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INLEIDING

Beste relatie,

Voor u ligt de prijslijst van 2016. Met passie en aandacht voor u gemaakt. Door uw input en nieuwe 
ontwikkelingen bij onze leveranciers hebben we wederom geprobeerd om zoveel mogelijk aan uw 
behoeften en wensen te voldoen. U vindt in deze catalogus alles wat u al jaren van ons gewend bent. 
Vanzelfsprekend uw vertrouwde kwaliteitsproducten, aangevuld met de nieuwste producten en 
gereedschappen. Alles op een concurrerend prijsniveau. Zoekt u nog een speciaal product die niet 
in deze prijslijst staat vermeld, neem dan contact met ons op. 

Zoals u wellicht weet werken wij in Nederland momenteel met twee afwerkingsniveau ’s die een 
opdrachtgever aan u kan vragen. De “ouderwetse” Nederlandse afwerking van A tot en met F. 
Daarnaast kwam in 2015 de introductie van de Europese richtlijnen van Q1 tot en met Q4. 
Deze niveaus van afvoegen hebben wij voor in deze prijslijst gespecifi ceerd zodat u precies weet 
wat de opdrachtgever aan u vraagt. Momenteel zijn de “ouderwetse” Nederlandse afwerkingsniveau‘s 
nog leidend, omdat deze meetbaar zijn.  

Tevens hebben wij achterin onze prijslijst wat richtlijnen weergegeven met betrekking tot de methodes 
van afvoegen. Simpel en in de basis proberen wij u inzicht te geven in het afvoegen van gipspanelen 
en welke producten u hierbij kunt hanteren. Samenvattend: Wanneer gebruik je welk product en/of 
gereedschap? U vindt daar uw antwoorden!

Mocht u nog vragen hebben over deze prijslijst, onze producten of zoekt u een stuk advies? 
Neem dan contact met ons op. We helpen u graag!

Veel succes en graag tot snel!

Contact

Obimex verkoop
0031 (0)546-455513
verkoop@obimex.nl

P.s. Wist u dat u vanaf 1 februari 
2016 uw materialen ook snel en 
gemakkelijk kunt bestellen in onze 
nieuwe webwinkel: www.afvoegen.nl
Als u zich hier registreert ontvangt u bij 
de eerste bestelling via de webwinkel 
2 nieuwe werkshirts (zolang de voor-
raad strekt). 

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
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Conversietabel
Er bestaan veel overeenkomsten tussen de Nederlandse tabel “Afwerkingsniveaus gipskarton en gipsvezelplaten” en de 
Europese tabel “Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen”. Om daar inzicht in te krijgen is de volgende conversietabel 
opgesteld.

Nederlandse tabel gipskarton en gipsvezelplaten

Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten 
op systeemwanden en -plafonds

Afwerkingsniveau Nederlandse tabel codes
klasse

A N.v.t. B C D E F

Kwaliteitsniveaus Europese tabel codesQ4 Q3 N.v.t. Q2 N.v.t. Q1 N.v.t.

Afwerkingsniveau Nederlandse tabel codes
klasse

A N.v.t. B C D E F

Kwaliteitsniveaus Europese tabel codesQ4 Q3 N.v.t. Q2 N.v.t. Q1 N.v.t.

Afwerkingsniveau Nederlandse tabel codes
klasse

A N.v.t. B C D E F

Kwaliteitsniveaus Europese tabel codesQ4 Q3 N.v.t. Q2 N.v.t. Q1 N.v.t.

KLASSE A B

Afwerkingsniveau. Glad oppervlak voor zeer hoge

visuele eisen.

Glad oppervlak voor normale

visuele eisen.

Visuele eisen van het oppervlak. Hoogste kwaliteit. Nagenoeg

geen oneenheden en groeven

zichtbaar onder direct licht.

Onder strijklicht blijven zichtbare

banen en oneenheden < 1 mm

mogelijk.

Hoge eisen. Holle voegen niet

toegestaan. Beperkte oneen-

heden en groeven onder direct

licht zichtbaar. Onder strijklicht

kunnen banen en oneenheden

zichtbaar zijn.

Bewerkingseisen van oppervlak en voegen. Voegen en schroefgaten gevuld

en oppervlak volledig gefi lmd

met een laagdikte van ca. 1 mm.

Voegen en schroefgaten gevuld

en gefi nisht (C) en geschuurd

om een nauwelijks voelbare,

vloeiende overgang naar het

plaatoppervlak te krijgen.

Toepassingsgebied. Gladde, (zijde)glanzende wand-

bekledingen zoals metallicen/

of vinylbehang. (Zijde)glanzende 

verfsystemen en hoogwaardige

dunne glanspleistersystemen.

Geschikt voor dunne en lichtge-

kleurde afwerkingen van behang,

textiel en fi jn gestructureerde

afwerking, zoals (spuit)pleisters

met korrelgrootte 1 mm.

Gematteerde verfsystemen.

Vlakheidstoleranties in mm bij een onderlinge 

afstand tussen de meetpunten van:
0,4 m < 1 < 1

1 m 1,5 2

0,4 m 1,5 2

Vlakheidstoleranties van een hoek in mm bij een 

onderlinge afstand tussen de meetpunten van:
0,4 m 1,5 2

Te lood staan:

Aanvullende eisen:

Indien een wand of plafond door een partij 

alleen wordt gemonteerd en door een andere 

partij wordt afgevoegd, dan geldt voor de 

monterende partij dat vlakheid van zijn wand 

of plafond moet voldoen aan de toleranties van 

de 1 m en 2 m afstanden van het oorspronke-

lijk overeengekomen afwerkingsniveau.

Toelichting :

Klasse A: Hoogste kwaliteit en daarbij de 

meest eectieve methode voor een gelijkmatig 

oppervlak. De kans op van bevestigingsmid-

delen wordt door de fi lmlaag geminimaliseerd, 

zichtbare oneenheden kleiner dan 1 mm zijn 

bij strijklicht niet te vermijden. 

Klasse B: Hoge kwaliteit waarbij kans op van 

bevestigingsmiddelen aanwezig is. 

Klasse C: Standaard kwaliteit indien er geen 

klasse is overeengekomen.
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Europese tabel kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen

Kwaliteitsniveau Q1 Q2 Q3 Q4

Afwerkingsniveau. Afgevoegd oppervlak. Glad oppervlak voor nor-
male visuele eisen.

Glad oppervlak voor hoge 
visuele eisen.

Glad oppervlak voor zeer 
hoge visuele eisen.

Visuele eisen van het oppervlak. Geen eisen. Normale eisen. Hogere eisen. Grotendeels 
gereduceerde one enheden 
en groeven onder direct 
licht. Onder strijklicht zijn 
one enheden nog steeds 
mogelijk.

Hoogste kwaliteit. Nagenoeg 
geen one enheden en groe-
ven zichtbaar onder direct 
strijklicht. Schaduwwerking 
onder strijklicht wordt gro-
tendeels voorkomen.

Bewerkingseisen van oppervlak
en voegen.

Voegen en schroefgaten 
gevuld met een geschikte 
voegenvuller.

Voegen en schroefgaten 
gevuld en gefinisht om een 
vloeiende overgang naar het 
plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten 
gevuld en gefinisht (Q2) met 
een brede finishlaag. Een 
geschraapte finishlaag aan-
brengen over het resterende 
plaatoppervlak. Indien nodig 
schuren.

Voegen en schroefgaten 
gevuld en oppervlak volledig 
gefimd met een laagdikte 
van minimaal 1 mm dikte.

Toepassingsgebied. Uitsluitend geschikt voor 
functionele toepassing, zoals 
voor stabiliteit, brand-
werendheid of geluidsisola-
tie. Tegelwerk op gipsvezel-
plaat. Stucwerk.

Geschikt voor zwaar 
vinylbehang of middelgrof 
gestructureerde afwerking 
zoals glasvezelvlies met 
grove structuur en (spuit)
pleisters met korrelgrootte 
van 1 t/m 3 mm.

Fijn gestructureerde wand-
bekledingen, (spuit)pleisters 
met een korrelgrootte 
< 1 mm. Gematteerde verf-
systemen.

Gladde, (zijde)glanzende 
wandbekledingen zoals 
metallic- en/of vinylbehang. 
(Zijde)glanzende verf-
systemen en hoogwaardige 
dunne glanspleister-
systemen.

C D E F

Egaal oppervlak voor normale

visuele eisen.

Egaal oppervlak. Afgevoegd oppervlak. Niet afgevoegd oppervlak.

Normale eisen. Minimale eisen. Oneenheden

en bewerkingsgroeven

 1 mm zijn toegestaan.

Geen eisen. Geen eisen.

Voegen en schroefgaten gevuld

en gefi nisht om een vloeiende

overgang naar het plaatopper-

vlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten ge -

vuld om een vlakke overgang

naar het plaatoppervlak te

krijgen.

Voegen en schroefgaten

gevuld met een geschikte

voegenvuller.

N.V.T.

Geschikt voor zwaar vinylbehang

of middelgrof gestructureerde 

afwerking zoals glasvezelvlies

met grove structuur en (spuit)

pleisters met korrel grootte 

van 1 t/m 3 mm.

Geschikt voor grof gestructureerde 

afwerking zoals (spuit) pleisters met 

korrelgrootte > 3 mm, bouwbehang.

Uitsluitend geschikt voor func-

tionele toepassing, zoals voor

stabiliteit, brandwerendheid

of geluidsisolatie. Tegelwerk

op gipsvezelplaat. Stucwerk.

Geschikt voor tegelwerk

op gipskartonplaat,

betimmeringen. Stucwerk

op stucplaat. Tijdelijke

constructies e.d.

< 1,5  < 2  N.V.T. N.V.T.

3 3 3 3

3 4 N.V.T. N.V.T.

4 4 4 4

Maximale afwijking 2 mm/m

Visuele beoordeling

Tijdens de beoordeling mag het te controleren 

oppervlak door geen enkele vorm van strijklicht 

worden aangelicht. De visuele beoordeling 

vindt plaats op een afstand van 1 m van het te 

beoordelen oppervlak. Houd er rekening mee dat 

het aangebrachte product handwerk is.

Proefvlak

Het is raadzaam vooraf een proefvlak te

benoemen als referentie voor het overeen-

gekomen resultaat



KNAUF VOEGPRODUCTEN

FILL & FINISH LIGHT
PER EMMER GEWICHT ARTIKELNR.. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO VRACHTKOSTEN

Fill & Finish 1   t/m 10 emmers á 20 kg 221110029 € 39,00 Fill & Finish 33 emmers á 20 kg 221110029 € 33,98 € franco

Fill & Finish 11 t/m 20 emmers á 20 kg 221110029 € 37,75

Fill & Finish 21 t/m 32 emmers á 20 kg 221110029 € 35,50

PRO SPRAY LIGHT Skim- Compound (voor airless gebruik) zakken

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO VRACHTKOSTEN

Pro Spray L 1   t/m 10 zakken á 15 kg 2211100284 € 33,06 Pro Spray L 50 zakken á 15 kg 2211100284 € 28,56 € franco

Pro Spray L 11 t/m 25 zakken á 15 kg 2211100284 € 31,48

Pro Spray L 26 t/m 49 zakken á 15 kg 2211100284 € 29,98

PRO SPRAY ALL-PURPOSE (voor airless gebruik) zakken

PER EMMER GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO VRACHTKOSTEN

Pro Spray A.P. 1 t/m 10 zakken á 20 kg 2211100283 € 33,06 Pro Spray A.P. 50 zakken á 20 kg 2211100283 € 28,56 € franco

Pro Spray A.P. 11 t/m 25 zakken á 20 kg 2211100283 € 31,48

Pro Spray A.P. 26 t/m 49 zakken á 20 kg 2211100283 € 29,98

PRIMER SURFACER (voor airless gebruik) emmer

PER EMMER GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO VRACHTKOSTEN

Primer S. 1   t/m 10 emmers á 20 kg 2211100331 € 141,00 Primer S. 42 emmers á 20 kg 2211100331 €  129,00 € franco

Primer S. 11 t/m 26 emmers á 20 kg 2211100331 € 137,00

Primer S. 27 t/m 41 emmers á 20 kg 2211100331 € 133,00

EASY SAND 90 & 210 (90 en 210 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO VRACHTKOSTEN

Easy Sand 1 zak á 8,1 kg 2211100280/285 € 14,86 Easy Sand 120 zakken á 8,1 kg 2211100280/285 € 13,16 € franco

Easy Sand 2 t/m 30 zakken á 8,1 kg 2211100280/285 € 14,50 

Easy Sand 31 t/m 70 zakken á 8,1 kg 2211100280/285 € 14,15

Easy Sand 71 t/m 119 zakken á 8,1 kg 2211100280/285 € 13,81
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FV Vuller Finisher
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PRODUCT LITER PER EMMER
VOOR MIXEN

LITER PER 
EMMER 

NA MIXEN 

GEWICHT IN KG

Knauf Fill & Finish 18,5 Liter 17,5 Liter 20,7 kg

Speedline 17,0 Liter 15,0 Liter 18,7 kg

Verschil 2,5 Liter = 16,7% meer materiaal inhoud

-/-

16,7%

F

F

F

FIL
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KNAUF VOEGPRODUCTEN

KNAUF SPECIALS

KNAUF UNIFLOTT (45 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Knauf   1 zak á 5 kg 221110066 € 24,48 Knauf 200 zakken á 5 kg 221110066 € 20,14  

Knauf   2 t/m 49 zakken á 5 kg 221110066 € 23,54

Knauf 50 t/m 99 zakken á 5 kg 221110066 € 22,64

Knauf 100 t/m 149 zakken á 5 kg 221110066 € 21,77

Knauf 150 t/m 199 zakken á 5 kg 221110066 € 20,93

KNAUF READYFLOTT
PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Knauf   1 emmer 221110068 € 48,14  Knauf 33 emmers á 17 L 221110068 € 41,16

Knauf   2 t/m 10 emmers á 17 L 221110068 € 46,28

Knauf  11 t/m 20 emmers á 17 L 221110068 € 44,50

Knauf 21 t/m 32 emmers á 17 L 221110068 € 42,80

KNAUF 45’ FLOTT (45 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)   

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO  PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Knauf 1 zak á 5 kg 221110064 € 7,15 Knauf 100 zakken á 5 kg 221110064 € 6,12

Knauf 2 t/m 29 zakken á 5 kg 221110064 € 6,88

Knauf 30 t/m 70 zakken á 5 kg 221110064 € 6,62

Knauf 71 t/m 99 zakken á 5 kg 221110064 € 6,36

KNAUF DRYSTAR FILLER 
PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Knauf   1 zak á 5 kg 221110071 € 29,68 Knauf 200 zakken á 5 kg 221110071 € 24,40

Knauf  2 t/m  zakken 49 á 5 kg 221110071 € 28,54

Knauf  50 t/m  zakken 99 á 5 kg 221110071 € 27,44

Knauf  100 t/m  zakken 149 á 5 kg 221110071 € 26,38

Knauf  150 t/m  zakken 199 á 5 kg 221110071 € 25,07

KNAUF SAFEBOARD SPACHTEL (40 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Knauf   1 emmer á 5 kg 2211100533 € 84,86 Knauf 60 emmers á 5 kg 2211100533 €  69,76

Knauf  1 t/m 12 emmers á 5 kg 2211100533 € 81,60

Knauf 13 t/m 24 emmers á 5 kg 2211100533 € 78,46

Knauf  25 t/m 45 emmers á 5 kg 2211100533 € 75,44

Knauf 46 t/m 59 emmers á 5 kg 2211100533 € 72,54
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SINIAT VOEGPRODUCTEN

FV Vuller Finisher

V + F

SINIAT B 45 (45 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER EMMER GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Siniat 1 zak á 5 kg 2211100537 € 8,22 Siniat 90 zakken á 5 kg 2211100537 € 6,76

Siniat 2 t/m 19 zakken á 5 kg 2211100537 € 7,92

Siniat 20 t/m 40 zakken á 5 kg 2211100537 € 7,60

Siniat  41 t/m 65 zakken á 5 kg 2211100537 € 7,32

Siniat 66 t/m 89 zakken á 5 kg 2211100537 € 7,04

SINIAT B 90 (90 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken) 

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Siniat 1 t/m 10 zakken á 25 kg 2211100538 € 37,94 Siniat 42 zakken á 25 kg 2211100538 € 32,78 

Siniat 11 t/m 25 zakken á 25 kg 2211100538 € 36,14

Siniat 26 t/m 41 zakken á 25 kg 2211100538 € 34,41

SINIAT B 120 (120 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Siniat 1 t/m/ 10 zakken á 25 kg 2211100535 € 37,94 Siniat 42 zakken á 25 kg 2211100535 €  32,78

Siniat 11 t/m 25 zakken á 25 kg 2211100535 € 36,24

Siniat 26 t/m 41 zakken á 25 kg 2211100535 € 34,41

SINIAT READYMIX PRO
PER EMMER INHOUD ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET INHOUD ARTIKELNR. BRUTO

Siniat 1 t/m 10 emmers á 15 Ltr 2211100543 € 53,82 Siniat 33 emmers á 15 Ltr 2211100543 € 46,56

Siniat 11 t/m 20 emmers á 15 Ltr 2211100543 € 51,24

Siniat 21 t/m 32 emmers á 15 Ltr 2211100543 € 48,80

SINIAT READYMIX FILL & FINISH
PER EMMER INHOUD ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET INHOUD ARTIKELNR. BRUTO

Siniat 1 t/m 10 emmers á 14,71 Ltr 2211100544 € 50,70 Siniat 32 emmers á 14,71 Ltr 2211100544 € 45,00

Siniat 11 t/m 20 emmers á 14,71 Ltr 2211100544 € 48,70

Siniat 21 t/m 31 emmers á 14,71 Ltr 2211100544 € 46,80

2 / 3 PALLET PRIJS OP AANVRAAG
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SINIAT PREGYLYS VOEG 35 PR  (150 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Siniat   1 t/m 10 zakken á 25 kg 2211100531 € 37,39 Siniat 1 p.l. á 50 emmers á 25 kg 2211100531 € 32,58

Siniat 11 t/m 20 zakken á 25 kg 2211100531 € 36,30

Siniat 21 t/m 35 zakken á 25 kg 2211100531 € 35,24

Siniat 36 t/m 49 zakken á 25 kg 2211100531 € 33,89

V
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GYPROC VOEGPRODUCTEN
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L

FV Vuller Finisher

GYPROC JOINTFILLER 45 (45 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)   

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Gyproc 1 zak á 5kg 221110050 € 7,82 Gyproc 1 pl a 105 zakken a 5kg 221110050 €  6,40 

Gyproc 1-24 zakken á 5kg 221110050 € 7,52

Gyproc 25-49 zakken á 5kg 221110050 € 7,24

Gyproc 50-75 zakken á 5kg 221110050 € 6,96

Gyproc 76-104 zakken á 5kg 221110050 € 6,64

 GYPROC JOINTFILLER 90 (90 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Gyproc   1 t/m 10 zakken á 20 kg 221110040 € 26,60 Gyproc 1 p.l. 40 zakken á 20 kg 221110040 € 23,56

Gyproc 11 t/m 25 zakken á 20 kg 221110040 € 25,50

Gyproc 26 t/m 39 zakken á 20 kg 221110040 € 24,20

 GYPROC JOINTFILLER 120 (120 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken)

PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Gyproc   1 zak á 25 kg 221110051 € 49,94 Gyproc 1 p.l. 60 zakken á 25 kg 221110051 € 41,04

Gyproc   2 t/m 12 zakken á 25 kg 221110051 € 48,02

Gyproc 13 t/m 24 zakken á 25 kg 221110051 € 46,16

Gyproc 25 t/m 45 zakken á 25 kg 221110051 € 43,88

Gyproc 46 t/m 59 zakken á 25 kg 221110051 € 42,68

GYPROC JOINTFILLER VARIO (45 minuten verwerkingstijd vanaf aanmaken) 
PER ZAK GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO PER PALLET GEWICHT ARTIKELNR. BRUTO

Gyproc  1 zak á 5 kg 221110031 € 18,94 Gyproc 1 p.l. á 108 zakken á 5 kg 221110031 €  15,58

Gyproc 2 t/m 24 zakken á 5 kg 221110031 € 18,22

Gyproc 25 t/m 52 zakken á 5 kg 221110031 € 17,52

Gyproc 53 t/m 80 zakken á 5 kg 221110031 € 16,84

Gyproc 81 t/m 107 zakken á 5 kg 221110031 € 16,18

V

V

V

V

2 / 3 PALLET PRIJS OP AANVRAAG

2 / 3 PALLET PRIJS OP AANVRAAG

2 / 3 PALLET PRIJS OP AANVRAAG

2 / 3 PALLET PRIJS OP AANVRAAG



HOEKAFWERKING EN STUCSTOPPROFIELEN

Staal Stucstopprofi el L model Staal Stucstopprofi el L model met afstand Staal Stucstopprofi el U model PVC Stucstopprofi el L model

Type 136/1132- tbv.15 mm gipspanelen, 
lengte 3000 mm

Type 0170/1313
tbv.12,5 mm gipspanelen, lengte 3000 mm

Type 0171/1311
tbv.12,5 mm gipspanelen, lengte 3000 mm

Type 8125
tbv.12,5 mm gipspanelen, lengte 3000 mm

art. nr. 224010102 art. nr. 224010108 art. nr. 224010107 art. nr. 224010103

€ 9,21 per stuk € 10,77 per stuk € 18,54 per stuk € 5,76 per stuk

PVC Stucstopprofi el voor Togen Staal Stucstopprofi el 90˚ Staal Stucstopprofi el L model PVC Wandelstok met zelfklevend Foamband

Type 8201/3767
tbv.12,5 mm gipspanelen, lengte 3000 mm

Type 114/1030 
dikte 0,5 mm, lengte 3000mm

Type 130/1131- tbv.12,5 mm gipspanelen, 
lengte 3000 mm

Type 8825
tbv.12,5 mm gipspanelen, lengte 3000 mm

art. nr. 221110024 art. nr. 224010099 art. nr. 224010101 art. nr. 224010104

€ 3,84 per stuk € 3,28 per stuk € 8,10 per stuk € 12,75 per stuk

St

Voegband papier staal Dallas Voegband papier staal Las Vegas PVC dilatatievoeg met veter PVC dilatatievoeg met v-groef

buitenhoek 35 x 35 x 3005 mm binnenhoek 26 x 26 x 3005 mm Type 8511/3750 - lengte 2500 mm Type 8501 - lengte 3000 mm

art. nr. 221110028 art. nr. 221110062 art. nr. 224010105 art. nr. 224010106

€ 6,98 per stuk

2 - 25 stuks € 5,98 per stuk

26 - 50 stuks € 5,42 per stuk

51 - 100 stuks € 4,86 per stuk

€ 5,80 per stuk

2 - 25 stuks € 4,96 per stuk

26 - 50 stuks € 4,50 per stuk

51 - 100 stuks € 4,04 per stuk

€ 5,78 per stuk € 7,02 per stuk

Voegband papier Voegband papier/staal 

A = 150 m1 rol  /  B = 75 m1 rol (overdoos 20 rol) 30 m1 rol (overdoos 10 rol)

Artikelnr 221110025 Artikelnr 2211100251 art. nr. 221110027

    

   1 t/m 5 stuks € 26,62

   6 t/m 10 stuks € 25,60

 11  t/m 20 stuks € 24,98

 21  t/m 30 stuks € 23,36

MB Voegband papier/staal Voegband gaas

30 m1 rol (overdoos 5 rol) A = Low budget  /  B = Best

art. nr. 514000450 art. nr. 514000453 art. nr. 514000452

   1 t/m 5 stuks € 21,88 

 6 t/m 10 stuks € 20,30

 11  t/m 20 stuks € 18,72

 21  t/m 30 stuks € 17,38

A

     per stuk €  6,72

 2  t/m 12 stuks €  5,18

 13 t/m 24 stuks €  4,88 

 25  t/m 48 stuks €  4,54 

 49  t/m 72 stuks €  4,20 

B

    per stuk €  9,36

  2 t/m 12 stuks €  7,68

 13 t/m 24 stuks €  7,20 

 25  t/m 48 stuks €  6,72 

 49  t/m 72 stuks €  6,24 

A

   1 t/m 10 stuks €  14,18

 11 t/m 20 stuks €  13,50

 21 t/m 40 stuks €  12,50

 41  t/m 60 stuks €  11,50

B

   1 t/m 10 stuks € 7,08

 11 t/m 20 stuks € 6,76

 21  t/m 40 stuks € 6,26 

 41  t/m 80 stuks € 5,76 

A

B
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TAPETECH GEREEDSCHAPPEN 

MUDRUNNER BUITENHOEK MUDRUNNER EASYROLL MUDRUNNER BEADBOXERS POWERASSIST

art. nr. 514000251 art. nr. 514000253 art. nr. 514000250 art. nr. 514000193

 € 256,28  per stuk  € 1161,46  per stuk   € 3339,80  per stuk   € 100,17  per stuk

TRANSPORTTAS REPARATIESET REINIGINGSSET MUDRUNNER BINNENHOEK

 (tape tech gereedschap) (power assist 175 x 250 x 300 mm) (Bazooka / power assist)

art. nr. 514000150 art. nr. 514000148 art. nr. 514000162 art. nr. 514000252

 € 1747,28 per stuk  € 64,38 per stuk  € 150,68  per stuk  € 256,28  per stuk

STEEL (VASTE LENGTE) STEEL (VARIABELE LENGTE) NORSEL POMP

1800 mm 900 - 1500 mm (tbv pomp) tbv voegbakken | Bazooka/Sheetrock

art. nr. 514000138 art. nr. 514000144 art. nr. 514000136 art. nr. 514000135

 € 619,49  per stuk  € 845,73  per stuk  € 197,47  per stuk  € 1106,07  per stuk

VOEGBAK (POWERASSIST) VOEGBAK (POWERASSIST) VOEGBAK (POWERASSIST) STEEL (VASTE LENGTE) 

175 mm 250 mm 300 mm 1350 mm

art. nr. 514000132 art. nr. 514000133 art. nr. 514000134 art. nr. 514000137

 € 1160,85  per stuk  € 1180,60  per stuk  € 1202,05 per stuk  € 577,00  per stuk

ZWANENHALS SCHROEFGATVULLER BAZOOKA BINNENHOEKROLLER 

(tbv vullen Bazooka) 75 mm met steel (automatische voegenvuller) tbv aanbrengen papierband

art. nr. 514000147 art. nr. 514000143 art. nr. 514000145 art. nr. 514000166

 € 261,89  per stuk  € 1000,84  per stuk  € 4529,22  per stuk  € 538,50  per stuk



KNAUF VOEG GEREEDSCHAPPEN

KNAUF KNAUF KNAUF KNAUF

 Vlakspaan 45cm  Vlakspaan 60 cm  Vlakspaan 80 cm  Vlakspaan 100 cm

art. nr. 514000235 art. nr. 514000236 art. nr. 514000237 art. nr. 514000238

€ 110,79 per stuk € 145,14 per stuk € 190,98 per stuk € 236,84 per stuk

KNAUF KNAUF

Hopper  Actieset bestaand uit: Hopper, buitenhoekroller en 1 doos Dallas buitenhoeken

art. nr. 514000139 art. nr. 5140001392

€ 783,97  per stuk € 999,00  per stuk

KNAUF KNAUF KNAUF KNAUF

Gipszaag (152 mm) Mengstaaf Profmixer opzetstuk met draad Telescoopstang tbv vlakspaan

art. nr. 514000231 art. nr. 514000230 art. nr. 514000228 art. nr. 514000239

€ 38,89  per stuk € 141,35  per stuk € 126,05 per stuk € 172,30  per stuk

KNAUF KNAUF KNAUF KNAUF

Mudpan 356 mm (voegbak) Mudpangrip (magnetisch) Afstrijkmes 305 mm Offset blauw staal Buitenhoekroller met stang

art. nr. 514000233 art. nr. 514000227 art. nr.514000229 art. nr. 514000232

€ 66,68  per stuk € 33,98  per stuk € 96,76  per stuk € 331,62  per stuk

KNAUF KNAUF KNAUF KNAUF

Afstrijkmes 305 mm Matrix 12  |  RVS Afstrijkmes 356 mm Matrix 14  |  RVS Afstrijkmes 305 mm Blauw staal Mudpan 305 mm (voegbak)

art. nr. 514000225 art. nr. 514000226 art. nr. 514000219 art. nr. 5140002531

€ 49,82  per stuk € 53,66 per stuk € 51,84  per stuk € 61,77 per stuk

KNAUF KNAUF KNAUF KNAUF

Voegmes 102 mm Matrix 4  |  RVS Voegmes 152 mm Matrix 6  |  RVS Voegmes 102 mm  |  Staal Afstrijkmes 254 mm Matrix 10  |  RVS

art. nr. 514000220 art. nr. 514000223 art. nr. 514000218 art. nr. 514000224

€ 45,86  per stuk € 54,27  per stuk € 42,65  per stuk € 46,38  per stuk

, p

KNAUF

KNAUF

102 M t i 4 | RV

KNAUF

Buitenhoekroller

Hopper

Dallas buitenhoek

k

Actie!



VOLG ONS OP:

OBIMEX VOEG GEREEDSCHAPPEN

RADIUS + STEEL VERVANGINGSPAD SCHUURPAPIER SCHUURPAPIER  

 240 x 85 mm Radius 360º Korrel 80 Korrel 240

art. nr. 514000151 art. nr. 514000155 art. nr. 514000154 art. nr. 514000153

€ 181,71  per stuk € 42,98 per stuk € 66,32 per stuk € 33,16  p/pk

SCHUURBLOK + STEEL SCHUURGAAS TBV SCHUURBLOK SCHUURGAAS TBV SCHUURBLOK HANDSCHUURBLOK DOORDAGT TYRACK SPAAN

240 x 80 mm korrel 100 (100 x 290 mm) korrel 180 (100 x 290 mm) 240 x 80 mm 300 mm

art. nr. 514000100 art. nr. 514000118 art. nr. 514000119 art. nr. 514000101 art. nr. 514000102

€ 57,06  per stuk 10 st/pk -  € 24,28  p/pk 10 st/pk -  € 24,28  p/pk € 21,39  per stuk € 113,65  per stuk

BUITENHOEKROLLER STELTEN STELTEN STELTEN RVS DROOGBOUWSPAAN

(tbv aanbrengen fl excorner) 38-58 cm 46-76 cm 60-100 cm 305 x 115 mm

art. nr. 514000146 art. nr. 514000140 art. nr. 514000141 art. nr. 514000142 art. nr. 514000260

€ 411,26  per stuk € 477,59  p/stuk € 501,59  p/stuk € 525,58  p/stuk €    85,38 per stuk

RVS PLEISTERSPAAN GEHEEL RVS VOEGMES RVS VOEGMES RVS SPECIEBAK BORSTEL MET KUNSTSTOFVEZEL

330 x 125 mm 150 mm 150 mm 300 x 75 mm 215 mm

art. nr. 514000255 art. nr. 514000256 art. nr. 514000257 art. nr. 514000258 art. nr. 514000259

€  103,00  per stuk € 30,35  per stuk € 33,88  per stuk € 40,20  per stuk € 14,11  per stuk

DOORDAGT HOLLE SPAAN PLEISTER SPAAN SPAARBORD SPACHTELMES (MET BITJE) SPACHTELMES (MET BITJE)

300 mm Marschalltown  RVS 280 mm 400 x 400 mm kunststof handgreep 150 mm houten handgreep 750 mm

art. nr. 514000103 art. nr. 514000190 art. nr.514000106 art. nr. 514000107 art. nr. 514000160

€ 73,11  per stuk € 114,24  per stuk € 47,85  per stuk € 26,03  per stuk € 25,56  per stuk

APIER APIER

bestaand uit: 
-     Steel
-     Kop
-     Schijven

VOEGMES MARSCHALLTOWN DOORDAGT SPACK MES DOORDAGT SPACK MES VOCHTROLLER MENGSTAAF (VOEGENVULLER)

Staal 150 mm 220 mm 280 mm  (tbv van aanbrengen Sheetrock) 600 x 100 mm

art. nr. 514000191 art. nr. 514000109 art. nr. 514000110 art. nr. 514000158 art. nr. 514000113

€ 35,96  per stuk € 16,68  per stuk € 18,75 per stuk € 13,90  per stuk € 67,44  per stuk

BESTEL VIA ONZE WEBSHOP

AFVOEGEN.NL



POMPEN, STOFZUIGER 
EN SCHUURMACHINE 

FLEX GIRAF FLEX GIRAF OKAPI FLEX STOFZUIGER FLEX SCHUURBLAD FLEX MIXER

schuurmachine tbv schuurmachine tbv schuurmachine  Korrel 60 / 100 / 220  -  25 st/pk Mixer

art. nr. 514000124 art. nr. 5140001240 art. nr. 5140001251 art. nr. 514000128 / 129 / 130 art. nr. 5140001252

€ 1498,00 € 1498,00 € 1024,00 € 186,26  per pak € 320,00

* uitsluitend per volle verpakkingseenheid te leveren

PFT SWING AIRLESS

€ op aanvraag

Standaard uitrusting  

Motor 3 kW

Toerental Traploost 0 tot 290 omw/min

Stroomaansluiting  230 Volt, 50 Hz, 1 Ph (253–1)

Materiaaltrechter  70 Liter

Aansluitkabel 3 x 4 mm², 16 A – 5 m

Zekering 16 A

Afmetingen  

Vulhoogte 700 mm

LxBxH 1.430 / 500 / 725 mm

Maschinegewicht 92 kg

Pomp gegevens  

Opbrengst  0 tot 6 l/min

Maximale druk max. 135 bar

Rotor/Stator 306 airless

Spuittip  541

Maximale slanglengte 40 m

€ op aanvraag

ot 290 omw/min

 Hz, 1 Ph (253–1)

6 A – 5 m

/ 725 mm

r

GESCHIKT VOOR
LEVERANCIER SOORT KLASSE DRUKBEREIK SPUITTIP

KNAUF ProSpray Light
Klasse A

(Q3 / Q4)
75 - 110 bar 535

KNAUF Fill & Finish Light

Klasse A

(Q3 / Q4)

+ hoeken

75 - 110 bar 535

KNAUF
ProSpray 

All Purpose

Klasse A

(Q3 / Q4)
75 - 110 bar 535

KNAUF Primer Surfacer

Klasse A

(Q3 / Q4)

+ toevoeging 

RAL 9010

75 - 110 bar 519 / 51
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VERWERKINGS VOORWAARDEN VOEGPRODUCTEN 

Voegmiddelen goed verwerken

Om op de juiste wijze te voegen en het best mogelijke resultaat op te leveren is het noodzakelijk om altijd een aantal zaken te controleren voordat u aan 

het werk gaat. Deze hebben betrekking op de bouwplaats en de omstandigheden:

Bouwplaats

 • Controleer of de ruwbouw wind- en regendicht is voordat u begint te monteren; 

 • De bouwplaats moet bezemschoon en netjes opgeruimd zijn;

 • Controleer of alle natte werkzaamheden (bijvoorbeeld cementdekvloeren leggen of stuken) zijn uitgevoerd voordat u begint met afvoegen;

 • Controleer of er voldoende ventilatiemogelijkheden zijn om vocht af te voeren.

Condities

Het verwerken van voegmiddelen kunt u het beste doen onder de volgende omstandigheden:

 • De relatieve vochtigheid (RV) moet 40-80% zijn;

 • De temperatuur dient minimaal 5°C te zijn;

 • Bescherm de panelen na montage tegen langdurige inwerking van vocht;

 • Een goede ventilatie van de ruimte is noodzakelijk;

 • Panelen mogen niet direct na een hoge vochtbelasting worden afgewerkt met voegmiddelen;

 • Voorkom grote wisselingen qua RV en temperatuur als u gaat afvoegen;

 • Gebruik Knauf Sheetrock papieren wapeningsband als u gaat afvoegen bij een temperatuur van 5-10°C; 

 • Zorg voor een gelijkmatige verwarming van de ruimte in de winter om scheurvorming bij snelle temperatuurstijging te voorkomen; 

 • Pas op met het gebruik van bouwkachels die gebruik maken van fossiele brandstoffen, deze zorgen voor veel vocht in de lucht.

Algemeen

 • Bevestigingsmiddelen moeten goed zijn verzonken. Is dit niet het geval, dan moet dit worden hersteld;

 • Reinig vervuilde oppervlakken altijd droog om te voorkomen dat voegproducten los laten; 

 • Bescherm oppervlakken die vrij moeten blijven van voegmiddelen tegen het opspatten van gips;

 • Als de afwerking uit tegels bestaat, voeg de voegen van deze tegels dan af met zelfklevend wapeningsband en tegellijm;

Voegproducten juist verwerken

Om een vlakke afwerking van een wand of plafond te krijgen, moet de draagconstructie ook vlak zijn. Werk daarom alleen met de 

geschikte materialen en volg de voorgeschreven werkwijze. 

Dit begint met de keuze van geschikte profi elen voor de wandhoogte of de overspanning. Panelen moeten in de juiste legrichting zijn gemonteerd. 

Schroef met daarvoor geschikte gipskarton schroeven als eerste de panelen vast aan de ‘open’ kant van het profi el en doe dit vervolgens aan de

rugzijde. Dit geldt met name bij enkele beplating. Systemen die gebruik maken van dubbele beplating zijn altijd steviger, waardoor ze gemakkelijker 

vlak te maken zijn. De tweede laag platen moet verspringen ten opzichte van de eerste laag. Schroef de tweede laag panelen aan beide langskanten 

vast en vervolgens in het midden. 

Sommige situaties vragen om 4xAK panelen met rondom afgeschuinde kanten, bijvoorbeeld als de plafonds hoog zijn of het 

plafondoppervlak groot is. Kopse naden zijn met deze panelen snel en gemakkelijk glad af te werken. 

Goed voegen 

Goed uitgevoerd voegwerk maakt een gladde wand of plafond helemaal af. Om dit te bereiken is niet alleen ervaring en vakmanschap nodig. 

Ook de vlakheidsklasse en eindafwerking bepalen de kwaliteit van het eindresultaat. 

De juiste voeg ligt perfect in het vlak tussen de platen: niet verdiept en zonder verdikking. Als een wand of plafond niet is voorgestreken, 

kunnen voegen bij strijklicht toch te zien zijn, ook al is de voeg perfect. Knauf Diepgrond verkleint de zichtbare verschillen in textuur en zuiging tussen 

het oppervlak van gipsplaten en het gips van de voegen. 

In de vernieuwde ‘Gebruikerskaart Afwerkingsniveaus gipskarton- en gipsvezelplaten’, te vinden op bladzijde 3 en 4 staan de niveaus van de vlakheids-

klassen van wanden en plafonds vermeld. Voor ieder niveau gelden bepaalde criteria voor het oppervlak zonder eindafwerking. Tip: leg schriftelijk met 

opdrachtgevers, architecten of aannemers vast volgens welke vlakheidsklasse het werk moet worden opgeleverd.



SOORTEN IN VERWERKEN

KNAUF FIll & FINISH LIGHT

Knauf Fill & Finish Light is toepasbaar voor het vullen van AK en HRAK naden van gipsplaten met 

papierstrook, alsmede voor het fi nishen van de voegen (klasse B). Ook kan Fill & Finish Light goed 

worden toegepast voor het affi lmen van het gehele oppervlak (klasse A). Dit laatste kan ook op vele 

andere oppervlakken zoals beton, cellenbeton en oude ondergronden.

KNAUF SHEETROCK VOEGBAND PAPIER

Knauf Sheetrock papieren voegband is beduidend scheurbestendiger dan glasvezelband. 

Abuisievelijk doorschuren van het voegband wordt voorkomen. Het gebruik van papieren 

voegband vermindert het risico op latere scheurvorming in de voeg en beperkt zo het 

aantal klachten tot een minimum.

KNAUF SHEETROCK EASY SAND 90 & 210

Knauf Sheetrock Easy Sand lichtgewicht voegenvullers zijn geschikt voor interne droogbouw 

waarmee in een dag kan worden afgewerkt en de volgende dag de decoratielaag kan worden 

aangebracht. De Easy Sand voegenvullers hebben een laag gewicht voor gemakkelijk aanbrengen 

en kunnen eenvoudig en snel worden geschuurd voor een glad afwerkoppervlak. Zij zijn ideaal 

voor dikke lagen en bijna ongevoelig voor vocht. Zij zijn nagenoeg krimpvrij met een superieur 

hechtvermogen waardoor zij uitermate geschikt zijn om gipspanelen, geluidsisolatiepanelen en 

bovengrondse betonoppervlakken uit te vlakken en.of te plakken.

VOEGEN VULLER EN FINISHER (PASTA)

STERKSTE WAPENING VAN VOEGEN

EN INWENDIGE HOEKEN

VERWERKING

Verbruik 33m2 per zak

Verwerkingstemperatuur Meer dan 7°C

Verwerkingstijd 90 (60 min) / 210 (120 min)

Verpakking 8,1 KG zak / 120 ST pallet

VERWERKING

Verbruik 110m2 per emmer

Verwerkingstemperatuur Meer dan 10°C

Verpakking 18,5 L / 20 KG emmer / 33 ST pallet

VERWERKING

Verbruik 1,17 m1 per m2 plaatoppervlak (bij 1200 x 3000 mm

platen en inclusief kopse voegen)

Verwerkingstemperatuur 2 - 30°C

Afmeting 525 mm breed x 76 meter lang

Verpakking 20 stuks doos

VOEGEN VULLER EN FINISHER (POEDER)
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SOORTEN IN VERWERKEN

OBIMEX VOEGBAND GAAS

Obimex gaas wapeningsband geeft een zeer sterke voeg en kan worden toegepast bij situaties 

waar spanning op de voeg te verwachten is zoals bij lage temperaturen > 2°C. Het band is 

zelfklevend waardoor het perfect kan worden toegepast bij a.k. wandpanelen. De juiste 

maaswijdte in de gaasband verzekerd een optimale hechting van het wapeningsband.

STAAL STUCPROFIEL 90O

De stalen buitenhoek draagt zorg voor dat de kwetsbare hoek van gipskartonwanden versterkt 

wordt. De stalen hoek geeft maximale bescherming op beschadigingen. Ook zorgt de hoek voor 

een vlakke en rechte lijn van vloer tot plafond.

KNAUF SHEETROCK VOEGBAND PAPIER / STAAL

De Knauf Sheetrock papieren stalen hoek als versterking op de buitenhoeken van gipskarton-

wanden. De hoek geeft extra bescherming tegen het beschadigen van de hoek. De hoek is snel 

en eenvoudig te monteren en verwerkt erg gemakkelijk met de hoekroller getoond op pagina 12. 

Tevens zorgt de hoek voor een rechte strakke lijn van vloer tot plafond.

WAPENING VAN VOEGEN

STERKSTE WAPENING 

VAN UITWENDIGE HOEKEN

WAPENING VAN UITWENDIGE HOEKEN

VERWERKING

Verbruik 1 m1 per lopende m1 buiten hoek

Verwerkingstemperatuur 2 - 30°C

Afmeting 525 mm breed x 30 meter lang

Verpakking p.s. of 10 stuks doos

VERWERKING

Verbruik 1, m1 per m2 plaatoppervlak (bij 1200 x 3000 mm

platen en inclusief kopse voegen)

Verwerkingstemperatuur 2 - 30°C

Afmeting 480 mm breed x 90 meter lang

Verpakking p.s. of 24 stuks doos

VERWERKING

Verbruik 1 m1 per lopende m1 buitenhoek

Verwerkingstemperatuur 2 - 30°C

Afmeting lang 3000 mm

Verpakking p.s. of 25 stuks bos



VERWERKINGS VOORSCHRIFTEN VOEGPRODUCTEN

(AK) Naden 

Gebruik een voegmes van ca. 15 cm of een 

pleisterspaan om (AK) naden te vullen.

Papieren wapeningsband

Vul de voegen voor met Knauf Sheetrock Easy 

Sand, breng vervolgens de wapeningsstrook 

aan en vul de voeg volledig met Knauf Fill & 

Finish Light of Knauf Sheetrock Easy Sand 

Voorkom lucht achter het papierband.

Zelfklevend wapeningsband

Zit er nog enige ruimte tussen de platen? 

Vul deze dan eerst op met Knauf Sheetrock 

Easy Sand.

Bevestig het band over de gehele lengte van 

de naad. Vul de naad hierna met Knauf Fill & 

Finish Light of Knauf Sheetrock Easy Sand. 

Naden fi nishen

Laat Knauf Sheetrock Easy Sand volledig 

uitharden en steek hierna oneffenheden weg. 

Schuur het oppervlak niet, omdat dit nadelige 

gevolgen kan hebben voor de hechting van de 

volgende laag. Hierna kunt u de toplaag met 

een hulpmiddel zoals een pleisterspaan breed 

aanbrengen met Knauf Fill & Finish Light. Na 

uitharden kunt u het oppervlak eventueel licht 

schuren.

Afwerking hoeken 

Haakse uitwendige hoeken

U kunt uitwendige hoeken beschermen met 

stalen buitenhoeken of Knauf Sheetrock 

voegband staal. Stalen buitenhoeken kunt 

u met snelbouwschroeven of met nieten 

bevestigen. Knauf Sheetrock voegband staal 

kunt u op maat afknippen en daarna overlangs 

dubbelvouwen op de vouwnaad. 

Het verwerken van Sheetrock voegbandstaal 

vindt op vrijwel dezelfde wijze plaats als de 

verwerking van Knauf Sheetrock papieren 

voegband. Eerst brengt u een dunne laag 

Knauf Sheetrock Easy Sand aan, waarna u 

Knauf Sheetrock voegband staal toe past. 

Daarna kunt u de hoek strak afwerken met 

Knauf Fill & Finish Light. Indien nodig kunt u 

de hoek schuren na de laatste bewerking. 

AFWERKINGSKLASSE A

Obimex buitenhoek  

Knauf Sheetrock Easy Sand 
Knauf Fill & Finish Light 

AFWERKINGSKLASSE A

Knauf Sheetrock voegband staal/papier 

Knauf Sheetrock Easy Sand 
Knauf Fill & Finish Light 
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Niet-haakse uitwendige hoeken

Dit soort hoeken kunt u het beste afwerken en 

beschermen met Knauf Sheetrock voegband 

staal. De verwerking is hetzelfde als voor 

haakse uitwendige hoeken, zie hierboven.

Inwendige hoeken

Deze hoeken kunt u afvoegen met Knauf 

Sheetrock papieren wapeningsband. Deze 

kunt u op maat afknippen en daarna overlangs 

dubbelvouwen op de vouwnaad.

Hierna brengt u een dunne laag Knauf 

Sheetrock Easy Sand aan op beide zijden van 

de hoek waarin u daarna het voegband drukt. 

U kunt de hoek nu verder afwerken. Eerst met 

Knauf Sheetrock Easy Sand en na droging met 

Knauf Fill & Finish Light. Indien nodig kunt u 

de hoek schuren na de laatste bewerking. 

Eindafwerking

Gipsplaten zijn als ondergrond geschikt voor 

allerlei soorten afwerkingen, bijvoorbeeld verf, 

behang, betegeling en spuitplamuur. Volg de 

gebruiksaanwijzing van deze afwerkingen om 

een superstrak resultaat te krijgen. 

Kopse naden 

Grote oppervlakken hebben vaak kopse naden. 

Deze kunt u op drie manieren afwerken: 

- 4xAK panelen: 

 •  bij gipspanelen met afgeschuinde kanten, 

de 4xAK panelen, zijn kopse kanten rela-

tief gemakkelijk af te werken. Afvoegen 

kan zoals hierboven beschreven. De 

voegbanden mogen niet overlappen. 

- Stotend monteren: 

 •  monteer de kopse kanten stotend tegen 

elkaar en maak de naad licht vochtig

 •  breng vervolgens over de naad een laag 

Knauf Sheetrock Easy Sand of Knauf Fill 

& Finish Light aan;

 •  duw Knauf Sheetrock papieren voegband 

in het voegmateriaal;

 •  breng over het wapeningsband een 

dunne laag Knauf Sheetrock Easy Sand 

of Knauf Fill & Finish Light aan;

 • laat het materiaal vervolgens uitharden;

 •  werk daarna de voeg af met Knauf Fill & 

Finish Light.

 

- Afschuinen en monteren 

 •  schuin de kopse kanten af en maak de 

naad licht vochtig;

 •  monteer de platen met 3-5 mm tussen-

ruimte aan de kopse kant;

 •  vul de naad met Knauf Sheetrock Easy 

Sand;

 • laat het materiaal vervolgens uitharden;

 •  werk daarna de voeg af met Knauf Fill & 

Finish Light.

AFWERKINGSKLASSE A

Knauf Sheetrock voegband papier  

Knauf Sheetrock Easy Sand 
Knauf Fill & Finish Light 



KWALITEITSNIVEAUS

AFWERKINGSKLASSE A

AFWERKINGSKLASSE A
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LEVERINGS VOORWAARDEN

Annulering
Niet standaard artikelen kunnen slechts binnen 24 uur na bestelling worden geannuleerd, 
daarna worden ze aan u geleverd en gefactureerd daar deze artikelen speciaal voor u 
worden besteld.

Retouren
Retouren worden niet geaccepteerd, tenzij er van tevoren overeenstemming is. 

Klachten
Indien u of uw organisatie afwijkingen in welke vorm dan ook ondervindt, verzoeken wij u 
dringend dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken, opdat we zo snel mogelijk 
gerichte actie kunnen ondernemen.

Logistiek
Om onze logistieke operaties efficiënter te laten verlopen verzoeken wij u om bij het 
afleveradres de postcode en een mobiel telefoonnummer van monteur/projectleider te 
verstrekken zodat onnodig tijdverlies met zoeken kan worden voorkomen. Regelmatig 
worden tijdsleveringen gevraagd. Dit proberen wij voor u zo goed mogelijk te verzorgen, 
doch met huidige verkeerssituaties zijn deze tijden niet te garanderen. Hierdoor kunnen 
door omstandigheden routes worden aangepast. Wij vragen om uw begrip in deze. Aan 
deze overmachtsituaties kunnen dan ook geen claimrechten worden ontleend.

Leveringscondities
• Leveringen met kooiaap af fabriek per losadres € 67,50.
• Levering vanaf € 750,00 franco, anders € 59,50 vrachtkosten
•  Toeslag leveren op afgesproken tijd tussen 7.30 en 11.00 uur, € 39,50 extra.
•  Leveringen tussen 11.00 en 16.00 uur worden zonder extra toeslag afgeleverd.
•  Voor de waddeneilanden en zaterdagleveringen gelden aparte toeslagen.
• Rembourskosten € 15,00

Coface
De door ons uit te voeren opdrachten melden wij allen ter dekking aan bij Coface. Wij 
leveren uitsluitend onder de voorwaarden van Coface.

Opdrachten
Deze kunt u faxen naar 0031 (0)546-455608, e-mailen naar 
verkoop@obimex.nl of telefonisch bestellen 0031 (0)546-455513.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, ongelost.
Voor verkoop- en leveringsvoorwaarden, zie achterzijde factuur.

Druk- en zetfouten voorbehouden.



ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Defi nities en toepasselijkheidd
1.1  In deeze algemene voorwaaarden wordt verstaaan onder:

Gebrbruiker: De besloten vvennoottschap met beeperkte aansprake--:
lijk OObimex b.v., gevestiggd te Almmelo;
Wedderpartij: Degene mett wie Geebruiker een overeenkomst 
heefft gesloten alsmede ddegene aan wie Gebruiker een offerte 
heefft uitgebracht;

1.2 Dezee algemene voorwaarrden zijn van toepasssing op alle
rechhtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wedderpartij, daaronderr 
begrrepen aanbiedingen een offerrtes van Gebrruiker alsmede alle 
overreenkomsten tussen GGebruikker en Wederpartij.

1.3 Gebrruiker wijst uitdrukkeelijk eveentueel door WWederpartij van 
toeppassing verklaarde (algemenne) (inkoop)vooorwaarden van de
handd, ook in het geval vaan een eeventuele eerrdere verwijzing 
van WWederpartij naar dergelijke (algemene) vvoorwaarden. 
Toeppasselijkheid van (alggemene) voorwaardeen van Wederpartij 
dient uitdrukkelijk schrifttelijk met Gebruiker te worden over-
eenggekomen. 

1.4 Indieen (algemene) voorwaaarden van Wederpaartij toch (mede)
toeppasselijk zijn of wordeen verklaard, dan prrevaleren bij 
evenntuele tegenstrijdigheeid de aalgemene vooorwaarden van 
Gebrruiker.

2. Aanbod, informatie en totstaandkoming oovereenkomst
2.1 Alle offertes van Gebruikker zijn vvrijblijvend, teenzij uitdruk-

kelijk anders in de offertee is verrmeld. Afbeelddingen, catalogi, 
tekeningen en verdere geegevenss die Gebruikker verstrekt, zijn 
voorr Gebruiker niet bindeend en ggeven slechtss een algemene
voorrstelling van zaken teenzij uitddrukkelijk annders is gemeld.
Indieen een offerte van Geebruikerr een vrijblijvvend aanbod bevat 
en dit aanbod door de Weederparrtij wordt aannvaard, heeft 
Gebrruiker het recht dit aaanbod oonverwijld naa de aanvaarding te 
herrooepen.

2.2 Wederpartij is gehouden Gebruikker tijdig allee informatie te 
verstrekken, welke Gebruuiker naaar haar oorddeel voor correcte
uitvooering van de overeenkomstt nodig heeft.. Het aanbod is ge-
baseeerd op de daartoe dooor Wedderpartij versstrekte informatie, 
waarrbij Gebruiker mag veertrouwwen op de juisstheid en volledig-
heid daarvan. De door dee Wederrpartij ver strekte informatie zal 
als uuitgangspunt dienen voor dee totstandkomming van de over-
eenkkomst. Wederpartij sttaat in vvoor de juisthheid, volledigheid enn 
betroouwbaarheid van de aan Gebruiker versttrekte informatie, 
ook indien deze van derdden afkoomstig is. Inddien achteraf blijkt 
dat dde voornoemde informatie (ddeel) onjuist of onvolledig is
geweest, vrijwaart Wederrpartij GGebruiker vooor alle mogelijk 
hieruuit voortvloeiende aansprakeen, waarondeer die van derden. 

2.3 Een overeenkomst tussenn Gebruuiker en de WWederpartij komst 
eersst tot stand nadat Gebbruiker de opdracht van de Wederpartij
schrriftelijk heeft aanvaarrd, dan wwel met uitvooering van de 
overreenkomst is begonneen.

2.4 Evenntueel door Gebruikerr verstrekte incidenttele adviezen bij – 
doorr Wederpartij overgeleegde – bouwtekeninngen hebben een 
vrijbblijvend karakter. De WWederpartij dient bedoeld advies te 
(lateen) controleren. 

3. Wijzzigingen en meerwwerk
3.1 Doorr de Wederpartij na hhet versttrekken van dde opdracht

resppectievelijk het tot staand kommen van de overeenkomst met
Gebrruiker alsnog verlanggde wijzzigingen in dee (uitvoering van
de) oovereenkomst moeteen door de Wederparrtij schriftelijk aan 
Gebrruiker worden gemeld, vóórddat Gebruikerr een aanvang 
met de uitvoering van dee overeeenkomst heefft gemaakt. Deze 
wijziigingen worden pas oonderdeeel van de tusssen Gebruiker en 
de WWederpartij gesloten oovereennkomst nadatt Gebruiker deze 
wijziigingen schriftelijk heeeft aannvaard dan wwel met uitvoering 
daarrvan is begonnen. Inddien de door de Wederpartij gewenste 
wijziingen naar het oordeel van GGebruiker eenn deugdelijke
uitvooering van overeenkoomst onnmogelijk maken, is Gebruiker 
gereechtigd op deze grondd de oveer eenkomst met de Wederpartijj 
buiteengerechtelijk te ontbbinden. Gebruiker iss in dit geval niet 
aanssprakelijk voor enige dientenngevolge dooor de Wederpartij 
geleden schade, van welke aardd en omvang dan ook. Proble-
men, volgend uit de wijziigingen zijn altijd voor rekening en 
risico van de Wederpartij.

3.2 Indieen Gebruiker de wijzigingen in de oorsproonkelijke overeen-
komst aanvaardt of met dde uitvooering daarvaan is begonnen, 
is dee Wederpartij verplichht alle ddaaruit voortvvloeiende (extra)
kosten als kosten van meeerwerkk aan Gebruikker te voldoen,
onveerminderd de overigee betalinngverplichtinggen van de Weder-
partiij ter zake van de meet Gebruuiker geslotenn overeenkomst.

3.3 Indieen bedoelde wijziginggen tot gevolg hebbeen dat vertraging
in dee uitvoering van de overeenkkomst ontstaaat, zullen de
doorr Gebruiker opgegeveen termijnen wordenn verlengd met de
perioode van de vertragingg, onverminderd hett in deze algemene 
voorrwaarden ter zake van overmmacht bepaalde. Gebruiker is 
ter zzake van de vertraginng nimmmer aansprakkelijk jegens de
Wederpartij.

4. Termijneen, levering en leeveertijd.
4.1 De door GGebruiker in verbaand met de uitvoering vvan de over-

eenkomstt aan de Wederpaartij opgegeven termijneen/levertijden 
hebben slechts een indicattievve strekking en zijn nnim mer als
fatale termijnen te beschouuween, ook niet indien hhet gaat om 
uiterste teermijnen.

4.2 Indien buiten de in artikel 33 bedoelde gevallen dee uitvoering
van overeeenkomst door Gee brruiker niet binnen dee overeenge-
komen teermijn kan plaatsvvindden, zal Gebruiker dee Wederpartij
zo spoediig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de 
overeenkkomst kan worden  uittgevoerd. Gebruiker is in dit 
verband ttevens gerechtigd dee overeenkomst in deeelleveran-
ties uit tee voeren. Alsdan wworddt iedere deelleverantie als een
afzonderlijke levering bescchouwd.

4.3 Indien enige door Gebruikeer oopgegeven termijn wwordt
overschreeden, is Gebruikerr ter zake eerst in verzuuim nadat de
Wederparrtij Gebruiker schrrifteelijk in gebreke heefft gesteld en 
Gebruikerr een redelijke terrmijjn heeft gegund om alsnog aan 
haar verpplichtingen jegens  dee Wederpartij te voldoen. Deze
redelijke termijn zal minimaall gelijk zijn aan de helft van de
oorspronkkelijk overeengekoommen termijn voor de uuitvoering van
de betrefffende overeen kommst.

4.4 De Wederppartij is verplicht oop hhet eerste verzoek vvan Gebruiker
nauwkeurig te melden wannneeer en waar de door Gebruiker te
leveren zaken dienen te woordden afgeleverd. De WWederpartij is 
verplicht alle door Gebruikeer mmet het oog op verzending van 
de zaken samenhangende infformatie te verstrekkken. Indien 
de Wederrpartij geen plaatss vaan afl eve ring heeft ggenoemd, 
geldt het magazijn van Gebbruiker als plaats van aafl evering. Als
tijdstip vaan levering geldt hhet moment dat de te leeveren zaken 
ter lossing worden aange bbodden op het door de WWederpartij op-
gegeven adres. Wanneer de tee leveren zaken onvver hoopt niet 
in ontvangst worden genommenn is niettemin vanaf dat moment 
het risicoo van de zaken vooor dde Wederpartij.

4.5 Gebruikerr is gerechtigd de  levvering op te schorten, zolang 
de Wederrpartij jegens haarr niet aan al haar verpliichtingen
heeft volddaan. Deze opschoortiing geldt tot het momment dat de 
Wederparrtij alsnog haar veerplichtingen volledig iss nagekomen.

4.6 Bij leverinngen in massa behouudt Gebruiker zich, bbij uitvoering
van de beestellingen, het rechtt voor maximaal 5%  meer of 
minder tee leveren dan de oovereengekomen c.q. bbestelde
hoeveelheeden.

4.7 Annulerinngen zijn uitsluitennd ttoegestaan, indien ddeze schrif-
telijk worrden gedaan, en wwel uiterlijk 36 uur voorr afl evering, 
mits het sstandaard voorraaadmmateriaal betreft. In ggeval van
annulerinng is Wederpartij aaan Gebruiker verschulddigd alle in 
redelijkheeid gemaakte werrke lijke kosten, onvermminderd het 
recht vann Gebruiker op verrgoeeding van de volledige schade.

4.8 Speciaal bestelde goederen, zzijnde niet standaardd voorraadma-
teriaal, kuunnen niet meer ggeaannuleerd worden. Vooor zover de 
Wederparrtij niettemin zou aannnuleren of zou weigeeren bedoelde
speciaal bbestelde goederenn aff te nemen, is Wederpartij aan 
Gebruikerr verschuldigd allee inn redelijkheid gemaaakte werkelijke 
kosten, alsmede de gederffde winst, onverminderdd het recht 
van Gebruuiker op vergoedinng van de volledige schhade.

5. Prijzen, tarieven, factureering en reclames
5.1 Tenzij uitddrukkelijk anders is bepaald zijn de doorr Gebruiker

opgegeveen prijzen en tarievenn exclusief omzetbellasting en 
eventuelee andere van overheidswege opgelegde heffi ngen. 
De prijzenn en tarieven geldden voor de in de opdraachtbevesti-
ging / offerte / prijslijst gennoeemde overeenkomst / roerende 
zaken connform de opgegevvenn specifi caties en de opgegeven 
periode(nn).

5.2 Gebruikerr heeft te allen tijdde hhet recht alle prijsveerhogende
factoren ddie zijn ontstaan nna hhet doen uitbrengenn van de of-
ferte dan wel de totstandkooming van de overeenkkomst aan de 
Wederparrtij in rekening breenggen. 

5.3 Indien sprake is van deelleeverranties is Gebruiker gerechtigd ter 
zake van iedere deel leveraanttie afzonderlijk te facctureren.

5.4 Reclamess met betrekking ttot de inhoud van de faactuur dienen 
schriftelijk en gedocumen teeerd bij Gebruiker te wworden inge-
diend, uitterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Wedeerpartij is niet 
bevoegd ttot opschorting vaan zzijn betalingsverplichtingen we-
gens reclames als in dit arttikeel bedoeld. Indien WWederpartij niet
binnen dee in dit artikel gessteldde termijn heeft gerreclameerd,
vervallen al zijn rechten enn aaanspraken uit welke hoofde dan 
ook, terzaake van het geen wwaaarover hij had kunneen reclameren. 

6. Eigendommsvoorbehoud vvann Gebruiker 
6.1 De door GGebruiker geleverdde ((of nog te leveren) zaaken blijven 

eigendomm van Gebruiker, tootdaat de Wederpartij volledig heeft 
voldaan aan al zijn betalinggsveerplichtingen jegenss Gebruiker uit 
hoofde vaan enige met Gebruikker gesloten overeennkomst tot het 
leveren vaan zaken en/of hett veerrichten van werkzaaamheden en/
of diensteen, vorderingen terr zaake van het tekortscchieten in de
nakomingg van een dergelijkke oovereenkomst daaroonder begre-

pen. De Wederrpartij is in dit kader verplicht voor zorgvuldige 
bewaring van dde gelevverde zaken zorg te dragen.

6.2 Zolang de Wedderpartijj nog geen eeigenaar van de zaken is, is hij 
zonder voorafggaande schriftelijke toestemming van Geebruiker 
niet gerechtigdd de zakken te vervreeemden, te bezwarenn of 
anderszins op  enigerleei wijze overr de zaken te beschikkken,
anders dan in het kadder van zijn nnormale bedrijfsuitoeefening.

6.3 In het geval dee Wederrpartij zijn veerplichtingen, tot zekeerheid 
waarvoor het eeigendoomsvoor behooud strekt, jegens Geebruiker 
niet nakomt, iss Gebruiiker gerechtigd om de geleverde zaken 
bij de Wederpaartij of dderden die dee zaken voor de Wedderpartij 
houden weg tee (doen)) halen, waarrtoe de Wederpartij oof derden 
alle medewerkking zal//zullen verlenen.

7. Zekerheden
7.1 Het is de Wedeerpartij zzolang hij niet volledig aan zijn

betalingsverplichting(een) heeft volldaan, niet toegestaaan de 
geleverde zaken aan dderden af te staan, af te geven, in pand
te geven (bezitloos daan wel vuistppand) of anderszins ddeze 
geleverde zaken tot zeekerheid te sstellen dan wel aan vverhaal te
onttrekken. 

7.2 Wederpartij veerplicht zzich reeds nu voor alsdan op eerrste
verzoek van GGebruiker (aanvul lennde) zekerheid te verrstrekken 
dan wel bestaaande zeekerheden aaan te vullen tot zekerrheid van 
de nakoming vvan de bbetalingsverpplichtingen van de WWederpartij 
jegens Gebruikker, uit hhoofde van mmet Gebruiker geslotten 
overeenkomstt(en).

8. Overmacht
8.1 In geval van blijvende overmacht is Gebruiker gerechttigd de

overeenkomstt met dee Wederpartijj buitengerechtelijk ddoor 
middel van eeen schrifttelijke verklaaring zonder gerech telijke 
tussenkomst tte ontbinnden. Gebruiiker is ter zake jegenns de
Wederpartij niet aansppra kelijk voor enige door de Wedderpartij
geleden schadde, van wwelke aard een omvang dan ook.

8.2 In geval van tijjdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd de 
termijnen waaarbinnenn de overeenkomst moet worden uitge-
voerd, te verleengen mmet de tijd geedurende welke de tijjdelijke
verhindering ggeldt. Inddien genoemmde verhindering langger dan 
zes maanden duurt, kkan de Wederrpartij (gedeeltelijke)) ontbin-
ding van de ovvereenkoomst verlanggen, zonder dat de WWeder-
partij recht heeft op schadevergoeeding, zulks onverminderd de 
(betalings-) veerplichtinngen van de Wederpartij ter zakee van het
reeds door Gebruiker uitgevoerde deel van de overeennkomst.

8.3 Onder overmaacht in de zin van ditt artikel worden begrrepen alle 
feiten en omsttandigheeden, welke de uitvoering van dee over-
eenkomst (tijddelijk) beelemmeren oof onmogelijk maken, waarop 
Gebruiker geeen invloeed heeft en wwelke niet te wijten zzijn aan 
schuld van Geebruiker,noch krachtens wet, rechtshandeling of in 
het verkeer geeldende opvattingen voor rekening van GGebruiker 
komen. Tot dergelijke feiten en ommstandigheden wordeen in
ieder geval, mmaar uitddrukkelijk nieet beperkt tot, gerekeend: 
bedrijfsstoringg, werk sstaking, overrmatig ziekteverzuimm van 
personeel van Gebruikker, storing in de energie- of matteri-
aalaanvoer, traansportmmoeilijkhedeen, fi leproblematiek, bbrand,
explosies, mollest, oorrlogen, overhheidsmaatregelen weelke een
directe invloedd hebben op de uitvooering van de overeeenkomst,
tekortkomingeen van dderden (waarronder toeleverancierrs) die
– al dan niet vverzoek van Gebruikker – bij de uitvoeringg van de
werkzaamheden zijn bbetrokken, bbedrijfsstoring, stakinng, faillis-
sement, sursééance vaan betaling oof het van toepassing worden 
van de Wet schuldsannering natuurrlijke personen van, oop of bij
(in)directe toeleverancciers van Gebruiker in de meest rruime zin 
van het woordd.

8.4 Indien Gebruikker bij heet intreden vvan de overmacht al
gedeeltelijk aaan haar verplichtingeen heeft voldaan of sslechts
gedeeltelijk aaan haar verplichtingeen kan voldoen, is Geebruiker
bevoegd het reeeds verrichte respeectievelijk het te verrrichten
deel van de ovvereenkoomst afzondderlijk te factureren.

9. Intellectuele eigenddomsrechteen
9.1 Alle door Gebrruiker aaan de Wederrpartij ter beschikkingg gestel-

de documenteen en geegevens (zoaals tekeningen, berekkeningen, 
etc.) zijn door Gebruikker met zo groot mogelijke zorgvuldigheid
opgesteld. De Wederppartij dient geenoemde documenteen en ge-
gevens te (lateen) conttroleren. Gebbruiker aanvaardt geeen enkele 
aansprakelijkhheid vooor schade diee (bijvoorbeeld) voorttvloeit uit 
afwijkingen tuussen dee door Gebruuiker verstrekte documenten 
en gegevens een de weerkelijke situuatie, tenzij deze schade 
is veroorzaaktt door oppzet of daarmmee gelijk te stellen grove 
onzorgvuldigheid van Gebruiker.

9.2 Tenzij uitdrukkkelijk annders met dee Wederpartij is overeeengeko-
men behoudt GGebruiker alle auteuursrechten en overigee rechten 
van intellectueele of inddustriële eiggendom of soortgelijkke rechten 
op alle aan dee Wederppartij verstreekte documenten en ggegevens, 
tekeningen, beerekeninngen, modelllen en overige docummentatie.

9.3 Het is de Wedeerpartij uuitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde
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rechten en zzaken zonder uitdruukkeelijke voorafgaannde schrifte-
lijke toestemmming van Gebruikeer tee vervreemden, tte bezwaren, 
te kopiëren, te verveelvoudigenn, te openbaren of annderszins
te gebruikenn of te (doen) exploiitereen of op enigerleei wijze aan
derden te beeschikking te stellenn, al dan niet tegen betaling van 
enige vergoeeding.

10. Betaling enn zekerheid
10.1 Betaling dooor de Wederpartij dientt binnen dertig (330) dagen na

factuurdatum te geschieden, teenziij schriftelijk andders overeen-
gekomen. EEventuele kortingen// kreedietbeperkingsttoeslagen 
staan op dee factuur vermeld. AAlle bbetalingstermijneen zijn te
beschouwenn als fatale termijneen, ttenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is ovvereengekomen. Elkke vverrekeningsbevooegdheid van
de Wederpaartij, uit welken hooffde en om welke redden dan ook, 
wordt uitdruukkelijk uitgesloten.

10.2 De door de WWederpartij gedanee beetalingen strekkeen eerst ter 
afdoening vvan de verschuldigdde reenten en kosten en vervol-
gens van dee oudste onbetaaldee faccturen, zelfs al vvermeldt
de Wederpaartij dat voldoening betrrekking heeft op een latere 
factuur.

10.3 Indien de WWederpartij niet, niett tijddig of niet vollediig betaalt, 
is hij zonderr voorafgaande ingeebreekestelling over het open-
staande facctuurbedrag de wetttelijkke (handels)rente verschul-
digd, waarbbij een gedeelte vann eenn maand voor eeen gehele 
maand worddt gerekend. Voortss zijnn alsdan voor rekkening van de 
Wederpartij alle in redelijkheid gemmaakte (buiten) gerechte-
lijke kosten die Gebruiker ter zzakee van incasseringg van haar 
vordering(enn) op de Wederpartij moet maken, onveerminderd
de aan Gebrruiker overigens toeekommende rechten, zoals die op 
schadevergoeding of nakomingg.

11. Reclames//klachten
11.1 Bij franco leevering dient de Weederpartij zichtbare ttekorten of

beschadiginngen direct doch uitterlijjk binnen 48 uurr na franco 
levering op de afl everingsbon oof het vervoerdocumment te laten 
aantekenen, dan wel door de eexpeediteur daarvan pproces-ver-
baal te latenn opmaken. Indien dde zzaken franco worden geleverd 
aan een derrde die deze zaak hhouddt voor de Wederr partij, dan
is de Wederrpartij verplicht de in diit artikel genoemmde controle 
te doen uitvvoeren binnen 24 uuur nadat die derde dde zaken voor 
hem heeft oontvangen. Ook dann mooet schriftelijke mmelding aan
Gebruiker volgen binnen de geestellde termijn van 448 uur na
franco leverring.

11.2 Bij levering af magazijn of fabrriek dient de Wederppartij terstond
na levering de zaken te controlereen, om te beoordeelen of deze 
voldoen aann de overeenkomst,, meet name voor watt betreft de
bepaaldheidd van de zaken, de kwaantiteit alsmede de overeen-
gekomen kwwaliteitseisen.

11.3 De Wederpaartij dient klachten bbetrreffende tekortenn of bescha-
digingen diee redelijkerwijs niett binnnen 48 uur na leevering kun-
nen wordenn geconstateerd binnenn acht dagen na cconstatering
of binnen accht dagen nadat dee tekkorten of beschadigingen 
redelijkerwijs geconstateerd haadden kunnen worden schriftelijk 
ter kennis vvan Gebruiker te breengeen. Tekorten of bbeschadi-
gingen kunnnen redelijkerwijs ggecoonstateerd wordeen indien de 
Wederpartij deze door betrekkeelijkk eenvoudige steeekproeven
bij of kort naa de ontvangst van de goederen had kuunnen 
ontdekken. Vóór verwerking dieent de Wederpartij tekorten of
beschadiginngen terstond schrifftelijjk aan Gebruikerr te melden.

11.4 Gebruiker iss nimmer aansprakeelijkk voor tekortkommingen of
beschadiginngen indien de zakeen ddoor Wederpartij zijn doorver-
kocht, beweerkt of verwerkt nocch inndien de Wederppartij deze 
tekortkominngen of beschadiginngenn niet binnen de in dit artikel
vermelde teermijn(en) aan Gebrruikeer kenbaar heeftt gemaakt.

11.5 De Wederpaartij is niet gerechtiggd dde zaken van Gebruiker te 
retournerenn. Bij een gegrond bbevoonden klacht kommt Gebruiker
de zaken zeelf bij de Wederpartij opphalen. De Wederpartij dient 
ervoor zorg te dragen dat de zaaken zich alsdan zo  veel als 
mogelijk in de originele staat een verpakking bevindden.

11.6 Indien Gebruiker de Wederparttij geeen voorafgaandde schriftelijke 
toestemminng heeft gegeven dee zaken aan haar te retourneren
is Gebruikerr gerechtigd een deergeelijke retourzendiing te weige-
ren en/of dee zaken voor rekeniing een risico van de Wederpartij 
op te slaan (onder derden) en zze aaldus ter beschikkking van
Wederpartij te houden. Indien GGebruiker een dergeelijke retour-
zending ondder zich houdt, implliceeert dit geen aanvvaarding.
De betalingss plicht van de Wedderppartij wordt hierdoor niet 
opgeschort..

11.7 Indien de WWederpartij zaken aaan GGebruiker wenst tte retour-
neren om reedenen die geen veerband houden met dde in dit 
artikel omscchreven tekorten off besschadigingen enn Gebruiker 
toch, geheeel onverplicht, tot acccepptatie van deze retourneren 
overgaat, geeldt dat deze retourren slechts worden ggeaccepteerd
tegen een bbedrag dat gelijk is aann de netto factuur waarde, 
minus 10%. Gebruiker zal enkeel ovvergaan tot acceeptatie van de
in dit lid ommschre ven retourenn, inddien deze in haaar voorraad te
herintegrereen zijn.

11.8 KKlachten omtrent dee uittvoering van de overeen-
komst door GGebruiker geven dee Weederpartij nimmeer het recht 

zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker op te schorten.
11.9 Indien Gebruiker een klacht gegrond acht, is Gebruiker gerech-

tigd de betreffende overeen komst opnieuw uit te voeren, dan 
wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Gebruiker is in 
dit verband niet aansprakelijk voor enige door Wederpartij ten 
gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake
is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldig-
heid van Gebruiker. Klachten worden uitsluitend behandeld
conform het Gebruiker klachtenprotocol en geven géén recht
tot opschorting van betaling.

11.10 Indien de door Gebruiker geleverde zaken niet aan de 
overeenkomst beantwoorden en Gebruiker zich ter zake niet 
op overmacht kan beroepen is Gebruiker slechts gehouden tot 
kostenvrije herlevering. Indien herlevering – om welke reden
dan ook – niet meer mogelijk is, dan heeft Gebruiker het recht 
de netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.

11.11 De Gebruiker heeft steeds het recht bij gerechtvaardigde 
reclamaties tot omruiling of herstel van de geleverde, foutieve
hoeveelheid over te gaan. De Wederpartij moet Gebruiker
daartoe tijdig in de gelegenheid stellen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Weder-

partij geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.
12.2 Indien Gebruiker de overeenkomst (mede) uitvoert aan de

hand van door de Wederpartij verstrekte informatie, waaronder
vervaardigde tekeningen, welke informatie achteraf niet juist/
niet volledig blijkt te zijn, is Gebruiker nimmer aansprakelijk 
voor schade die de Wederpartij ten gevolge van de onjuistheid/
onvolledigheid in deze informatie lijdt, tenzij deze schade mede 
is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van Gebruiker. 

12.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden 
bepaalde is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige door 
de Wederpartij (of derden) geleden of te lijden schade, van 
welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of 
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst daar-
onder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij 
of derden toebehorende zaken alsmede indirecte schade,
daaronder (bijvoorbeeld) begrepen bedrijfsschade, gevolg-
schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk 
te stellen grove onzorg-vuldigheid van Gebruiker. Gebruiker is 
derhalve ook niet aansprakelijk voor: 

 - schade die de Wederpartij lijdt tengevolge van persoonlijke 
ongevallen; 

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

 - het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde 
waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar 
worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de Wederpartij of derden
veroorzaakt, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te
stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker. 

12.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, 
van welke aard en/of omvang dan ook , die op enigerlei wijze 
samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatighe-
den, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van der-
den, die door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst
zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door 
opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van 
Gebruiker.

12.5 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde 
leden op Gebruiker enige aansprakelijkheid jegens de We-
derpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is 
deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag
(exclusief omzetbelasting), dat aan Wederpartij in rekening is
gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaam-
heden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, althans 
tot maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). De eventueel
door Gebruiker aan Wederpartij verschuldigde schadevergoe-
ding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheid van Gebruiker in voorkomend geval door ver-
zekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval
van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorg vuldigheid 
van Gebruiker. Een reeks van samenhangende schadegevallen/
gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
Voorzover in voorkomend geval nog niet aan Wederpartij is ge-
factureerd dient in voor noemde tekst van dit artikel (lid) voor 
‘factuurbedrag’ te worden gelezen het overeenge komen tarief 
of gangbare tarief dat aan Wederpartij in rekening zou worden
gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamhe-
den, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

12.6 Wederpartij is gehouden, indien hij van oordeel is of
blijft dat Gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of 
niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld schriftelijk aan
Gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspra-
ken binnen één jaar na dag tekening van de hiervoor bedoelde
kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving
had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, 
bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake 

vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. 
12.7 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van 

derden ter zake van schade in verband met de door Gebruiker 
uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te 
staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of 
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker 
en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen 
enkel verwijt treft.

13. Opschorting en ontbinding
13.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen 

(waaronder betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet,
niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Gebruiker gerechtigd –
onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten
– de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij 
op te schorten totdat de Wederpartij alsnog volledig zijn 
verplichtingen jegens Gebruiker is nagekomen. Klacht- en 
retourafhandeling behoren tot Gebruiker’s opschortingsrechten.

13.2 Gebruiker heeft, naast alle overige aan haar toekomende rech-
ten, het recht de met de Wederpartij gesloten overeenkomst, 
zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechte-
lijke verklaring te ontbinden indien:

A. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van
deze algemene bepalingen;

B. de Wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of 
meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van 
de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk 
nakomt.

C. aan de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling 
wordt verleend, het faillissement van de Wederpartij wordt
aangevraagd of de Wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, 
de Wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord
aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers 
bijeenroept of indien met betrekking tot de Wederpartij toepas-
sing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen.

D. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd en/
of de ondernemingsactiviteiten van de Wederpartij feitelijk 
worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt 
verplaatst;

E. het vermogen van de Wederpartij onder bewind of beheer 
wordt gesteld, op vermogens bestanddelen van de Wederpartij
beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt
gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de 
Wederpartij verhaal wordt gezocht.

F. de zeggenschapsverhouding zich bij de Wederpartij zodanig
wijzingen, dat hierdoor een be hoorlijke nakoming van de 
verplichtingen van de Wederpartij niet meer kan worden 
gewaarborgd of in gevaar komt.

G. er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van 
lopende zaken in redelijkheid van Gebruiker geen voortzetting 
van samenwerking en uitvoering aan de overeenkomst kan 
worden verlangd.

13.3 De met de Wederpartij gesloten (deel)overeenkomst is van
rechtswege ontbonden indien de Wederpartij, op grond van het
in artikel 10 van deze algemene voorwaarden bepaalde, zaken
heeft geretourneerd aan Gebruiker.

14. Hoofdelijkheid
14.1 Indien met de Wederpartij meerdere (rechts)personen of 

vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk 
gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen 
met Gebruiker gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaar-
den van toepassing zijn.

15. Nietigheid/vernietigbaarheid
15.1 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene 

voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de 
geldigheid van het overige deel van de overeen komst en deze 
algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde 
of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen 
op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen 
partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid 
of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

16. Toepasselijk recht en geschillenregeling.
16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij, 

daaronder begrepen aanbie dingen en offertes van Gebruiker
alsmede alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk 
uitgesloten

16.3 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden
met de rechtsverhouding tus- sen Gebruiker en Wederpartij, 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zul-
len bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
te Almelo, tenzij bepalin- gen van dwingend recht anders
voorschrijven.
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