maritieme onderdelen vulde zijn winkel. In de eerste jaren verkocht hij 
in de winter schaatsen om zijn gezin en werknemers te kunnen onderhouden.

Iedereen kende Cees Exalto als een spontane en eerlijke zakenman, die altijd op de werkvloer te vinden was.

Exalto Historie

1e pand - assortiment

1e pand - Dhr. Exalto
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De beloning
Zijn bedrijf groeide snel uit tot een groothandel en door zijn 
ambities om zelf te gaan produceren, werd de verhuizing 
naar een groter pand een feit. Eind jaren 70 betrok hij een 
nieuw pand op het Hardinxveldse industrieterrein “De 
Peulen”, waar Exalto zijn ruime voorraad kon uitbreiden.

Oplossingsgericht
In oplossingen denken was een grote eigenschap van 
Cees Exalto. Toen een klant een probleem had met een 
ruitenwisser en bij hem kwam voor advies, bedacht Cees 
Exalto dat hij dat zelf veel beter kon maken. En zo ontstond 
een eigen productiefaciliteit, waaruit wij nu schepen en 
treinen over de hele wereld voorzien van ruitenwissers 
met de Exalto kwaliteitsgarantie. In onze testruimte 
testen wij uitvoerig ruitenwissers onder verschillende 
omstandigheden om de kwaliteit te blijven waarborgen.
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Luisteren naar wat de klant wil
“Exalto heeft altijd gehandeld op de vraag uit de markt,” zo 
zegt Dick Exalto de huidige eigenaar van de Exalto Groep. 
“Wanneer de vraag naar grotere schroefassen ontstond 
werd daar gehoor aan gegeven. We produceren naast 
ruitenwissers ook complete schroefasinstallaties en roersys-
temen in een eigen machinefabriek.

Wereldwijde dekking
Met een vestiging in Hardinxveld en Grou staat Exalto 
altijd voor u klaar voor advies en kwaliteitsproducten, van 
standaard tot maatwerk. Een wereldwijd dealer netwerk 
zorgt voor internationale dekking om u waar ook ter wereld 
van dienst te zijn.
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224
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259

RUITENWISSERS 014
LD Ruitenwisser systemen 016
MD1 Ruitenwisser systemen 020
MD2 Ruitenwisser systemen 032
HD1 Ruitenwisser systemen 036
HD2 Ruitenwisser systemen 041
KW Ruitenwisser systemen 046
Ruitensproeier installatie 050
Straight line wissersysteem 052
Slingerruitenwisser 054

AAN DE BOOT 136
Spiegelbescherming 136
Lenspluggen 136
Patrijspoorten 137
Dek- en vluchtluiken 139
Touwwerk 142
Fenders 146
Dekbeslag 155
Zwemtrappen 162

OP DE BOOT 224
Bekerhouders 224
Bootshaken 224
Hoosbakjes 225
Peddels 225
Motorhendelverlenger 225
Hoorns 226
Vlaggen 230
Ankerketting en Ankers 233
Ankerlieren en kaapstanders 237
Actuators 249

VOORTSTUWING 056
Roersystemen 058
Scheepsschroeven 064
Schroefassen 078
Moeren 080
Spieën 083
Trossensnijders 086
Uithouders 088
Schroefaskokers 090
Lagers 098
Asfadichtingen 106
Stuwdrukunits 115
Koppelingen 116

IN DE BOOT 164
Pompen 164
Toiletten 184
Boilers 191
Hydrofoors, drukvaten en drinkwaterfilters 195
Slangen, slanghaspels en slangklemmen 197
Wasbakken 205
Koelkasten 207
Isolatie 210
Ventilatie 217
Verwarming 221
Stofzuigers 223

ONDERHOUD 259
Bougie 259
Spuitlak en primer 263
Filters 263
Impellertrekker 275
Impellers 275
Lijmen en kitten 286
Anoden 292
Bescherming en reparatie kiel 303
Schoonmaak artikelen 304
Fittingmateriaal 310
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OUTBOARD  326
Brandstoftanks  326
Bimini’s   334 
Hydrofoils  336
Michigan propellers  337

BEVEILIGING 416
Buitenboordmotorsloten 416
Anti-diefstalkabels 416
Propellersloten 416
Sterndrivesloten 416
Hangsloten 418
Ketting met slot 419
Boothoezen 420
Rubberboothoezen 421
Buitenboordmotorhoezen 421
Stoltz Super Rollers 422
Trolley en transportwagen 424

DIGITAAL SCHAKELEN 458
Mastervolt digitaal schakelen 458
Czone digitaal schakelen 459
Netwerk verbindingskabels 463
NMEA Micro aansluitdelen 463

SPORT & FUN 403
Ski- en sleepbeugels 404
Outboard sporttouwen 406
Spiegels 408
Tubes 410
Waterski’s  412
Boards 413
Accessoires 414

STROOMVOORZIENING 425
Walstroom 428
Omschakelsystemen 431
Acculaders 433
Omvormers 437
Acculader /omvormer combinaties 441
Dynamo’s en laadreglaars 443
Laadstroomverdelers 444
Accu’s  445
Afstandsbediening en monitoring 450
Masterbus interfaces 454
Mastervolt communicatiekabels 454
Xunzel zonnepanelen  454
Generatoren 457

INSTALLATIE- EN AANSLUITMATERIALEN 466
Aansluitmaterialen  466
Kabeldoorvoeren  480
In- en opbouwaansluitingen  483
Aardlek-/installatie automaten, schakelaars en kasten 483
Contactsloten  485
Modulair schakelmateriaal binnenwerk 486
Modulair schakelmateriaal afwerking 488
Relais  491
Schakelaars  493
Schakelpanelen  501
Zekeringen en toebehoren  503
Kabel  508
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VERLICHTING  510
Prebit LED interieur verlichting 512
Prebit kaartleeslampen  521
Hella interieur verlichting  524
Hollex interieur verlichting  528
Courtesy en traptredeverlichting 533
Hella navigatieverlichting  536
Navigatieverlichting  542
Schijnwerpers en werkverlichting 545
Lumishore onderwaterverlichting 553
Dimmers  555
Accessoires verlichting  557
Vervangingslampen  558
Solar LED verlichting  566

STUURSTOELEN 616
Cleeman stuurstoelen 616
Cleeman railsystemen 619
Cleeman passagierstoelen en banken 620
Cleeman opties, accessoires en toebehoren 622
Recaro stuurstoelen 623
Hydromar onderstellen voor Recaro 625
Hydromar stoelsleden voor Recaro 626
Hydromar voetensteunen 627
Hydromar railsystemen voor Recaro 627
Pörtner stuurstoelen 629
Zwaardvis stuurstoelen 633
Zwaardvis stoeldragers en stoelsleden 636
Stuurstoelen zelf samenstellen 640
Hollex stuur- en dekstoelen 641
Stoelen Outboard 642
Stoelen en stoelonderstellen Outboard 643

BESTURING  651
Hydraulische besturingsets  651
Hydrauliek slangen en leiding 655
Accessoires en onderdelen  657
Elektrisch hydraulische pompsets 659
Hydraulische besturing outboard 660
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INSTRUMENTEN 568
Audio 568
Camerasystemen 578
VDO Acqualink 585
VDO Acqualink toebehoren 592
NMEA 2000 Products 593
VDO Oceanlink 597
VDO Oceanlink toebehoren 603
VDO Viewline 604
VDO Viewline toebehoren 611
Garmin 613

TAFELONDERSTELLEN 644
Columbus en Zwaardvis Design serie-opbouw 644
Triton en T-system serie-opbouw 646
Tafelonderstellen zelf samenstellen 648
Tafelonderstellen 649

MOTORBEDIENING 678
Glendinning elektronische motorbediening 679
Bedieningshebdels Single en Twin 684
DS-units en stopsystemen 688
Trek- en drukkabels 690
Aansluitmateriaal voor kabels en hendels 692
Noodstop 694
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RONDOM DE MOTOR 708
Olie- en vlakkoelers 708
Uitlaatsystemen 712
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Aanlegringen ....................................................................157

Aansluitkoppelstukken voor verwarming ...... 222

Aansluitblokken ............................................................. 468
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Aansluitkabels en connectors VDO  .................... 592
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Aansluitstrips  ..................................................................468

Aansluitstuds  ..................................................................468

Aardlekautomaten  .......................................................483

Aardlekschakelaars  ......................................................483
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Abus Ketting met Slot  .................................................418
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Accu laskabels  ................................................................508
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Accu vetspuit  .................................................................. 729

Accubox  .............................................................................467

Accugebruiksmeters  ...................................................449
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Accuklemmen  ................................................................466

Acculader / omvormer combinaties  ..................440

Acculaders  ........................................................................ 432

Accumonitor  ..................................................................  451

Actuators  ............................................................................249

Adapter en ventiel voor fenders  ............................152

Adapterkabels  ................................................................ 583

Adapterplaat Cleeman stuurstoelen  ................. 622

Adapters stuurwielen .................................................  675

Adapters verlichting  .....................................................561

Afdekkappen  ......................................................................22

Afdekramen .....................................................................  491

Afdichtingskit  .................................................................. 287

Afdichtkappen ................................................................ 320

Afdichtpluggen  ............................................................. 320

Afscherm / inbouwdozen  ........................................488

Afstandbediening motorbediening .................. 683

Afstandsbediening voor ankers ............................  244

Afstandsbedieningset voor actuators  ..............254

Afstandsbedieningset voor hefkolom  ..............257

Aftappompen  ..................................................................181

Afvoerplug met snap hendel  ..................................137

Agglomer isolatieplaat ............................................... 214

AGM accu’s  .......................................................................446

Akotherm isolatieplaat  ...............................................213

Alarmering voor Racor filters  ................................. 270

Aluminium huid/roerbladanoden  ......................294

Aluminium huidanoden  ........................................... 293

Aluminium ringanoden  ............................................294

Aluminium schroefasanoden  ................................294

Ampèremeters Acqualink  ........................................ 590

Ampèremeters Oceanlink  ........................................603

Ampèremeters Viewline  ............................................611

Ankerboei  ..........................................................................152

Ankerketting ....................................................................234

Ankerlijn  ..............................................................................142

Ankerlijn met lood  ........................................................143

ANL zekeringen  .............................................................504

ANL zekeringhouders  .................................................504

Anoden  .............................................................................. 292

Anoden Vaanstandschroeven  ..................................73

Anodesets voor Mercruiser en Volvo Penta  ... 302

Antennedozen  ...............................................................486

Antennehouders ...........................................................  157

Antidiefstal kabels ......................................................... 415

Aquadrive HD-koppelingen  ....................................127

Aquadrive Moduline koppelingen  .......................122

Armaturen  ........................................................................ 532

Asafdichting vet- en oliegesmeerd  .....................112

Asafdichting vetgesmeerd  .......................................112

Asafdichting watergesmeerd  ................................ 108

Asafdichtingen  ............................................................... 106

Asgat aanpassen  ..............................................................76

ATC vlaksteekzekeringen  ......................................... 505

ATC zekeringkasten  .....................................................506

B

Backing pads voor MGDuff anoden  ................... 302

Bank Pörtner  .................................................................... 630

Batterijkeuzeschakelaars ........................................... 499

Batterijschakelaars ........................................................ 499

Beamlampen  ................................................................... 565

Bediening voor misthoornsignalen  ................... 227

Bedieningen Cupa  .......................................................700

Bedieningshendels Single  .......................................684

Bedieningshendels Twin  ..........................................684

Bedieningspaneel voor hefkolom .......................  257

Bedieningspaneel voor Slingerruit .........................55

Bedieningspanelen Max Power  ............................ 705

Bedieningspanelen Thrust EMS  ........................... 697

Bedieningsschakelaar  voor ankers .....................  244

Beflexx Stofzuigerslang & Borstels  ......................223

Beflexx Stofzuigerzakken ..........................................223

Bekerhouders  ...................................................................161

Bekerhouders met led  ............................................... 224

Bekleding voor Recaro stuurstoelen .................. 625

Beluchters  ..........................................................................321

BEP ANL zekeringhouder  ......................................... 505

BEP Batterijkeuzeschakelaars  ................................. 499

BEP Batterijschakelaars  .............................................. 499

BEP Schakelaars  ............................................................. 497

BEP Schakelpanelen  .................................................... 502

BEP Single engine aansluitset  ................................500

BEP systeemmonitor ...................................................449

BEP Terminal links ..........................................................500

BEP Thermische automaten  ................................... 507

Bescherming en reparatie kiel  ............................... 303

Bilge Cleaner ....................................................................  307

Bilge schakelpanelen  .................................................. 503

Bilge-dekwaspomp   ................................................... 166

Bilgepompen  ...................................................................167

Bilgewaterfilters .............................................................  263

Bimini Steunen ...............................................................  335

Bimini Toebehoren  ...................................................... 335

Bimini’s  ............................................................................... 334

Binnenfilters voor koelwaterfilters  ......................266

Binnenranden ABS  ........................................................141

Binnenranden Aluminium .......................................  139

Blindplaten .......................................................................  490

Blokzekeringen  .............................................................. 507

Boards  ..................................................................................413

Bochten   ..............................................................................312

Body Glove Blades .........................................................412

Body Glove wakeboard  ..............................................413

Boegfender  .......................................................................152

Boegklampen .................................................................  158

Boegrollen ........................................................................  246

Boegrollen ........................................................................  421

Boegschroeftunnels Cupa  .......................................700

Boegschroeftunnels Max Power  ..........................706

Boegschroeftunnels Thrust EMS ..........................698

Boegschroeven Cupa .................................................  699

Boilers ................................................................................... 191

Bol Fenderhoes ..............................................................  150

Bolanoden, Zink  ............................................................299

Bolders op voetplaat  ....................................................158

Bolders, lasbaar ..............................................................  158

Bolders, met bevestigingsplaat  .............................158

Bolfender ...........................................................................  150

Boordenknopen  .............................................................117

Boothoes  ............................................................................419

Bootshaak  ......................................................................... 224

Bootshaak met bilgepomp  ..................................... 224

Bootshaak telescopisch  ............................................. 224

Bootshaak vaste lengte  .............................................225

Bootspiegel  ......................................................................408

Bosch contactslot  .........................................................485

Bostik Bedding Compound  .......................................87

Bostik Construction Adhesive  ...............................286

Bostik Contactlijm  ........................................................288

Bostik Deck Caulk Advanced  .................................. 287

Bostik Fireseal  .................................................................286

Bostik Industrial Special Range  .............................286

Bostik Kitspuiten  ........................................................... 289

Bostik PU Construction Fix  ......................................288

Bostik PU Tix houtlijm.................................................  288

Bostik Toebehoren ....................................................... 290

Bostik Wood Fix houtlijm .........................................  288

Bougies ...............................................................................  259

Bougies - Irridium  ..........................................................261

Bougies - Lange schroefdraad...............................  261

Bougies - V-power  ........................................................261

Bovenwaterlijntoiletten.............................................  190

Bowshield  ......................................................................... 303

Brandstoffilters ...............................................................  267

Brandstoffilters met waterafscheider ................  268

Brandstofmeters Acqualink ..................................... 587

Brandstofmeters Oceanlink  .................................... 598

Brandstofmeters Viewline  .......................................606

Brandstofslang  ............................................................... 326

Brandstofslang met knijpbal  .................................. 326

Brandstofstekker  ........................................................... 328

Brandstoftank  ................................................................. 327

Brandstoftrimpomp ....................................................  180

Brandstof-waterfilter ...................................................  273

Brandstofzenders ..........................................................  332

Buislampen  ...................................................................... 563

Buitenboordmotorhoes  ............................................ 420

Buitenboordmotorsloten .......................................... 415

Buitentemperatuurmeters Viewline  ..................609

Bump pads .......................................................................  422
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Cablemaster  .................................................................... 429

Camera  ............................................................................... 578

Carling Schakelaars voor CZone  ........................... 461

CEF Impellers  ................................................................... 275

CEF Impellers Motormerken  ................................... 279

Centaflex koppelingen  ...............................................118

Centaflex verloopflens  ................................................119

Centek GRP Spiegeldoorvoeren ............................ 713

Centek GRP Waterseparator ....................................  714

Centek Waterlock GRP  ................................................712

Cilinderfender  ..................................................................147

Cipa Bootspiegel  ...........................................................408

Cleaning Tools  ................................................................309

Cleemann Adapterplaat ............................................  622

Cleemann Commander stuurstoel  ......................619

Cleemann Deckrail bediening ................................ 619

Cleemann Deckrail Opbouwranden .................. 620

Cleemann Jockey Seat  ............................................... 620

Cleemann Oyster opklapbare stoel  .................... 621

Cleemann passagiersstoelen en banken  ........ 620

Cleemann railsystemen  .............................................619

Cleemann stoelverwarming ................................... 622

Cleemann stuurstoelen ..............................................616

Cleemann seiligheidsgordels  ................................ 622

Coelmo Marine Generatoren  ................................. 456

Complete stofzuigersets  ..........................................223

Compressorkit hoorns  ............................................... 226

Constructielijm ...............................................................286

Contactdozen waterdicht  ........................................483

Contactlijm  .......................................................................288

Contactsloten ................................................................. 485

Continu ventilatoren .....................................................217

Contraflenzen  ..................................................................717

Courtesy & traptredeverlichting  ........................... 533

Covers en draaiknoppen voor dimmers  ..........489

Covers voor schakelaars dubbel  ...........................489

Covers voor schakelaars enkel  ...............................488

Covers voor schakelaars met lampje  .................489

Cupa Bedieningen  .......................................................700

Cupa Boegschroeftunnel .........................................  700

Cupa Boegschroeven  .................................................699

CZone 3,5” Display interface  ................................... 458

CZone Combination Output Interface  .............460

CZone Masterbus Bridge Interface  .....................460

CZone Meter Interface  ............................................... 459

CZone Motor Output Interface  .............................460

CZone Netwerk Bridge Interface  .........................460

CZone Output Interface  ............................................ 459

Czone Signal Interface  ............................................... 459

CZone Switch Control Interface ............................. 459

CZone Touch 10” Display kit  ................................... 458

CZone USB CAN adapter  .......................................... 461

D

Deckconnectors waterdicht  ...................................483

Deckrail Cleemann bediening ................................ 619

Deckrail Cleemann Opbouwranden .................. 620

Deelbare trossensnijders  .............................................87

Dekdoorvoer  ...................................................................482

Dekbeslag  ..........................................................................155

Dekdop  ................................................................................155

Dekdop Brandstof  .........................................................156

Dekdop Fecaliëntank  ...................................................156

Dekdop Vuilwater  ..........................................................156

Dekdop Water ..................................................................156

Dekogen  .............................................................................159

Dekstoelen Hollex  ........................................................ 641

Dekwaspompen  ........................................................... 169

Delphi Brandstoffilters met waterafscheider  268

Deurscharnier  ................................................................. 160

Dieptemeters Acqualink  ...........................................586

Diepvrieskist  ....................................................................209
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Diepvriezer  .......................................................................209

Digitale scheidingsrelais  ........................................... 492

Dimmers  ............................................................................487

Dimperfect LED Dimmer  ...........................................555

Discusslot  ...........................................................................417

Display 3,5 “’Czone  ....................................................... 458

Displays Garmin  ..............................................................615

Dockfenders ..................................................................... 146

Docking light ...................................................................546

Dockmate draadloos docksysteem .................... 693

Doek, microvezel  ..........................................................309

Dometic Koelkasten  ....................................................208

Dometic Wijnkoeler Divino  .....................................209

Doorspoelklemmen buitenboordmotor  ......... 332

Dopmoeren  ........................................................................81

Dopmoeren met anode  ...............................................80

Draadbussen  ....................................................................321

Draadloze afstandsbediening Max Power  ...... 705

Draadloze bediening met kettingteller  .............245

Draadloze motorbediening  .................................... 693

Draadloze noodstop  ...................................................694

Draagbare acculader .................................................... 432

Draaispitten  ......................................................................161

Drainplug  ...........................................................................136

Drinkbekerhouder  ........................................................ 224

Drinkwater Capacitieve Sensors ........................... 593

Drinkwaterfilters  ........................................................... 166

Drinkwatermeters Acqualink ................................. 588

Drinkwatermeters Oceanlink .................................  599

Drinkwatermeters Viewline  ....................................606

Drinkwaterpompen  .................................................... 164

Drinkwaterslangen  .......................................................197

Droogdoek ....................................................................... 309

Dropfender  ........................................................................149

Drukschakelaars voor CZone  ................................. 461

Drukvaten .........................................................................  195

DS-units en stopsystemen  ......................................688

Dual Controls Kobelt  ...................................................688

Dubbele afvoer voor wasbak  ................................. 205

Dubbele hoorn  .............................................................. 226

Dubbele USB Lader ....................................................... 572

Duitse vlaggen  ............................................................... 231

Dumpyfender  ..................................................................151

DVD- / TV-adapter ........................................................  487

Dynamo’s  ..........................................................................442

E

Easterner LED schakelpanelen  .............................. 501

Easterner lijnventilator  ................................................218

Eén aderige kabels  .......................................................509

Eénhands vetspuit  ....................................................... 728

Eindkappen  ...................................................................... 422

Eindschakelaars hydraulische pompsets  ......... 657

Elektronishe hoorns  ....................................................228

Elektrisch hydraulische pompsets  ...................... 659

Elektrische boegschroeven Max Power  ........... 702

Elektrische boegschroeven Thrust EMS  .......... 697

Elektrische toiletten  .................................................... 186

Elektrische zuil voor Recaro stuurstoel  ............. 626

Elektronische gas- en keerkoppelingbediening  ...

..................................................................................................682

Elektronische motorbediening Glendinning  679

Engine Box VDO  ............................................................ 594

Enkele hoorn  ................................................................... 226

Enkele ruitenwisserarmen MD1  ...............................24

Exalto DS-unit  .................................................................688

Expansiestukken  ............................................................717

Expansietank staal met overdrukdop  .................711

Externe ruitenwisserbehuizing MD1  ....................20

F

Fecaliëntankpomp  ........................................................179

Fell Marine Draadloze noodstop  ..........................694

Fell Marine - Mob+ basisset  ...................................694

Fell Marine - xBand  ...................................................... 695

Fell Marine - xFOB  ......................................................... 695

Fell Marine - xTag  .......................................................... 695

Fell Marine Multi motor diode - Mob+  ............ 695

Fender ventiel  ..................................................................152

Fender verloop  ................................................................152

Fenderhaak  .......................................................................155

Fenderhaken RVS  ...........................................................155

Fenderhaken Type 25  ................................................. 154

Fenderhaken Type 32  ................................................. 154

Fenderhaken Type 40  ................................................. 154

Fenderhaken Type Sail  ................................................153

Fenderhoezen  .................................................................153

Fenderlijn  ...........................................................................143

Fishfinders Garmin ........................................................ 614

Fittingmateriaal  ..............................................................310

Fittingmateriaal  ................................................................50

Flensmoeren  ......................................................................82

Flenzen Zwaardvis ........................................................649

Flexofold onderdelen  ....................................................75

Friese puntvlaggen ......................................................230

Friese vlaggen  ................................................................230

Frontringen Oceanlink  ...............................................603

Frontringen VDO Acqualink  .................................... 592

Frontringen Viewline  ...................................................611

Fundatie elementen  ....................................................722

G

Garmin Displays  ..............................................................615

Garmin EchoMap CHIRP kaartplotter  .................613

Garmin Fishfinders  ........................................................614

Garmin GPSMAP kaartplotter  .................................614

Garmin Marifoon  ............................................................613

Garmin Network Sounders  ......................................613

Garmin Panoptix™ Transducers  .............................614

Garmin Radar  ...................................................................615

Garmin Stuurautomaten  ...........................................615

Gator Patch Reparatieset  .......................................... 303

Gebo Air suction  ...........................................................220

Gebo Vluchtluiken .........................................................139

Gegalvaniseerde ankerketting   .............................234

Gel accu’s  ...........................................................................447

Geluiddempers  ...............................................................715

Generatoren  .................................................................... 456

Gesloten deksels voor koelwaterfilters  ............. 265

Gietmassa  .........................................................................723

Glas cleaner  ...................................................................... 307

Glaswolband  ....................................................................718

Glendinning Cablemaster  ........................................ 429

Glendinning Elektronische motorbediening  679

Glendinning Hosemaster elektrisch ...................200

Gloeilampen  .................................................................... 563

Goldline Vaste schroeven   ..........................................65

Groningse vlaggen  ...................................................... 231

H

Haakse afvoer voor wasbak  ....................................206

Haaksluiting  ..................................................................... 160

Halogeenlampen  ..........................................................564

Handankerlieren  ............................................................236

Handgrepen  .....................................................................161

Handpad, soft foam  ....................................................309

Handpomptoiletten  .................................................... 188

Handscheepshoorn  .....................................................229

Handzoeklicht voor sigarettencontact  ..............551

Hangsloten  ........................................................................417

Hefkolom  .......................................................................... 255

Hektunnel adapters Max Power  ........................... 707

Hella Ankerlichten  ........................................................ 541

Hella Batterijschakelaars  ........................................... 499

Hella Boegschijnwerpers  ..........................................546

Hella Courtesy & traptredeverlichting  .............. 533

Hella Dekschijnwerpers   ........................................... 549

Hella DuraLED  ................................................................. 526

Hella Halogeen Dimmer  ........................................... 556

Hella Hoofdstroomschakelaars  ............................. 498

Hella Interieur verlichting  ......................................... 524

Hella Kaartleeslampen  ............................................... 527

Hella LED Sea Hawk spot  .......................................... 547

Hella LED Sea Hawk Spot & Spread .....................548

Hella LED Sea Hawk spread  ..................................... 547

Hella Navigatieverlichting  ........................................ 536

Hella Opbouwlamp LED  ........................................... 525

Hella Plafondspot 0630 EuroLED Touch  ........... 526

Hella Plafonnières  ......................................................... 524

Hella Schakelpanelen  ................................................. 502

Hella Schijnwerpers LED  ........................................... 545

Hella Surface Strip LED Lamp  ................................. 526

Hella Surface Strip sokkel  ......................................... 526

Hella Zeil- en signaallantaarns  ...............................540

Hella Zoeklicht dakmontage  ...................................551

Hella Zoeklicht handbediend  ................................ 550

Hendelset Afvalwater ...................................................155

Hendelset Diesel  ............................................................155

Hendelset Drinkwater  .................................................155

Hendelset Gelode benzine........................................155

Hengst Brandstoffilters .............................................. 267

H-flex hydrauliek aansluitsetjes  ...........................  655

H-flex hydrauliek slangen  ........................................ 655

Hittedoek  ...........................................................................718

Hollex Batterijkeuzeschakelaars  ...........................500

Hollex Boothoes  .............................................................419

Hollex Brandstofslang met knijpbal  ....................331

Hollex Brandstoftank  ...................................................331

Hollex Buitenboordmotorhoes .............................  420

Hollex Courtesy & traptredeverlichting  ........... 534

Hollex Dekschijnwerpers  ......................................... 550

Hollex Dekstoel  .............................................................. 641

Hollex Douche afvoersets .........................................182

Hollex Expansiestukken  .............................................717

Hollex Gietmassa  ..........................................................723

Hollex Hydrofoorsets  .................................................. 194

Hollex Interieur verlichting  ...................................... 528

Hollex Kabel 2 x 0,75 mm² op rol .........................  557

Hollex Lasbochten  ........................................................714

Hollex LED Accessoires  .............................................. 532

Hollex LED Accessoires  .............................................. 557

Hollex LED Bewegingsschakelaars  ...................... 557

Hollex LED Drivers  ........................................................ 556

Hollex LED plafonnières inbouw  .......................... 528

Hollex LED schakelaars  .............................................. 497

Hollex Luchthoorns   .................................................... 227

Hollex Onderdelen voor vetpersen  ....................725

Hollex Paddenstoelventilatiekappen  .................219

Hollex PWM LED Dimmer  .........................................555

Hollex Rubberboothoes  ........................................... 420

Hollex Schuifstuk  ..........................................................688

Hollex Spiegeldoorvoeren  .......................................713

Hollex Stuurstoel  ........................................................... 641

Hollex Trekschakelaars  ............................................... 498

Hollex Trillingdempers ............................................... 720

Hollex USB- Lader  ......................................................... 572

Hollex Vetpersen  ........................................................... 724

Hollex Vetpersen  ........................................................... 724

Hollex Waterlocks  ..........................................................712

Hollex Waterseparator  ................................................714

Hoofdstroomschakelaars  ......................................... 498

Hoofdstroomschakelaars  ......................................... 498

Hoosbakje  .........................................................................225

Horizontaal ankerlieren  .............................................236

Hosemaster elektrisch  ...............................................200

Houtlijm  .............................................................................288

Huid/roerbladanoden, Aluminium  .....................294

Huid/roerbladanoden, Magnesium  ................... 295

Huidanoden, Aluminium .......................................... 293

Huidanoden, Aluminium .......................................... 293

Huidanoden, Magnesium  ........................................ 295

Huidanoden, Zink  ......................................................... 297

Huiddoorvoeren  ............................................................310

Hydrauliek olie  ................................................................ 658

Hydrauliek slang onderdelen  ................................. 657

Hydrauliek slangen  ...................................................... 655

Hydraulische besturing outboard  .......................660

Hydraulische besturingsets  .....................................651

Hydrofoils  .......................................................................... 336

Hydrofoils SE Sport  ...................................................... 336

Hydrofoorsets  ................................................................. 194

Hydromar middenplaat Recaro  ............................ 628

Hydromar multi rail Recaro  ..................................... 627

Hydromar onderstellen voor Recaro  ................. 625

Hydromar opbouwranden Recaro ...................... 628

Hydromar railsystemen voor Recaro  ................. 627

Hydromar stoelsleden voor Recaro  .................... 626

Hydromar voetensteunen  ....................................... 627

Hydroslide combo ski vin  ..........................................414

Hydroslide complete binding junior  ...................414

Hydroslide complete binding volwassenen  ...414

Hydroslide knee board  ...............................................413

Hydroslide wakeboard  ................................................413

Hydroslide waterski’s  ...................................................412

I

Impellers  ............................................................................ 275

Impellertrekkers  .............................................................176

Impellertrekkers  ............................................................ 275

Inbouwframes  ................................................................496

Inbouwhoorn  .................................................................228

Inbouwschakelaar voor bediening actuator  . 253

Industriële lijm  ................................................................286

Inprojal Halogeen Dimmer  ..................................... 556

Installatie-automaten  .................................................484

Installatiekasten  .............................................................484

Instrumentenlampen .................................................  563

Interface Aux/USB ........................................................  572

Intrekbare boegschroeven Max Power ............  704

Inzetfilters voor Racor Turbine Series  ................ 270

Inzetfilters voor Separ brandstoffilters .............  272

Isolatie .................................................................................  210

Isolatieplaten  ....................................................................213

Isolatieschuim Regufoam  .........................................216
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Isomat Kunststofplaten .............................................. 215

Isotemp Boilers................................................................ 191

Isotherm Diepvrieskist Cruise  ................................209

Isotherm Diepvriezer  Cruise Laden  ...................209

Isotherm Koelkast Cruise  .......................................... 207

Isotherm Koelkast Cruise Elegance  ..................... 207

Isotherm Koelkast Inox 49 & Inox 65  ..................208

Isotherm Koelkast Whiteline  .................................. 207

Iveco motoren  ................................................................ 733

J

Jabsco & Rule Bilge schakelpanelen .................... 503

Jabsco Aftappomp.......................................................  181

Jabsco Aqua Filta ........................................................... 196

Jabsco Aqua Filta ..........................................................  263

Jabsco Bilge-dekwaspomp ....................................   166

Jabsco Bilgepomp  .........................................................167

Jabsco bilgewaterfilters ...........................................  263

Jabsco Brandstotrimfpomp ..................................... 180

Jabsco Continu ventilatoren .................................... 217

Jabsco Deksels & pakkingen .................................... 174

Jabsco Drinkwaterfilters  ........................................... 166

Jabsco Drinkwaterpompen ....................................  164

Jabsco Drukvaten .........................................................  195

Jabsco Elektrische Toiletten ....................................  185

Jabsco Handpomp Toiletten   ................................. 185

Jabsco Impellers Neopreen  .....................................175

Jabsco Impellers Nitriel  ..............................................175

Jabsco Impellertrekkers .............................................  275

Jabsco Kunststofpompen ..........................................177

Jabsco Motorgedreven impellerpomp ............  173

Jabsco onderdelen voor bilgepompen ............ 169

Jabsco onderdelen voor drinkwaterpompen  165

Jabsco Onderdelen voor koelwaterpompen  .174

Jabsco Quiet Flush Toilet ombouwpakket......  186

Jabsco ventilatoren ....................................................... 217

Jabsco Versnijdingspomp  .........................................179

Jabsco V-snaar impellerpomp ................................ 174

Jabsco Vuilwaterpomp  ...............................................178

Jabsco Zoeklicht onderdelen  ................................. 553

Jabsco Zoeklicht  ............................................................ 552

Jachtmasten  .....................................................................156

Jachtmastvoet  .................................................................156

Jensen Actieve subwoofer  ...................................... 571

Jensen Antennes  ........................................................... 572

Jensen Bluetooth stereo  ...........................................568

Jensen Passieve subwoofer  .................................... 571

Jensen Radio montageplaat  ................................... 573

Jensen Speakers  ............................................................ 569

Jensen Speakerset ........................................................  570

Jensen USB- AUX doorvoer  ..................................... 572

Jensen Versterkers  ...........................................................71

Jerrycans  ............................................................................ 328

Jetty Fender Hoek ........................................................  146

Jetty Fender Mini  .......................................................... 146

Jetty Fender Recht  ....................................................... 146

Jockey Seat Shark .......................................................... 620

Joystick motorbediening ........................................   679

K

Kaapstanders.....................................................................247

Kaartleeslampen  ........................................................... 527

Kaartplotter echoMap Garmin ................................613

Kaartplotter GSPMap Garmin ..................................614

Kabelaccessoires Geleiding .....................................668

Kabelaccessoires Spiegelmontage ..................... 668

Kabelbesturing outboard  ........................................662

Kabelbinders  ................................................................... 470

Kabeldoorvoer flexibel  .............................................. 481

Kabeldoorvoer met balg  ..........................................480

Kabeldoorvoer spiraal  ................................................480

Kabeldoorvoeren  ...........................................................159

Kabeldoorvoeren met gebogen hals  ................ 481

Kabeldoorvoeren met wartel  ................................480

Kabelklemmen  ............................................................... 472

Kahlenberg Bedieningen .........................................  227

Kahlenberg Compressorkits   .................................. 226

Kahlenberg Luchthoorns  ......................................... 226

Kahlenberg Magneetventielen  ............................. 227

Kajuithaak  ......................................................................... 160

Keelshield  .......................................................................... 303

Ketting ................................................................................. 418

Ketting met Slot  .............................................................418

Kettingstoppers  ............................................................. 235

Kettingteller  ......................................................................245

Kielrollen  .............................................................................421

Kikker Opklapbaar  .........................................................157

Kikker Verzonken  ............................................................157

Kikkers .................................................................................  157

Kistsluiting  ........................................................................ 160

Kitpistool............................................................................  289

Kitspuit  ............................................................................... 289

Klapdeksels  ......................................................................490

Klapschroeven - Flexofold  .......................................... 74

Klemnaven  ........................................................................116

Kneeboards  .......................................................................413

Knieën  ..................................................................................310

Kobelt Aansluitkits .......................................................  687

Kobelt Dual Controls  ...................................................688

Kobelt Top- en Zijcontrols  .......................................687

Koelkasten  ........................................................................ 207

Koelwater- en uitlaatslang  ....................................... 199

Koelwater Temperatuurmeters Viewline  ........608

Koelwaterfilters  ..............................................................264

Koelwaterslang  .............................................................. 199

Koelwatertemperatuurmeters Acqualink  .......588

Koelwatertemperatuurmeters Oceanlink .......  599

Kogelafsluiters ................................................................. 311

Kogelgewrichten stuurkabels ................................ 692

Kompas Acqualink  ....................................................... 585

Koppelingen ......................................................................118

Koppelruitenwisser KW  ................................................46

Korven  ................................................................................. 322

Koudspiegellampen  ....................................................564

Krimpkousen  ................................................................... 472

Kruisvoet .............................................................................640

Kunstleder Pörtner  ....................................................... 628

Kunststofpompen  .........................................................177

L

Laadregelaars ..................................................................442

Laadstroomrelais  .......................................................... 492

Laadstroomverdelers  .................................................443

Lagedruk stoomslang  .................................................197

Landvast  ............................................................................ 144

Landvastveer ...................................................................  146

Lasbochten 90°  ...............................................................714

Lasbolders .........................................................................  158

Lasdozen............................................................................ 469

LED bar aluminium  .......................................................531

LED lamp Discovery ..................................................... 566

LED lamp Galaxxi  .......................................................... 567

LED lamp Solar Twain ..................................................566

LED lamp Solar Wall .....................................................566

LED lamp Solarmoon  ..................................................566

LED Miniflex & Minispot leeslamp  ....................... 532

LED Navigatieverlichting ..........................................  542

LED opbouwspot  .......................................................... 529

LED panel boog  ..............................................................531

LED panel driehoek  ..................................................... 530

LED panel rechthoekig  .............................................. 530

LED panel vierkant  ....................................................... 529

LED plafonnières ...........................................................  529

LED schakelaars ..............................................................  497

LED schakelpanelen ....................................................  501

LED Toplicht ..................................................................... 544

LED zoemers ....................................................................  501

LED lampen ......................................................................  558

Leer/ Textiel beschermer .........................................  304

Lensplug met snaphendel  .......................................136

Lensplug met T-hendel  .............................................236

Lijm snelhardend ..........................................................  287

Lijmpasta  ........................................................................... 287

Lijmpasta Simsontix ....................................................  216

Lijnventilator  .....................................................................218

Linak Actuators ..............................................................  250

Linak Hefkolom .............................................................. 256

Lincoln Accu vetspuit .................................................  729

Lincoln Eénhandsvetspuit  ....................................... 728

Lincoln Eénhandsvetspuit .......................................  728

Lincoln Quicklube vetsmeerapparaat  ............... 728

Lincoln Schaarvetspuit  .............................................. 728

Lithium ION accu’s  .......................................................448

Longlifelampen  ............................................................. 562

Losse Knijpbal voor brandstofslang  ................... 326

Luchtgeveerd onderstel Recaro  ........................... 625

Luchtinlaat ........................................................................  220

Luchtschelpen ................................................................. 219

Luchtslangen voor verwarming  ........................... 221

Luik Handgrepen  ...........................................................161

Luikhangreep vergrendelbaar  ............................... 160

Luikhoes  ..............................................................................142

Luikring veerbelast  .......................................................161

Luikscharnier  ................................................................... 160

Lumishore onderwaterverlichting  ...................... 553

Lumishore Surface  ....................................................... 553

Lumishore Thru Hull  .................................................... 553

Lumishore Interchangeable Thru-Hull  ............. 554

M

Maakrelais  ......................................................................... 491

Magneetfilters  ................................................................ 267

Magneetventielen ...........................................................  51

Magneetventielen hoorns .......................................  227

Magnesium huid/roerbladanoden .....................  295

Magnesium huidanoden ..........................................  295

Majoni Anker-, boeg- en ringfenders ................  152

Majoni Bolfenders ........................................................  150

Majoni Cilinderfenders  ...............................................147

Majoni Dropfenders ......................................................149

Majoni Dumpyfenders ................................................ 151

Marifoon Garmin ............................................................ 613

Marinco Zoeklicht  ..........................................................551

Masterbus kabels ..........................................................  453

Masterbus kabels .......................................................... 462

Mastervolt AC Master omvormers ......................  436

Mastervolt Adapterkabel  .......................................... 429

Mastervolt AGM accu’s .............................................. 446

Mastervolt Alpha Pro laadregelaars .................... 442

Mastervolt Battery Watch  ........................................443

Mastervolt BattMan Accumonitor  .......................451

Mastervolt Chargemaster.........................................  432

Mastervolt communicatiekabels  ......................... 453

Mastervolt controlepanelen  ................................... 450

Mastervolt DC distributie  ..........................................451

Mastervolt DC Master omvormers  ...................... 438

Mastervolt DC-DC Omvormers ..............................  439

Mastervolt digital switching  ..................................  457

Mastervolt Dynamo’s.................................................. 442

Mastervolt EasyCharge  .............................................. 432

Mastervolt Gel accu’s  ..................................................447

Mastervolt Inbouwframes .......................................  496

Mastervolt Juniorpaneel ...........................................  501

Mastervolt Knoppen met functiesymbool I  ..494

Mastervolt Laadstroomverdelers ......................... 443

Mastervolt Lithium ION accu’s  ..............................448

Mastervolt Mac Plus DC-DC Omvormers  ......... 439

Mastervolt Mass  ............................................................ 435

Mastervolt Mass Combi ............................................. 441

Mastervolt Mass Sine Omvormers  .......................437

Mastervolt Masterbus interface  ............................ 452

Mastervolt Mastershunt ............................................  451

Mastervolt Masterview  .............................................. 450

Mastervolt omschakelsystemen ..........................  430

Mastervolt Schakelaars  .............................................. 493

Mastervolt Scheidingstrafo  ......................................431

Mastervolt Solar Laadregelaar  ............................... 433

Mastervolt Walstroom aansluitset  ...................... 427

Mastervolt walstroomkabels   ................................ 428

Mastervolt Wi-Fi module  ......................................... 452

Max Power Accu hoofdschakelaars  .................... 707

Max Power Bedieningspanelen ............................. 705

Max Power Boegschroeftunnels  ..........................706

Max Power Draadloze afstandsbediening  ...... 705

Max Power Elektrische boegschroeven ...........  702

Max Power Hektunnel adapters ...........................  707

Max Power Hydraulische boegschroeven  ......704

Max Power Intrekbare boegschroeven  ............704

Max Prop Vaanstandschroeven  ...............................70

Maxi vlaksteekzekeringen........................................  505

Maxi zekeringhouders................................................  505

Mechanische motorbediening  .............................680

Media-Box VDO  ............................................................. 594

Meer-aderige kabels ................................................... 509

Merfocell Isolatieplaten  ..............................................213

Merfocom zelfklevende isolatieplaat  .................213

Merfopol isolatieplaten  ..............................................214

MGD Aluminium huid/roerbladanoden  ..........294

MGD Aluminium huidanoden  ............................... 293

MGD Aluminium ringanoden  ................................294

MGD Aluminium schroefasanoden ....................294

MGD Magnesium huid/roerbladanoden  ........ 295

MGD Magnesium huidanoden .............................  295

MGD Zink huid/roerbladanoden  ......................... 297

MGD Zink huidanoden  .............................................. 297

MGD Zink schroefasanoden ...................................  298

Michigan Ambush  ........................................................399

Michigan Apollo ............................................................  345

Michigan Ballistic  .......................................................... 345

Michigan Dyna-jet .......................................................  399

Michigan Match ............................................................. 346

Michigan Propellers .....................................................  337

Michigan Vortex ............................................................ 346

Micro aansluitdelen NMEA ...................................... 463
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Microvezeldoek  .............................................................309

Mikalor Klemmen ......................................................... 204

Mini Peddel Telescopisch ......................................... 225

MME Aluminium huidanoden ...............................  293

MME Zink huidanoden  .............................................. 297

Mobiele brandstoftank op wielen ........................ 327

Moeren .................................................................................. 80

Monitor  ...............................................................................580

Montageflenzen .............................................................640

Morse DS-units  ..............................................................688
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Motorhendelverlenger  ..............................................225
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Motorsteunen  ................................................................. 720
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Muggenhorren  ...............................................................139

Multi Cleaner  ................................................................... 307
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N

Nav Sensor VDO  ............................................................ 596

Navigatielantaarns .......................................................  543

Navigatieverlichting ....................................................  542

Navigation Kit / Plus VDO  ......................................... 596

Nederlandse geusvlaggen ...................................... 230

Nederlandse puntvlaggen  ......................................229

Nederlandse vlaggen .................................................  229

Network Sounders Garmin  ......................................613

Neusstukken ..................................................................... 319

NGK Bougies ....................................................................  259

NGK Bougies - Irridium ................................................261

NGK Bougies - Lange schroefdraad  ....................261

NGK Bougies - V-power  .............................................261

Nicro Solar ventilatoren  .............................................220

Nippels  .................................................................................312

NMEA 2000® Display ......................................................31

NMEA 2000® Drinkwater Sensors  ........................ 593

NMEA 2000® Ruitenwisserbediening ...................31

NMEA 2000® Waste Water Sensors  .................... 593

NMEA Micro aansluitdelen .......................................463
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NMEA Voedingskabels ...............................................464

Noodstopclips  ................................................................694

Noodstopschakelaars  .................................................694
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Oceansouth Bimini’s  ................................................... 334

OceanSouth Stoeldragers ........................................  643

OceanSouth Stoelzuil verstelbaar ........................  643

OceanSouth Stuurstoelen ........................................  642

Olie- en benzinebestendige brandstofslang  200

Olie Temperatuurmeters Acqualink  ...................589

Olie Temperatuurmeters Oceanlink  ...................600

Olie Temperatuurmeters Viewline ...................... 608

Oliedrukmeters Acqualink  .......................................589

Oliedrukmeters Oceanlink ....................................... 600

Oliedrukmeters Viewline  ...........................................610

Oliegesmeerde lagers ................................................  104

Oliekoeler Dubbele uitvoering  ............................. 709

Oliekoeler Enkele uitvoering ..................................  708

Oliekoelers  ........................................................................ 708

Olietanks ............................................................................  729

Omschakelsystemen  .................................................. 430

Omvormers  ...................................................................... 436

Onderdelen voor aftappompen...........................  182

Onderdelen voor Aquadrive koppelingen  ......128

Onderdelen voor bilgepompen ...........................  169

Onderdelen voor bovenwaterlijntoiletten  ..... 190

Onderdelen voor dekwaspompen .....................  167

Onderdelen voor dieseloliepompen  ..................181

Onderdelen voor douche afvoersets  ................ 183

Onderdelen voor drinkwaterpompen  .............. 165

Onderdelen voor membraanpompen  ..............178

Onderdelen voor elektrische toiletten  ............. 186

Onderdelen voor hydrofoorsets ............................195

Onderdelen voor Isotemp boilers  ........................193

Onderdelen voor Isotherm koelkasten  .............209
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Onderdelen voor Rheinstrom boilers .................192

Onderdelen voor Rheinstrom toiletten ............ 188

Onderdelen voor versnijdingspompen  ........... 180

Onderdelen voor vetpersen  ...................................725

Onderdelen voor vluchtluiken  ...............................142

Onderstellen voor Recaro  ........................................ 625

Onderstellen Zwaardvis stuurstoelen ...............  636

Onderwaterschip reiniger Hull Cleaner ............ 308

Onderwaterverlichting  .............................................. 553
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Ontluchters  .......................................................................324

Ontluchtingsnippels  ................................................... 323

Ontvetter  ........................................................................... 289

Opbouw en inbouw vlaggenstokhouders  .... 231
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Overdrukdoppen ........................................................... 711
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Passagierstoel Cleemann .......................................... 620
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Perma Vetpatronen  ..................................................... 726
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PL 2G7 Lampen  .............................................................. 565

Plakzadels  ......................................................................... 472
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Ploegankers  ..................................................................... 233
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Polijstmachine  ................................................................309
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Pörtner Bank  .....................................................................631

Pörtner Kunstleder  ....................................................... 628

Pörtner stuurstoelen  ................................................... 629

Powerline Vaste schroeven  ........................................66

Prebit Afwerkringen  .....................................................512

Prebit Afwerkringen wand-/plafondlampen  .519

Prebit Courtesy verlichting ....................................... 535

Prebit Kaartleeslampen  ..............................................521

Prebit LED Interieur verlichting .............................. 511

Prebit Plafonnières  ........................................................512

Prebit Tafellampen  ........................................................519
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Propellerhoes ..................................................................  420

Propellers  ...........................................................................337
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Propellertrekker  ................................................................ 74

ProPilot joystick bediening  .....................................683

Proportionele regeling voor boegschroef ......  700

Pulsarlube Vetpatronen  ............................................ 726

Pulsschakelaars  ..............................................................488

PVC Sanitair afvoerslang  ........................................... 198
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Pyrometers Acqualink  ................................................ 590
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Pyrometers Viewline ................................................... 609
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Racor Alarmering voor filters  ................................. 270
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Radar Garmin ................................................................... 615

Radio’s  .................................................................................568
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RCA kabels  ........................................................................ 573
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Reddingsboeihouder  ..................................................161
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Reiniger lijmresten .......................................................  289
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Relais houder  .................................................................. 492
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Rheinstrom Douche afvoersets ..............................182

Rheinstrom Boilers .......................................................  192
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Ringanoden, Zink ..........................................................299

Ringen  ................................................................................. 320

Ringfenders  .......................................................................152

Roeren Brons  ......................................................................60

Roeren RVS  ..........................................................................60

Roerinstallaties  ..................................................................58

Roerlievers  ...........................................................................63

Roerstandmeters Acqualink  ...................................586

Roerstandmeters Oceanlink  ................................... 597

Roerstandmeters Viewline  ......................................605

Roersystemen  ....................................................................58

Rol- horgordijnen  ..........................................................139

Rubberboothoes ........................................................... 420
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RuitenwisserarmenHD2  ...............................................42

Ruitenwisserarmen KW  ................................................48

Ruitenwisserarmen LD   ................................................ 17

Ruitenwisserarmen MD1  .............................................25

Ruitenwisserarmen MD2  .............................................32

Ruitenwisserbediening CT2N  ...................................28

Ruitenwisserbediening CT3EX  .................................30

Ruitenwisserbediening CT41 & CT42 .................... 30

Ruitenwisserbediening NMEA 2000 .....................  31

Ruitenwisserbediening Seaview  .............................55

Ruitenwisserbedieningen LD .................................... 19

Ruitenwisserbedieningen Retro .............................. 27

Ruitenwisserbedieningen  ........................................... 19

Ruitenwisserbladen HD1 ............................................. 38

Ruitenwisserbladen HD2  .............................................42

Ruitenwisserbladen KW  ...............................................49

Ruitenwisserbladen LD .................................................  18

Ruitenwisserbladen MD1   ...........................................27

Ruitenwisserbladen MD2  ........................................... 33
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Ruitenwissermotoren HD2 .........................................  41
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Ruitenwissermotoren MD1  ....................................... 20

Ruitenwissermotoren MD2  ........................................32

Rule Bilgepomp   ............................................................ 168

Rule Douche afvoersets  ............................................ 183

Rule lijnventilator  ...........................................................218

Rule standaard  ................................................................170

S

Sanitair reiniger Saniclean  .......................................304

Savoretti stuurwielen  ..................................................676

Scanstrut Deck seals doorvoer  ..............................482

Scanstrut Lasdozen  .....................................................469

Scanstrut Schotdoorvoeren  ...................................482

Schaarvetspuit  ............................................................... 728

Schakelaars  .......................................................................487

Schakelaars met lampje  ............................................487

Schakelpanelen  ............................................................. 502

Schakelpanelen voor bilgepompen  .................. 169

Scharnier blind  ............................................................... 160

Scharnier ovaal  ............................................................... 160

Scharnier rond  ................................................................ 160

Scharnieren  ...................................................................... 160

Scheepsschroeven .......................................................... 64

Scheidingstransformatoren ....................................  431

Schijnwerpers & Werkverlichting......................... 546

Schoonmaak Artikelen ...............................................304

Schot doorvoer .............................................................. 482

Schroef reparatie .............................................................. 76

Schroefasanoden, Aluminium ............................... 294

Schroefaskokers  ................................................................90
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Schroefaskokervet  ........................................................ 729

Schroefaskokervet & staartstukolie ....................  729

Schroefaspakking  ..........................................................110

Schroefassen ...................................................................... 78

Schroevenreparaties ...................................................... 76

Schuifafsluiters  ................................................................312

Separ filters .......................................................................  271

Sequioa Tafelzuilen  ......................................................649

Shampoo Boat Wash & Shine  ................................306

Shunt Acqualink  .............................................................591

Shunt Viewline ................................................................ 610

Sigarettencontactdozen ............................................486

Simson Cleaner ............................................................... 289

Simsontix lijm .................................................................. 287

Simsontix lijmpasta......................................................  216

Single engine aansluitset ......................................... 500

SKF Tonlagerblokken  ...................................................115

Ski- en sleepbeugels ...................................................  403

Ski haak  ...............................................................................408

Skibeugel FUN ................................................................  403

Skibeugel onderdelen  ...............................................406

Skibeugelmontageset  .............................................. 406

Slalom touw .....................................................................  407

Slangklemmen ..............................................................   202

Slangtulen  .........................................................................310

Slangtulen .........................................................................  332

Sleepbeugel FUN   .........................................................403

Sleepbeugel PRO  ..........................................................405
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Sleutelcontacten ...........................................................  498

Slingerruitenwisser Seaview ...................................... 54

Slotmoeren........................................................................ 415

Slotoverval  ........................................................................ 160

Sluiting rond ....................................................................  160

Sluiting verschuifbaar ................................................  160

Sluiting verschuifbaar  ................................................ 160

Sluitingen ..........................................................................  160

Smeerblokken.................................................................  730

Smeerblokken voor visuele controle .................  730

Smering ............................................................................... 724

Snelheidsmeters Acqualink .....................................  587

Snelheidsmeters GPS Viewline  .............................605

Snelheidsmeters Oceanlink  .................................... 598

Softstart regeling  voor boegschroef ................  700

Sokken  .................................................................................310

Solar LEDverlichting  .................................................... 567

Spanningsbeveiliging module ..............................  503

Speaker grills  ................................................................... 576

Speakerkabels  ................................................................. 573

Speakers  ............................................................................. 569

Speakerset incl. LED-kit  ............................................. 570

Speakersets  ...................................................................... 570

Spieën  ....................................................................................83

Spiegelbeschermplaten  ............................................136

Spiegeldoorvoeren .......................................................713

Spiegels  ..............................................................................408

Spinera Tubes  ..................................................................410

Spiraalbanden  .................................................................471

Spoed verzetten  ...............................................................76

Spons, microvezel  ........................................................309

Sproeikoppen HD1  .........................................................37

Sproeikoppen HD2  .........................................................42

Sproeikoppen Hosemaster  ..................................... 201

Sproeikoppen KW  ...........................................................48

Sproeikoppen LD   ............................................................ 17

Sproeikoppen MD1 .........................................................26

Sproeikoppen MD2 .........................................................32

Sproeikoppen voor montage op arm ..................  51

Spuitverf  ............................................................................ 262

Staartstukolie  .................................................................. 729

Stainless Steelcleaner  ................................................. 307

Staufer vetpotten .......................................................... 726

Stazo Comfort Design stuurwielen  .................... 671

Stazo Design stuurwielen  .........................................674

Stazo Retro Design stuurwielen  ........................... 673

Stazo Retro klassieke stuurwielen  ....................... 670

Stazo Sport stuurwielen  ............................................674

Stazo Stuurpennen  .......................................................674

Stazo Stuurwiel adapters  .......................................... 675

Stazo stuurwielen  ......................................................... 670

Stekkers AMP - Doorverbinders  ........................... 479

Stekkers AMP - Ring ..................................................... 478

Stekkers AMP - Rondsteek  ....................................... 477

Stekkers AMP - Vlaksteek ...........................................474

Stekkers AMP - Vork  ......................................................476

Sterndrivesloten  .............................................................416

Steunsysteem voor boothoes  ................................419

Steyr motoren  .................................................................734

Stoeldragers Zwaardvis .............................................  639

Stoelen outboard  ..........................................................642

Stoelonderstellen outboard ...................................  643

Stoelsleden voor Recaro ...........................................  626

Stoelsleden Zwaardvis  ............................................... 639

Stoelverwarming Cleeman stuurstoelen  ........ 622

Stoelzuilen Zwaardvis  ................................................640

Stoffencollectie Zwaardvis  ...................................... 632

Stofzuigerborstels  ........................................................223

Stofzuigerslangen  ........................................................223

Stofzuigerzakken .......................................................... 223

Stolz Boegrollen.............................................................  421

Stolz Bump pads  ........................................................... 422

Stolz Eindkappen ..........................................................  422

Stolz Kielrollen ................................................................  421

Stolz V-Stoppers.............................................................  421

Stolz Zijrollen ...................................................................  422

Stopkabels ........................................................................  698

Stopknop ........................................................................... 689

Stroomafnemers ...........................................................  302

Stuurautomaten Garmin  ...........................................615

Stuurbeugel  .....................................................................669

Stuurcilinders  .................................................................. 652

Stuurkabel klemmen  .................................................. 692

Stuurkabel outboard  ..................................................663

Stuurpennen  ....................................................................674

Stuurpompen .................................................................  652

Stuurstoel Cleemann Commander  ......................619

Stuurstoelen ....................................................................  633

Stuurstoelen Cleeman  ................................................616

Stuurstoelen Hollex  ..................................................... 641

Stuurstoelen Pörtner...................................................  629

Stuurstoelen Recaro ....................................................  623

Stuursysteem Pretech  ................................................664

Stuurwielen ......................................................................  670

Stuurwielen Savoretti  ..................................................676

Stuurwielen Stazo  ........................................................ 670

Subwoofer  ........................................................................ 571

Subwoofer Actief  .......................................................... 571

Super Slangklemmen .................................................  203

Superwax  ..........................................................................306

Systeemmonitor BEP .................................................. 449

T

Tafelbladdragers  ............................................................646

Tafelonderstel Zwaardvis ..........................................644

Tafelonderstellen outboard  ....................................649

Tafelzuilen Zwaardvis  .................................................648

Tankfittingen  ................................................................... 328

Teak cleaner  .....................................................................306

Teleflex Topcontrol  ......................................................686

Teleflex Zijcontrol  .........................................................685

Telescopische peddels ...............................................225

Terminal links  ..................................................................500

Terugslagkleppen .......................................................... 312

Terugslagkleppen  ......................................................... 657

TFT Displays Acqualink  .............................................. 585

TFT Displays Oceanlink  .............................................. 597

Thermische automaten  ............................................. 507

ThrustEMS Bedieningspanelen ............................. 697

ThrustEMS Boegschroeftunnels  ...........................698

ThrustEMS Elektrische boegschroeven ............ 697

Tilt systeem compleet  ...............................................668

Tilt systeem onderdelen  ...........................................668

Tiltsysteem stuurpomp  ............................................. 658

TK Primers  ......................................................................... 262

TK Spuitlak  ........................................................................ 262

TL Lampen ........................................................................  565

Toebehoren voor vetsmeerinstallaties  .............730

Toebehoren voor vetsmeerinstallaties .............  730

Toeren- urentellers Viewline ...................................604

Toerenregelaar voor verwarming  ........................ 221

Toerentellers Acqualink  ............................................. 585

Toerentellers Oceanlink  ............................................. 597

Toerentellers Viewline ................................................ 604

Tonlagerblokken .............................................................115

Topcontrol motorbediening  ..................................684

Topcontrol Teleflex ...................................................... 686

Topcontrols Kobelt  .......................................................687

Touchscreen 10” Czone .............................................  458

Touw harnas met pulley  ...........................................408

Touw met Ski bridle  .....................................................408

Towroller  ............................................................................406

Transducers Garmin  .....................................................614

Transmissie Oliedrukmeters Acqualink .............  589

Transmissie Oliedrukmeters Oceanlink.............  601

Transportwagen  ............................................................ 423

Trechters ............................................................................  332

Trek- en drukkabels Pretech ....................................690

Trekschakelaars ..............................................................  498

Trimmeters Acqualink ................................................  591

Trimmeters Oceanlink ................................................  603

Trolley buitenboordmotor .......................................  423

Trossensnijders  ..................................................................86

T-stukken  ............................................................................311

Tubes..................................................................................... 410

Tuitensnijder .................................................................... 290
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Turbodrukmeters Oceanlink ...................................  602

Twee-aderige kabels  ...................................................508
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Uitblaasroosters voor verwarming ..................... 222

Uithouders ...........................................................................88

Uitpoetsdoek  ..................................................................309
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Urentellers Viewline  ....................................................604
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Vaanstandschroeven - Max-Prop............................ 71

Vaanstandschroeven - Variprop .............................. 67
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Vaanstandschroeven onderdelen Max Prop .... 73

Vaanstandschroeven onderdelen Variprop  ......69

Variprop Vaanstandschroeven  .................................67
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Vaste trossensnijders  .....................................................86
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VDO Acqualink Brandstofmeters .........................  587
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VDO Acqualink Navigation Kit / Plus  .................. 596
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VDO Acqualink Oliedrukmeters  ............................589

VDO Acqualink Pyrometers  ..................................... 590

VDO Acqualink Roerstandmeters  ........................586

VDO Acqualink Shunt  ..................................................591

VDO Acqualink Snelheidsmeters .......................... 587
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VDO Acqualink Toerentellers  .................................. 585
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VDO Oceanlink Koelwatertemperatuurmeters  ......
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VDO Oceanlink Olie Temperatuurmeters ........ 600
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VDO Viewline GPS Snelheidsmeters  ..................605
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Ventilatoren ....................................................................... 217
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Leverings- en betalingscondities van Exalto Industrie – en Handelsonderneming B.V. 

Bestellingen
Exalto Industrie – en Handelsonderneming B.V. ontvangt uw bestellingen bij voorkeur via onze website.

Publicaties
Niets van deze vaktechnische of overige documentatie mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of worden verspreid 
zonder uitdrukkelijke toestemming van Exalto Industrie – en Handelsonderneming B.V. Onze producten zijn onderhevig 
aan voortdurende verbetering zodat wij ons het recht voorbehouden technische specificaties te wijzigen zonder vooraf-
gaande kennisgeving.

Leveringen
Leveringen zijn Af Hardinxveld–Giessendam / Grou

Verzendingen
Orders met verzendadres in Nederland worden franco geleverd. Uitzondering hierop vormen orders voor schroefassen, 
kokers, roeren, anodes en volumineuze goederen. Deze orders worden voor rekening van de opdrachtgevers verzonden. 
Eventueel daarvoor benodigde emballage / pallets wordt in rekening gebracht.
Voor orders met verzendadressen buiten Nederland worden vrachtkosten en eventueel emballage – en of palletkosten 
in rekening gebracht.

Retourzendingen
• Producten, die door ons geleverd zijn, kunnen uitsluitend aan ons geretourneerd worden na schriftelijke toestem-

ming van Exalto Industrie – en Handelsonderneming B.V.. 
• Er dient altijd een kopie van de pakbon of factuur te worden overlegd;
• Er dient gebruik gemaakt te worden van het retourformulier, als download beschikbaar op onze website;
• De zending dient franco aangeleverd te worden;
• Alle retourzendingen geschieden voor risico van de koper;
• Het product dient ongebruikt te zijn en in de originele, onbeschadigde en stickervrije verpakking te zitten;
• Exalto Industrie – en Handelsonderneming B.V. behoudt zich het recht voor, voor de afhandeling van retourzendin-

gen, 15% van de netto orderwaarde te berekenen met een minimum bedrag van € 25,-;
• Bij reconditionering kunnen kosten in rekening worden gebracht;
• De periode van een retourzending is maximaal 45 dagen na aankoop van de producten;
• Producten die niet in de catalogus staan en/of waar een klantspecifieke bewerking op is uitgevoerd, kunnen niet 

geretourneerd worden;.
• Producten, met uitzondering van de artikelen die niet in de catalogus staan en/of waar een klantspecifieke bewer-

king op is uitgevoerd, kunnen binnen 8 dagen na verzendatum zonder retourkosten worden geretourneerd. Uiter-
aard na schriftelijke toestemming van Exalto Industrie – en Handelsonderneming B.V.

Behandelingskosten
 
Webshoporders:
Voor online orders met een netto orderwaarde beneden € 75,- (excl. BTW) wordt € 9,95 (excl. BTW) behandelingskosten 
in rekening gebracht.
 
Overige orders:
Voor overige orders met een netto orderwaarde beneden € 250,- (excl. BTW) wordt € 9,95 (excl. BTW) behandelingskos-
ten in rekening gebracht.

Metaalunie voorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de me-
taalunie voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk 
aldaar neergelegde tekst, alsmede de bovenstaand weergegeven leveringsvoorwaarden van Exalto Industrie – en Han-
delsonderneming B.V.. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij Exalto B.V.

Levering van onze producten vindt uitsluitend via de vakhandel plaats. Genoemde prijzen in deze uitgave zijn in Euro’s en 
exclusief BTW. 



  METAALUNIEVOORWAARDEN 
 Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, 

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein 
Koninklijke Metaalunie 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeen-
komsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan 
het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaal-
unielid aanbieder dan wel leverancier is. 

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-
geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid 
als opdrachtgever.  

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-
waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door 
Metaalunieleden. 

Artikel 2: Aanbiedingen 
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de 
juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding 
hierop baseren. 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op 
levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtne-
mer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief om-
zetbelasting en verpakking. 

2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet 
aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij 
heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever 
in rekening te brengen. 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op-

drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industri-
ele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, ver-
strekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
(proef)modellen, programmatuur en dergelijke.  

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens 
blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan op-
drachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening 
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. 
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van 
deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van 
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd. 

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een 
door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij over-
treding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtne-
mer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- 
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond 
van de wet worden gevorderd. 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie 
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en 

informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen be-
trekking hebben op de opdracht. 

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering 
van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledig-
heid hiervan. 

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 
van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-
mens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere-
keningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en 
dergelijke. 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode 
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdracht-

nemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoe-
ren onder de omstandigheden die hem op dat moment be-
kend zijn. 

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer 
over alle commerciële en technische details overeenstem-
ming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en 
goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van 
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ont-
vangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uit-
voering van de opdracht is voldaan.  

5.4. a  Als er sprake is van andere omstandigheden dan op-
drachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uit-
voeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uit-
voeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft 
om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. 
Als de werkzaamheden niet in de planning van opdracht-
nemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uit-
gevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

 b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer 
nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te 
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het 
meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan 
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uit-
gevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

 c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door 
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperio-
de verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzet-
ting van de werkzaamheden niet in de planning van op-
drachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaam-
heden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

 d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd 
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontsta-
ne vertraging. 

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer 
maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uit-
voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vol-
doen. 

5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft 
in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. 

Artikel 6: Risico-overgang 
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats 

opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de 
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter 
beschikking stelt aan opdrachtgever. 

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen op-
drachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdracht-
nemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, 
transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Op-
drachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van 
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich 
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtge-
ver tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van 
opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet 
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de over-
eenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeen-
komst ontbinden. 

Artikel 7: Prijswijziging 
7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-

toren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst 
aan opdrachtgever doorberekenen.  

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in 
lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een 
van de onderstaande momenten te voldoen: 
a. als de prijsstijging zich voordoet; 
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

Artikel 8: Overmacht 
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-

plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is 
verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdracht-
gever na te komen. 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-
heid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer 
of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of 
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbe-
vingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren 
gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, sta-
kingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeper-
kingen. 

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de 
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maan-
den heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen 
de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellij-
ke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de 
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor 
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg 
van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel 
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk 
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, 

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn 
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever 
is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een af-
schrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te 
zenden.  

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, 

metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, her-
stelwerk of ander bouwkundig werk; 

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of 
andere infrastructurele voorzieningen; 

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op 
of bij het werk aanwezige zaken; 

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of af-
val; 

e. reis- en verblijfkosten. 

Artikel 10: Wijzigingen in het werk 
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of 

minderwerk als: 
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-

ties of het bestek; 
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-

stemt met de werkelijkheid; 
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.  

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende 
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt 
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijs-
bepalende factoren die golden op het moment van het sluiten 
van de overeenkomst. 

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals 
bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer 
op een van de onderstaande momenten te voldoen: 
a. als het meerwerk zich voordoet; 
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

10.4. Als  de som van het minderwerk dat van het meerwerk over-
treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het 
verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepa-
ling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een ver-
zoek van opdrachtnemer.  

Artikel 11: Uitvoering van het werk 
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-

zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip 
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-
heden de beschikking krijgt over de benodigde voorzienin-
gen, zoals: 
a. gas, water en elektriciteit; 
b. verwarming; 
c. afsluitbare droge opslagruimte; 
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven 

voorzieningen. 

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor 
schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en be-
schadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en 
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde ma-
terialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden 
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op 
een andere overeengekomen plaats. 

11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren 
tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdracht-
gever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het 
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient 
opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betref-
fende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de 
premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtge-
ver verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter 
verdere behandeling en afwikkeling. 

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de 
vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertra-
ging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen 
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever 
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van 
opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk 
voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende 
schade.  

Artikel 12: Oplevering van het werk 
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende 

gevallen: 
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. 

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik 
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet 
binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar 
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; 

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van 
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die inge-
bruikname van het werk niet in de weg staan. 

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit 
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan 
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de 
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van 
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk 
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen 
van het werk. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne-

mer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te 
komen. 

13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op 
grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die 
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of 
ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, 
maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende ge-
val door deze verzekering wordt uitbetaald.  

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep 
toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de ver-
plichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van 
de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst 
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot 
schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) 
van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.  

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer 

verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde 
winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Op-
drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade 
verzekeren; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere 
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het 
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich des-
gewenst tegen deze schade verzekeren; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van opdrachtnemer. 

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of 
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van 
een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.  

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken 
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van 
een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdracht-
nemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever 
is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden 
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te ver-
goeden. 

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken 
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdracht-

nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in 
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn 
de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 

14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, 
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deug-
delijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig 
deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog 
deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze 
en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen 
prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever 
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen 
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

  
14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden 

hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem 
worden toegezonden. 

14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen: 
a. alle transport- of verzendkosten; 
b. kosten voor demontage- en montage; 
a. reis- en verblijfkosten. 

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gele-
genheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de be-
werking opnieuw uit te voeren. 

14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie na-
dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdracht-
nemer heeft voldaan. 

14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn 
van: 

- normale slijtage; 
- onoordeelkundig gebruik; 
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
- installatie, montage, wijziging of reparatie door op-

drachtgever of door derden; 
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig 

van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtge-

ver gebruikte materialen of hulpmiddelen. 
b. Geen garantie wordt gegeven op: 

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment 
van levering; 

- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van over-
eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-
drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of 
welke andere grondslag dan ook.  

14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet 
overdragen. 

Artikel 15: Klachtplicht  
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be-

roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen 
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho-
ren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-
klaagd. 

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het fac-
tuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de 
betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben inge-
diend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, 
moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuur-
datum schriftelijk hebben geklaagd. 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken 
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of 

uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van 
de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die rede-
lijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdracht-
nemer tot aflevering in staat te stellen. 

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van 
opdrachtgever opgeslagen. 

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit 
artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete ver-
schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van 
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 17: Betaling  
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-

drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen re-
kening. 

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt 
plaats: 
a. bij balieverkoop contant; 
b. bij termijnbetaling: 

- 40% van de totale prijs bij opdracht; 
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of 

als de levering van materiaal niet in de opdracht is be-
grepen na aanvang van de werkzaamheden; 

- 10% van de totale prijs bij oplevering; 
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurda-

tum. 

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij 
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen 
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om 
inbetalinggeving. 

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op-
drachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgeslo-
ten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer 
of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toe-
passing is. 

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie 
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoof-
de van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn 
onmiddellijk opeisbaar als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. het faillissement of de surseance van betaling van op-

drachtgever is aangevraagd; 
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt 

gelegd; 
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-

quideerd; 
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te 

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder 
curatele wordt gesteld of is overleden. 

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-
eengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente 
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per 
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. 
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand 
gezien als een volle maand. 

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever 
te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer geli-
eerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is op-
drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te 
verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde 
ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer 
bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met 
vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. 
Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen 
die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, beho-
ren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW ver-
staan. 

17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-
eengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan op-
drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met 
een minimum van € 75,-. 
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende ta-
bel (hoofdsom incl. rente): 
over de eerste  € 3.000,- 15% 
over het meerdere tot € 6.000,- 10% 
over het meerdere tot  € 15.000,-   8% 
over het meerdere tot  € 60.000,-   5% 
over het meerdere vanaf  € 60.000,-    3% 

 De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver-
schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt. 

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het ge-
lijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met 
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdracht-
gever. 

Artikel 18: Zekerheden 
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op-

drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer 
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te 
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde 
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtne-
mer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbin-
den en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang 
opdrachtgever: 
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten; 
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bo-

vengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, ren-
te en kosten, niet heeft voldaan. 

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuit-
oefening niet bezwaren of vervreemden. 

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-
ver zal daartoe alle medewerking verlenen.  

18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde 
ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen 
die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte 
van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en 
een retentierecht. 

18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen-
komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-
plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst 
Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat 
er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op-
drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met we-
derzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat ge-
val recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gele-
den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan. 

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, 
tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag 
van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegd-
heidsregels hanteren. 

  METAALUNIEVOORWAARDEN 
 Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, 

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein 
Koninklijke Metaalunie 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeen-
komsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan 
het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaal-
unielid aanbieder dan wel leverancier is. 

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-
geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid 
als opdrachtgever.  

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-
waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door 
Metaalunieleden. 

Artikel 2: Aanbiedingen 
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de 
juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding 
hierop baseren. 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op 
levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtne-
mer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief om-
zetbelasting en verpakking. 

2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet 
aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij 
heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever 
in rekening te brengen. 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op-

drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industri-
ele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, ver-
strekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
(proef)modellen, programmatuur en dergelijke.  

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens 
blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan op-
drachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening 
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. 
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van 
deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van 
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd. 

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een 
door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij over-
treding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtne-
mer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- 
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond 
van de wet worden gevorderd. 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie 
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en 

informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen be-
trekking hebben op de opdracht. 

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering 
van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledig-
heid hiervan. 

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 
van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-
mens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere-
keningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en 
dergelijke. 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode 
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdracht-

nemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoe-
ren onder de omstandigheden die hem op dat moment be-
kend zijn. 

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer 
over alle commerciële en technische details overeenstem-
ming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en 
goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van 
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ont-
vangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uit-
voering van de opdracht is voldaan.  

5.4. a  Als er sprake is van andere omstandigheden dan op-
drachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uit-
voeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uit-
voeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft 
om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. 
Als de werkzaamheden niet in de planning van opdracht-
nemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uit-
gevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

 b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer 
nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te 
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het 
meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan 
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uit-
gevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

 c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door 
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperio-
de verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzet-
ting van de werkzaamheden niet in de planning van op-
drachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaam-
heden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

 d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd 
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontsta-
ne vertraging. 

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer 
maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uit-
voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vol-
doen. 

5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft 
in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. 

Artikel 6: Risico-overgang 
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats 

opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de 
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter 
beschikking stelt aan opdrachtgever. 

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen op-
drachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdracht-
nemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, 
transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Op-
drachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van 
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich 
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtge-
ver tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van 
opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet 
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de over-
eenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeen-
komst ontbinden. 

Artikel 7: Prijswijziging 
7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-

toren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst 
aan opdrachtgever doorberekenen.  

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in 
lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een 
van de onderstaande momenten te voldoen: 
a. als de prijsstijging zich voordoet; 
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

Artikel 8: Overmacht 
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-

plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is 
verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdracht-
gever na te komen. 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-
heid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer 
of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of 
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbe-
vingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren 
gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, sta-
kingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeper-
kingen. 

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de 
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maan-
den heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen 
de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellij-
ke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de 
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor 
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg 
van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel 
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk 
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, 

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn 
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever 
is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een af-
schrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te 
zenden.  

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, 

metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, her-
stelwerk of ander bouwkundig werk; 

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of 
andere infrastructurele voorzieningen; 

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op 
of bij het werk aanwezige zaken; 

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of af-
val; 

e. reis- en verblijfkosten. 

Artikel 10: Wijzigingen in het werk 
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of 

minderwerk als: 
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-

ties of het bestek; 
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-

stemt met de werkelijkheid; 
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.  

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende 
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt 
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijs-
bepalende factoren die golden op het moment van het sluiten 
van de overeenkomst. 

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals 
bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer 
op een van de onderstaande momenten te voldoen: 
a. als het meerwerk zich voordoet; 
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

10.4. Als  de som van het minderwerk dat van het meerwerk over-
treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het 
verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepa-
ling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een ver-
zoek van opdrachtnemer.  

Artikel 11: Uitvoering van het werk 
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-

zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip 
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-
heden de beschikking krijgt over de benodigde voorzienin-
gen, zoals: 
a. gas, water en elektriciteit; 
b. verwarming; 
c. afsluitbare droge opslagruimte; 
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven 

voorzieningen. 

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor 
schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en be-
schadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en 
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde ma-
terialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden 
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op 
een andere overeengekomen plaats. 

11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren 
tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdracht-
gever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het 
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient 
opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betref-
fende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de 
premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtge-
ver verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter 
verdere behandeling en afwikkeling. 

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de 
vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertra-
ging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen 
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever 
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van 
opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk 
voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende 
schade.  

Artikel 12: Oplevering van het werk 
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende 

gevallen: 
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. 

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik 
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet 
binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar 
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; 

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van 
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die inge-
bruikname van het werk niet in de weg staan. 

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit 
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan 
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de 
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van 
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk 
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen 
van het werk. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne-

mer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te 
komen. 

13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op 
grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die 
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of 
ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, 
maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende ge-
val door deze verzekering wordt uitbetaald.  

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep 
toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de ver-
plichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van 
de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst 
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot 
schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) 
van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.  

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer 

verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde 
winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Op-
drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade 
verzekeren; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere 
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het 
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich des-
gewenst tegen deze schade verzekeren; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van opdrachtnemer. 

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of 
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van 
een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.  

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken 
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van 
een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdracht-
nemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever 
is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden 
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te ver-
goeden. 

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken 
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdracht-

nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in 
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn 
de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 

14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, 
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deug-
delijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig 
deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog 
deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze 
en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen 
prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever 
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen 
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

  
14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden 

hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem 
worden toegezonden. 

14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen: 
a. alle transport- of verzendkosten; 
b. kosten voor demontage- en montage; 
a. reis- en verblijfkosten. 

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gele-
genheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de be-
werking opnieuw uit te voeren. 

14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie na-
dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdracht-
nemer heeft voldaan. 

14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn 
van: 

- normale slijtage; 
- onoordeelkundig gebruik; 
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
- installatie, montage, wijziging of reparatie door op-

drachtgever of door derden; 
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig 

van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtge-

ver gebruikte materialen of hulpmiddelen. 
b. Geen garantie wordt gegeven op: 

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment 
van levering; 

- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van over-
eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-
drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of 
welke andere grondslag dan ook.  

14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet 
overdragen. 

Artikel 15: Klachtplicht  
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be-

roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen 
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho-
ren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-
klaagd. 

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het fac-
tuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de 
betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben inge-
diend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, 
moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuur-
datum schriftelijk hebben geklaagd. 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken 
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of 

uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van 
de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die rede-
lijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdracht-
nemer tot aflevering in staat te stellen. 

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van 
opdrachtgever opgeslagen. 

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit 
artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete ver-
schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van 
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 17: Betaling  
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-

drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen re-
kening. 

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt 
plaats: 
a. bij balieverkoop contant; 
b. bij termijnbetaling: 

- 40% van de totale prijs bij opdracht; 
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of 

als de levering van materiaal niet in de opdracht is be-
grepen na aanvang van de werkzaamheden; 

- 10% van de totale prijs bij oplevering; 
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurda-

tum. 

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij 
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen 
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om 
inbetalinggeving. 

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op-
drachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgeslo-
ten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer 
of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toe-
passing is. 

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie 
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoof-
de van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn 
onmiddellijk opeisbaar als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. het faillissement of de surseance van betaling van op-

drachtgever is aangevraagd; 
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt 

gelegd; 
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-

quideerd; 
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te 

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder 
curatele wordt gesteld of is overleden. 

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-
eengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente 
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per 
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. 
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand 
gezien als een volle maand. 

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever 
te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer geli-
eerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is op-
drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te 
verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde 
ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer 
bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met 
vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. 
Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen 
die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, beho-
ren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW ver-
staan. 

17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-
eengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan op-
drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met 
een minimum van € 75,-. 
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende ta-
bel (hoofdsom incl. rente): 
over de eerste  € 3.000,- 15% 
over het meerdere tot € 6.000,- 10% 
over het meerdere tot  € 15.000,-   8% 
over het meerdere tot  € 60.000,-   5% 
over het meerdere vanaf  € 60.000,-    3% 

 De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver-
schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt. 

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het ge-
lijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met 
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdracht-
gever. 

Artikel 18: Zekerheden 
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op-

drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer 
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te 
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde 
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtne-
mer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbin-
den en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang 
opdrachtgever: 
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten; 
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bo-

vengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, ren-
te en kosten, niet heeft voldaan. 

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuit-
oefening niet bezwaren of vervreemden. 

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-
ver zal daartoe alle medewerking verlenen.  

18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde 
ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen 
die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte 
van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en 
een retentierecht. 

18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen-
komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-
plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst 
Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat 
er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op-
drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met we-
derzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat ge-
val recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gele-
den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan. 

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, 
tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag 
van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegd-
heidsregels hanteren. 
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A

216129 ......................................................................

 € 114,24  ..................................................................

A

216130 ......................................................................

 € 119,34  ..................................................................

A

216324 ......................................................................

 € 331,50  .................................................................

A

216883......................................................................

 € 6,32  ......................................................................

A

216886 .....................................................................

 € 12,55  ....................................................................

A

1803010 ...................................................................

 € 2.079,78  .............................................................

AM

1803020 ...................................................................

 € 1.994,10  ..............................................................

AM

Artikelnr .........................................

Prijs per st.......................................

Code 

1803030 ...................................................................

 € 2.079,78  .............................................................

AM

1803040 ..................................................................

 € 1.994,10  ..............................................................

AM

1803070 ...................................................................

 € 2.165,46 ..............................................................

AM

1803080 ...................................................................

 € 2.081,82  .............................................................

AM

1803090 ...................................................................

 € 2.165,46 ..............................................................

AM

1803100 ...................................................................

 € 2.081,82  .............................................................

AM

1803510 ...................................................................

 € 2.163,42  ..............................................................

AM

1803520 ...................................................................

 € 2.077,74  ..............................................................

AM

1803530 ...................................................................

 € 2.163,42  ..............................................................

AM

1803540 ...................................................................

 € 2.077,74  ..............................................................

AM

1803570 ...................................................................

 € 2.183,82 ..............................................................

AM

1803580 ...................................................................

 € 2.099,16 ..............................................................

AM

1803590 ...................................................................

 € 2.183,82 ..............................................................

AM

1803600...................................................................

 € 2.099,16 ..............................................................

AM

1803610 ...................................................................

 € 2.189,94  ..............................................................

AM

1803620 ...................................................................

 € 2.104,26  .............................................................

AM

1803630 ...................................................................

 € 2.189,94  ..............................................................

AM

1803670 ...................................................................

 € 2.264,40  .............................................................

AM

1803680 ...................................................................

 € 2.179,74  ..............................................................

AM

1803690 ...................................................................

 € 2.264,40  .............................................................

AM

1803700 ...................................................................

 € 2.179,74  ..............................................................

AM

1804010 ...................................................................

 P.O.A.  .......................................................................

AM

1804020...................................................................

 P.O.A.  .......................................................................

AM

1804030 ..................................................................

 P.O.A.  .......................................................................

AM

1804040 ..................................................................

 P.O.A.  .......................................................................

AM

1804070 ...................................................................

 P.O.A.  .......................................................................

AM

1804080 ..................................................................

 P.O.A.  .......................................................................

AM

1804090 ..................................................................

 € 2.245,02  .............................................................

AM

1804100 ...................................................................

 P.O.A.  .......................................................................

AM

1815012 ....................................................................

 € 563,04  .................................................................

AM

1815024 ....................................................................

 € 490,62  .................................................................

AM

1815025 ...................................................................

 € 537,54  .................................................................

AM

1815110 ....................................................................

 € 397,80  .................................................................

AM

1815111.....................................................................

 € 397,80  .................................................................

AM

1815112 ....................................................................

 € 562,02  .................................................................

AM

1815124 ....................................................................

 € 490,62  .................................................................

AM

1815125 ....................................................................

 € 537,54  .................................................................

AM

1815220 ...................................................................

 € 397,80  .................................................................

AM

1815221....................................................................

 € 397,80  .................................................................

AM

2.115.255 ..................................................................

 € 61,48  ....................................................................

A

2.122.715..................................................................

 € 3,17  .......................................................................

A

2161000 ...................................................................

 € 47,84  ....................................................................

A

2161100 ....................................................................

 € 78,38  ...................................................................

A

2161200 ...................................................................

 € 69,87  ....................................................................

A

2161300 ...................................................................

 € 69,87  ....................................................................

A

2161500 ...................................................................

 € 89,50  ....................................................................

A

2.178.085 .................................................................

 € 830,28  .................................................................

A

2.178.110 ..................................................................

 € 952,68  .................................................................

A

2.197.300 .................................................................

 € 307,79 ..................................................................

A

2.197.301 ..................................................................

 € 49,75  ....................................................................

AM

21.000.326 ..............................................................

 € 8,18  .......................................................................

N

21021224 .................................................................
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