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SPORT/VOETBALDOELNETTEN  
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen. Maaswijdte 120 mm, conform EN 748. 

Afmetingen : Breedte 7,50 m x hoogte 2,50 m 

 

1.Knooploze voetbaldoelnetten 
 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

7,50m 2,50m 0,80m 1,50m 

7,50m 2,50m 0,80m 2,00m 

7,50m 2,50m 1,00m 2,10m 

7,50m 2,50m 1,00m 2,25m 

7,50m 2,50m 1,30m 2,00m 

7,50m 2,50m 2,00m 2,00m 

Artikelcode  Draaddikte    kleur   prijs 

Diepte boven 0,80m x diepte onder 1,50 m 

3003..   Dikte 3 mm         ..01 ..04 ..07  € 64,68 / paar 

3004..   Dikte 4 mm         ..01 ..04 ..07  € 92,12 / paar 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur   prijs 

Diepte boven 0,80m x diepte onder 2,00 m 

3013..   Dikte 3 mm         ..01 ..04 ..07  € 67,82 / paar 

3014   Dikte 4 mm         ..01 ..04 ..07  € 103,68 / paar 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur   prijs 

Diepte boven 1,00m x diepte onder 2,10 m  

3026..    Dikte 3 mm         ..01 ..04 ..07  € 78,40 / paar 

3027..   Dikte 4 mm         ..01 ..04 ..07  € 107,80 / paar 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur   prijs 

Diepte boven 1,00m x diepte onder 2,25 m 

30062..  Dikte 3 mm         ..01 ..04 ..07  € 78,79 / paar 

30063..  Dikte 4 mm         ..01 ..04 ..07  € 108,98 / paar 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur   prijs 

Diepte boven 2,00m x diepte onder 2,00 m 

3033..   Dikte 3 mm         ..01 ..04 ..07  € 96,82 / paar 

3034   Dikte 4 mm         ..01 ..04 ..07  € 131,52 / paar 
   

 

Prijstoeslag op knooploze doelnetten met niet-standaard maten : + 20 % 

Prijstoeslag bij bestelling van doelnetten per stuk : + 30 % 
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2.Knooploze voetbalnetten in 2 kleuren 
 

 

Maaswijdte 120mm, conform EN 748 

 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen. Maaswijdte 120, conform EN 748. 

2 kleurig, schuin gestreept. 

Afmetingen : breedte 7,50 m x hoogte 2,50 m 

 
 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

7,50m 2,50m 0,80m 2,00m 

7,50m 2,50m 1,00m 2,10m 

7,50m 2,50m 2,00m 2,00m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Diepte boven 0,80m x diepte onder 2,00m 

3014..   Dikte 4 mm  wit..50, wit..60, wit..70, ..80, wit..90     € 113,60 / paar 

 

Diepte boven 1,00m x diepte onder 2,10m 

3027..   Dikte 4 mm  wit..50, wit..60, wit..70, ..80, wit..90      € 129,95 / paar 

 

Diepte boven 2,00m x diepte onder 2,00m 

3034..   Dikte 4 mm  wit..50, wit..60, wit..70, ..80, wit..90      € 155,82 / paar 
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3.Knooploze voetbaldoelnetten met hexagonale netten 
 
Doelenetten met hexagonale mazen in knooploos hoge sterkte polypropyleen. Maaswijdte 120 

mm, conform EN 748. De 2-kleurige netten zijn verticaal gestreept. 

Afmetingen : breedte 7,50 m x hoogte 2,50 m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Diepte boven en onder 2,00 m 

30018..  4,5 mm   ..01   € 195,02 / paar 

30018..  4,5 mm   ..50 ..60 ..70  € 210,70 / paar 

 

 

4.Knooploze anti vandalisme doelnetten met hexagonale mazen 
 
Doelnetten met hexagonale mazen in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 

50mm. De kleine mazen verhinderen dat in de netten wordt geklommen en beschermen de 

doelman tegen objecten die vanuit de tribune worden gegooid. 2 kleurig, verticaal gestreept. 

Afmetingen : breedte 7,50 m x hoogte 2,50 m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Diepte boven en onder 2,00 m 

30028..  4 mm    ..50 ..60 ..70  € 284,20 / paar 

30028..  4 mm    ..001   € 301,84 / paar 

 

 

 

 

 

 

 
5. Geknoopte voetbaldoelnetten 
 

Doelnetten in handgeknoopt gevlochten polyethyleen, maaswijdte 145 mm. 

Afmetingen : breedte 7,50m x hoogte 2,50m  

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Diepte boven 0,80m x  diepte onder 1,50m 

3133..   3 mm    ..01     € 71,85 / paar 

Diepte boven 0,80m x diepte onder 2,00 m 

3153..   3 mm               ..01      € 75,15 / paar 

Diepte boven en diepte onder 2,00 m 

3163..   3 mm    ..01     € 90,98 / paar 
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SPORT/JEUGDVOETBALNETTEN 
 

1.Knooploze jeugdvoetbaldoenetten 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen. Maaswijdte 120 mm, conform EN 748 

Afmetingen : breedte 5,15m x hoogte 2,05 m 
 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

5,15m 2,05m 0,80m 1,50m 

5,15m 2,05m 0,80m 2,00m 

5,15m 2,05m 1,00m 1,00m 

5,15m 2,05m 1,00m 2,10m 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Diepte boven 0,80m x diepte onder 1,50 m 

3053..   Dikte 3 mm      ..01,..04,..07  € 55,47 / paar 

3054..   Dikte 4 mm      ..01,..04 ..05 ..07  € 76,44 / paar 

3054..   Dikte 4 mm      ..50,..60,..70,..90  € 78,79 / paar 

Diepte boven 0,80m x diepte onder 2,00 m 

3066..   Dikte 3 mm      ..01,..04,..07  € 59,19 / paar 

3067..   Dikte 4 mm      ..01,..04 ..05 ..07  € 78,60 / paar 

Diepte boven 1,00m x diepte onder 1,00 m 

3063..   Dikte 3 mm      ..01,..04,..07  € 51,74 / paar 

3064..    Dikte 4 mm      ..01,..04,..05  ..07  € 68,60 / paar 

Diepte boven 1,00m x diepte onder 2,10 m 

3073..   Dikte 3 mm      ..01,..04,..07  € 65,66 / paar 

3074..   Dikte 4 mm      ..01,..04,..05  ..07  € 84,48 / paar 

 

2.Knooploze jeugdvoetbalnetten – Franse afmetingen 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen. Maaswijdte 120 mm, conform EN 748. 

Doelnetten met afwijkende maten : prijs op aanvraag. 

Prijstoeslag bij bestelling van doelnetten per stuk : + 30% 

 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

6,15m 2,15m 0,80m 1,50m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Diepte boven 0,80m x diepte onder 1,80m 

3081..   Dikte 3 mm         ..01,..04,..07    € 67,42 / paar 

3082..   Dikte 4 mm         ..01,..04,..05 ..07   € 87,61 / paar 

Diepte boven 1,00m x diepte ondere 2,10m 

3083..   Dikte 3 mm         ..01,..04,..07    € 70,36 / paar 

3084..   Dikte 4 mm         ..01,..04,..05  ..07   € 88,40 / paar 
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3.Geknoopte jeugdvoetbaldoelnetten 
 

Doelnetten in handgeknoopt gevlochten polyethyleen, maaswijdte 145 mm. 

Afmetingen : breedte 5,15m x hoogte 2.05 m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 
3173..   Dikte 3 mm   ..04       € 49,39 / paar 

 

4.Knooploze minivoetbaldoelnetten 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen. 

Ook verkrijgbaar met ingeweven elastiek ter bescherming van de netrand. 

Artikelcode Draaddikte   maaswijdte     kleur   prijs 

Breedte 2,50m x hoogte 1,00mx diepte boven 0,70m x diepte onder 1,00 m 

3045..  3 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07 € 71,54 / paar 

3046..  4 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07 € 87,61 / paar 

30451..  3mm met elastiek in netrand 50 mm ..01 ..03 ..04 ..07 € 84,08 / paar 

Breedte 3,00m x hoogte 2,00m x diepte boven 0,80m x diepte onder 1,50 m 

3116..  3 mm   100 mm ..01 ..04 ..07  € 57,43 / paar 

3117..  4 mm   100 mm ..01 ..04 ..05 ..07 € 74,28 / paar 

 

5.Knooploze kidsdoeleinden 
 

Doelnetten voor trainingsdoeltjes in knooploos hoge sterkte polypropyleen. 

 

Artikelcode Draaddikte   maaswijdte     kleur   prijs 

Breedte 1,20m x hoogte 0,80m x diepte boven en onder 0,65 m 

30362.. 3 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07 € 52,14 / paar 

30363.. 3 mm   100 mm ..01 ..04 ..07  € 30,58 / paar 

Breedte 1,60m x hoogte 1,00m x diepte boven en onder 0,80 m 

30366.. 3 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07 € 60,31 / paar 

30367.. 3 mm   100 mm ..01 ..04 ..07  € 37,04 / paar 

Breedte 1,80m x hoogte 1,20m x diepte boven en onder 0,60 m 

30370.. 3 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07 € 62,56 / paar 

30371.. 3 mm   100 mm ..01 ..04 ..07  € 38,61 / paar 

Breedte 1,80m x hoogte 1,20m x diepte boven en onder 1,00 m 

30374.. 3 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07 € 69,23 / paar 

30745.. 3 mm   100 mm ..01 ..04 ..07  € 41,75 / paar 

Breedte 2,00m x hoogte 1,20m x diepte boven en onder 1,00 m 

30378.. 3 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07 € 71,50 / paar 

30379.. 3 mm   100 mm ..01 ..04 ..07  € 43,90 / paar 

Breedte 2,40m x hoogte 1,60m x diepte boven en onder 1,00 m 

30386.. 3 mm   100 mm ..01 ..04 ..07  € 47,24 / paar 

30387.. 4 mm   100 mm ..01 ..04 ..05 ..07 € 61,54 / paar 

 

Prijstoeslag op alle knooploze doelnetten met niet-standaard maten : + 20 % 

Prijstoeslag bij bestelling van doelnetten per stuk : + 30 % 

 

 

 



 8 

6.Doel-Oefenwanden 
 

Gaasnetten in gebreid UV gestabiliseerd polyethyleen. Op te hangen in de doelopening,voor 

het gericht oefenen van de schottechniek. 

Rondom gezoomd met messing ringen elke 50 cm en voorzien van twee openingen doorsnede 

50 cm, met duidelijk zichtbare gele rand. Inclusief 20 meter bevestigingskoord. 

 

 
 
 

Artikelcode  Gewicht  Afmetingen  kleur   prijs 

2 openingen 

3127..   200g/m² 3,00 m x 2,00m ..05  € 69,58 / stuk 

3128..   200g/m² 5,00 m x 2,00m ..05  € 98,98 / stuk 

5 openingen 

3129..   200g/m² 5,00 m x 2,00m ..05  € 147,98 / stuk 

 

7. Toebehoren voor bevestiging van doelnetten 
 

    
 Art. 66503            Art. 6619001 

 

Artikelcode  Omscrhijving    kleur   prijs 
30978  dubbele open nethaak      € 1,25 / stuk 

30980  Omega nethaak       € 1,14 / stuk 

66503..  Polypropyleenkoord 3 mm – bobijn 50 m     ..01 ..04 ..07  € 6,66 / bobijn 

66190..  Kabelspanbandjes 4,8 mm x 30 0mm            ..01 ..07   € 3,61 / 100 stuks 

 

8.Baldraagnetten 
 

Draagnetjes in slijtvast geknoopt, polyethyleen. 

 

Artikelcode  Omscrhijving       prijs 
 

30906   Voor 6 tot 8 ballen     € 31,79 / 10 stuks 

30912   Voor 10 tot 12 ballen     € 41,55 / 10 stuks 

 

http://www.voetbaldoelen.be/full7603197.jpg
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SPORT/BALVANGNETTEN VOOR VOETBAL 
 
1.Knooploze balvangnetten voor voetbalterreinen. 

 
Netten in UV gestabiliseerde grondstoffen, met 6 tot 8 mm randkoord. 

 

   
Draaddikte 3 mm Draaddikte 4 mm 

 

Artikelcode  Maaswijdte  Afmetingen   Kleur  prijs 

Draaddikte 3 mm 

730100..  100 mm  willekeurige maten  ..04 ..07 € 1,82 / m² 

730130..  120 mm  willekeurige maten ..04 ..07 € 1,25 / m² 

731120..  120 mm  4,00 m x 25,00 m        ..07 € 117,60 / st 

733120..  120 mm  5,00 m x 25,00 m        ..07 € 147,00 / st 

Draaddikte 4 mm  
740100..  100 mm   willekeurige maten ..04 ..07 € 2,78 / m² 

740130..  120 mm  willekeurige maten ..04 ..05 ..07 € 2,61 /m² 
 

Prijstoeslag op netten kleiner dan 50m² : <50m²: + 10%, <20m²:+20%,<10m²:+35%,<5m²+250% 

 
2.Geknoopte getwijnde netten in polyethyleen 
 

Netten in UV gestabiliseerd geknoopt getwijnd polyethyleen, met 6 tot 8 mm randkoord. 

 

  
 

Draaddikte 3 mm maaswijdte 130 mm 

 

Artikelcode  Maaswijdte  Afmetingen   Kleur  prijs 

Draaddikte 3 mm 

65500..  100 mm  willekeurige maten ..07  € 1,86 / m² 

65503..  130 mm  willekeurige maten ..07  € 1,25 / m² 

Draaddikte 4 mm 

65510..  120 mm  willekeurige maten ..07  € 2,90 / m² 

 
Prijstoeslag op netten kleiner dan 50m² : <50m²: + 10%, <20m²:+20%,<10m²:+35%,<5m²+150%, <3m + 250% 
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SPORT/HANDBAL – EN MINIVOETBALDOELNETTEN 
 

1.Knooploze handbal – en zaalvoetbaldoelnetten 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 100 

mm 

Afmetingen : breedte 3,00m x hoogte 2,00m x diepte boven 0,80m x 

diepte onder 1,00m 

 
 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

3,00m 2,00m 0,80m 1,00m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur          prijs 
3103..   3 mm                ..01 ..04 ..07         € 42,14 / paar 

3104..   4 mm                 ..01 ..04 ..05 ..07        € 59,58 / paar 

3105..   5 mm                       ..01 ..03 ..04 ..05 ..07 ..08    € 115,64 / paar 

3106..   3 mm – met elastiek in de netrand ..01 ..04 ..07         € 58,60 / paar 

3107..   4 mm – met elastiek in de netrand ..01 ..04 ..07         € 76,05 / paar 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
   Knooploos PP 3mm            Knooploos PP 4 mm            Knooploos PP 5mm 

 

 

2. Vangnetten voor handbaldoelen 
 

Netten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 100 mm. 

Worden verticaal opgehangen in de doelen om harde doeltrappen op te vangen. 

Afmetingen : breedte 3,00m x hoogte 2,00m 

Artikelcode  Draaddikte    kleur          prijs 
3124..    4 mm    ..01 ..04 ..07  € 45,08 / paar 

3125..    5 mm    ..01 ..04 ..05 ..07 € 56,84 / paar 
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SPORT/HOCKEYDOELNETTEN  
 
1.Knooploze indoorhockey doelnetten 
 
Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen. Bruikbaar voor zowel indoorhockey als 

handbal. Maaswijdtes 45mm en 25mm. Zaalhockeydoelnetten zijn ook bruikbaar voor 

handbal en zaalvoetbal, omdat de doelmaten gelijk zijn. 

 

Afmetingen : breedte 3,00m x hoogte 2,00m x diepte boven 0,80m x diepte onder 1,00m. 

 
 

   
PP 2,5 mm  PP 3,0 mm  PP 4,0 m 
 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

3,00m 2,00m 0,80m 1,00m 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Maaswijdte 45 mm 

3503..    3 mm    ..01 ..03 ..04  € 122,46 / paar 

3504..    4 mm    ..01 ..03 ..04  € 161,54 / paar 

3514..    3 mm – met elastiek in de netrand  ..01 ..03 ..04  € 139,94 / paar 

 

2.Knooploze veldhockeydoelnetten 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen. 

Maaswijdtes 45mm en 25mm. 

Afmetingen : breedte 3,66m x hoogte 2,14m x diepte boven 0,90m x diepte onder 1,20 m 
 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

3,66m 2,14m 0,90m 1,20m 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 

Maaswijdte 45 mm 

3523..    3 mm    ..01 ..04     € 131,71 / paar 

3524..    4 mm    ..01 ..04     € 173,89 / paar 

Prijstoeslag bij bestelling van doelnetten per stuk : + 30% 
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3.Knooploze Rolhockey en inlinehockeydoelnetten 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 40mm. 

Afmetingen : breedte 1,70m x hoogte 1,05m x diepte boven 0,35m x diepte 0,92 m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 
3543..    3 mm    ..01 ..04 ..07     € 86,63 / paar 

 

Prijstoeslag op alle knooploze doelnetten met niet-standaard maten : + 20 % 

Prijstoeslag bij bestelling van doelnetten per stuk : + 30 % 

 

 
2.Knooploze ijshockeydoelnetten ‘ Calgary’ 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen,  

maaswijdte 30 mm. 

 

Voor ijshockeydoelen met gebogen frame, conform de IIHF 

Afmetingen :breedte 1,93 m x hoogte 1,22m x diepte boven 0,50m x 

diepte onder 1,00m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 
3563..    4 mm    ..01 ..04     € 203,64 / paar 

 

 

SPORT/WATERPOLODOELNETTEN 
 
1.Knooploze waterpolonetten 
 

Doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, 

maaswijdte 100 mm. 

De netten zijn goed bestand tegen chloorhoudend water. 

Afmetingen : breedte 3,00m x hoogte 1,00m x diepte boven 

0,80m x diepte onder 0,80m 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur       prijs 
3713..    3 mm    ..01 ..04 ..07  € 46,75 / paar 

3714..    4 mm    ..01 ..04 ..07  € 58,60 / paar 

 
 

Breedte Hoogte Diepte Boven Diepte Onder 

    

3,00m 1,00m 0,80m 0,80m 

Doelnetten met afwijkende maten : prijs op aanvraag 

Prijstoeslag bij bestelling van doelnetten per stuk : + 30% 
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SPORT/BASKETBALNETTEN 
 

1.Basketbalnetten 
 

Wedstrijdnetten in handgeknoopt gevlochten  polyester, conform EN-1270. 

De netten nemen weinig vocht op en zowel geschikt voor binnen- en als 

buitengebruik. 

 

   

Artikelcode  Draaddikte    kleur   prijs 
3641..    4 mm    wit   € 3,57 / stuk 

3651..    5 mm anti rebound  wit  € 5,88 / stuk 

3661..    6 mm    wit  € 5,64 / stuk 

 

2.antivandalisme basketbalnetten 
 

Netten in geplastificeerde staalkabel, inclusief sluiting. 

Lengte 45 cm geschikt voor streetbasket. 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur  prijs 
3681..   5 mm    wit  € 22,54 / stuk 

 

 SPORT/TENNISNETTEN EN TOEBEHOREN 
 
1.Knooploze dubbelspel tennisnetten 
 
Netten in knooploos hoge sterkte polypropylene, 

maaswijdte 42 mm. 

Afmetingen : breedte 12,72m, hoogte 1,07 m 

PVC ommantelde staalkabel diameter 4/6mm, lengte 

13,35m. 

Bovenband in slijtvast, UV bestendig polyester. 

 

 

 

Artikelcode  Draaddikte   kleur  prijs 

Netten met randkoord 

3225..    2,5mm  ..07  € 81,89 / stuk 

3230..    3 mm   ..07  € 93,22 / stuk 

 

 

 

 

 

Artikelcode  Draaddikte   kleur  prijs 

Netten met zoomband 

3231..    3,0 mm  ..07  € 101,25 / stuk 

3241..    4 mm   ..07  € 121,40 / stuk 

 

 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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2.Geknoopte dubbelspel tennisnetten 
 

Netten in handgeknoopt gevlochten polyethyleen, maaswijdte 45 mm.  

Afmetingen : breedte 12,72 m, hoogte 1,07m. 

Zwart PVC ommantelde staalkabel diameter 4/6mm, lengte 13,60m. 

Bovenband in polyester. 

 

Artikelcode  Draaddikte    kleur  prijs 

Netten met randkoord 

3261..    3 mm    ..07  € 93,49 / stuk 

Netten met zoomband en 6 dubbele topmazen 

3263..    3 mm    ..07  € 114,66/ stuk 

 

3.Knooploze enkelspel tennisnetten 
 
Netten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 42 mm. 

Afmetingen : breedte 10,00m, hoogte 1,07m. 

PVC ommantelde staalkabel diameter 4/6mm, lengte 11,00m. 

Bovenband in slijtvast, UV bestendig polyester. Zoomband rondom. 

 

Artikelcode  Draaddikte   kleur   prijs 
3271..    3 mm   ..07   € 98,98 / stuk 

 

Prijzen tennisnetten met afwijkende lengtes op aanvraag. 

 
4.Tennisnettoebehoren 
 

  

    
 

Art.32905     art.32902       art.32903- 32904 

 

Artikelcode   Omschrijving      prijs 
32905  adjusterband met nylon klikgesp en simplexkarabijnhaak  € 7,29 / stuk 

32903  Duckbill grondanker voor adjusterband, inclusief inslagstaal € 16,27/ stuk 

32904  inslagstaal voor grondanker      € 13,99 / stuk 

 
5.Tennisveldsleepnetten 

 

Netten in PVC-gecoat polyester, maaswijdte 40mm. 

Afmetingen : breedte 2,00m, lengte 1,50m 

 

 

 

Artikelcode   Omschrijving  Kleur    prijs 
32920.. Sleepnet met lat en sleeplijn  ..07             € 97,02/ stuk 
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SPORT/TENNISBAANWINDSCHERMEN 
 

1.Onbedrukte windschermnetten 
 

Windnetten voor de omheining van tennisterreinen, in UV gestabiliseerd polyethyleen 

140g/m², met ca. 70% windreductie. 

Messingringen diameter 10mm om de 50 cm, inclusief simplex, musketonhaken voor 

ophanging. 

 

Artikelcode  Afmetingen    Kleur   prijs 

3280..   2,00m x 6,00m  ..04   € 39,00 / stuk 

3281..   2,00m x 12,00 m  ..04 ..14  € 74,09 / stuk 

3283..   2,00m x willekeurige lengte  ..01 ..03 ..04 ..05 € 4,35 / m² 

        ..06 ..07 ..08 ..11 

       ..14 ..15 ..21 ..25 

66210..  Extra musketonhaak 60mm    € 0,20 / stuk 

 

2.windschermnetten met reclame bedrukking 
 

De publiciteitsnetten zijn vervaardigd in UV gestabiliseerd polyethyleen met ca. 70% 

windreductie en leverbaar in 14 kleuren. 

Bedrukking door middel van zeef-of digitaaldruk in één of meerdere kleuren. 

Messingringen diameter 10 mm om de 50cm, inclusief simplex musketonhaken voor 

ophanging. 

 

Artikelcode  Afmetingen    Kleur   prijs 
3288..   2,00m x willekeurige lengte  ..01..02  ..03 ..04 ..05  op aanvraag 

         ..06 ..07 ..08 ..14 ..14  

..15 ..21 ..25 

 
prijs op aanvraag. 

 

Bedrukking mogelijk vanaf één stuk. 

Opdruk aanleveren in pdf of eps formaat met vermelding van de gewenste afmetingen. 
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SPORT/VOLLEYBALNETTEN 
 

1.Knooploze volleybal trainingsnetten 
 

Netten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 100 mm 

Afmetingen : breedte 9,50m, hoogte 1,00m. PVC ommantelde staalkabel  

diameter 4/6mm, lengte 11,70m. 

Bovenband in slijtvast, UV bestendig polyester. 

 

 

 
Art.330207 

 

Artikelcode  Draaddikte    Kleur   prijs 
3302..   2,5 mm   ..07    € 51,86 / stuk 

 

 

Prijzen volleybalnetten met afwijkende lengtes op aanvraag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.duranet.be/
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2.Knooploze volleybaltornooinetten 
 

Wedstrijdnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 100 mm. 

Volgens de richtlijnen van de Duitse Volleybal Vereniging. 

Afmetingen : breedte 9,50m, hoogte 1,00m. 

PVC ommantelde staalkabel diameter 4/6 mm, lengte 11,70m. 

Bovenband in slijtvast, UV bestendig polyester. 

Polyester zijbanden met ingenaaide glasvezel stabiliseringsstaven. 

Spantouwen met ‘ Clamcleat 4 touwklemmen. 

 

Artikelcode  Draaddikte   Kleur  prijs 

4 puntsophanging 

3323..                         3 mm                           ..07    € 95,88 / stuk   

6 puntsophanging 
3314..                         4 mm   ..07  € 116,82 / stuk 

 

      Art. 331407 

 

Vollybalnetten met afwijkende maten: prijs op aanvraag 

 
3.Knooploze volleybaltornooinetten conform internationale richtlijnen 
 
Wedstrijdnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, maaswijdte 100m  m. 

Afmetingen : breedte 9,50m, hoogte 1,00m.PVC ommantelde staalkabel diamter 4/6mm, 

lengte 11,70m. 

Bovenband polyester 7cm breedte . Doorlopende polyester onderband 5cm breedte. Polyester 

zijbanden met ingenaaide glasvezel stabiliseringsstaven, 6-puntsophanging. 

 

Artikelcode  Draaddikte   Kleur  prijs 

6- puntsophanging 

3308..    3 mm   ..07  € 122,07 / stuk 

 

 

 
 
Art. 330807 

 
 
 
 
 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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4.Volleybalnettoebehoren 
 

 

       
 

Art.33307-33308         art.33305  art.33315 

 

Artikelcode  Omschrijving       prijs 
33307  Antenne uit één stuk rood/wit 1,80 m   € 9,76 / stuk 

33308  Antenne gleufhouder met drukknoppen en klittenband € 9,06 / stuk 

33305  Cleamcleat touwklem      € 2,20 / stuk 

33315  Meerprijs kevlarkabel dia. 5 mm ipv staalkabel  € 11,76 / stuk 
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SPORT/BEACHVOLLYBALNETTEN 
 
 

1.Geknoopte beachvolleybal tornooinetten 
 

Netten in geknoopt getwijnd polyethyleen, maaswijdte 100 mm. 

Afmetingen : breedte 9,50m, hoogte 1,00m. Zwarte PVC ommantelde staalkabel 

diameter 3/5mm, lengte 12 m. Rondom fluogele PVC band 14 cm breedte. 

 

Artikelcode  Draaddikte   Kleur  prijs 
3362..   2 mm   ..07  € 49,39 / stuk 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.duranet.be/
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SPORT/BADMINTONNETTEN 
 

1.Geknoopte badmintontrainingsnetten 
 

Netten in geknoopt polyamide, maaswijdte 19 mm, conform EN 1509. 

Polyester spanlijn dia. 4 mm of kevlar spankabel diam. 3 mm, lengte 10,00 m 

Afmetingen: breedte 6,02m, hoogte 0,76m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode  Draaddikte   Kleur  prijs 

Netten met polyester spanlijn 

3402..   1 mm   ..07  € 20,19 / stuk  

Netten met dyneema spankabel 

3432..   1 mm   ..07  € 40,34 / stuk  

 

2.Badmintonnetten met zijsluiting   

 

Wedstrijdnetten in geknoopt polyamide, maaswijdte 19 mm, conform EN 1509. 

Polyester spanlijn dia 4 mm of kevlar spankabel dia 3 mm, lengte 10,00m 

Bovenband in slijtvast, uv-bestendig polyester. Klittenbandbevestigingen aan beide zijden. 

Afmetingen :breedte 6,02m hoogte 0,76m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode  Draaddikte   Kleur  prijs 

Netten met polyester spantouw 

3402..    1,0 mm  ..07  € 23,05 / stuk 

Netten met dyneema spantouw 

3432..   1,0 mm  ..07  € 42,26 / stuk 

 

 

 

 

 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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3.Badmintonnetten in serie aan elkaar  
 

Wedstrijdnetten in geknoopt polyamide, dikte 1 mm, maaswijdte 18 mm. 

De netten zijn aan elkaar gemonteerd op één lijn dikte 3mm, lengte te specifiëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode  Omschrijving   Kleur  prijs 

Netten met polyester spantouw 

3446..   2 netten   ..07  € 55,78 / set 

3447..   3 netten  ..07  € 83,18 / set 

3448..   4 netten  ..07  € 111,29 / set 

Netten met kevlar spantouw 

3456..   2 netten  ..07   € 87,49 / set 

3457..   3 netten  ..07  € 130,73 / set 

3458..   4 netten  ..07  € 175,03 / set 

 

 

  

http://www.duranet.be/
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SPORT/BALVANGNETTEN VOOR GOLF  
 

1.Balvangnetten voor golfterreinen en golf 
practice. 
 

Netten in UV- gestabiliseerde grondstoffen, met 6 mm 

randkoord. Voor de driving range worden de geknoopte 

netten aanbevolen omdat ze minder wind vangen. 

 

2.Knooploze netten in hoge sterkte 
polypropyleen 
 
Netten in UV gestabiliseerd knooploos hoge sterkte polypropyleen, met 6 mm randkoord. 

 

     
Maas 20 mm dikte 2 mm    Maas 30 mm dikte 2 mm  Maas 25 mm dikte 2,5 mm 

 

Artikelcode  Draaddikte  Maaswijdte  Kleur  prijs 
38105..  2 mm    20 mm  ..01 ..07 op aanvraag 

38107..  2 mm    30 mm  ..01 ..07 op aanvraag 

38116..             2,5mm    25 mm  ..04  op aanvraag 

 

3.Geknoopte getwijnde netten in polyethyleen. 
Netten in UV gestabiliseerd geknoopt getwijnd polyethyleen, met 6 mm randkoord. Door de 

geringe windbelasting zijn deze netten uiterst geschikt voor het afschermen van de driving 

range. 

   
Maas 25mm dikte 1,2 mm  Maas 25 mm dikte 1,8 mm 

 

Artikelcode  Draaddikte  Maaswijdte  Kleur  prijs 
65435..  1,2 mm   25 mm  ..07  € 2,39 / m² 

65436..  1,2 mm   30 mm  ..07  € 1.98 / m² 

65453..  1,8 mm   25 mm  ..07  € 3,55 / m² 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 250% 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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SPORT/VANGNETTEN VOOR DISCUS EN KOGEL 
 

1.Knooploze vangnetten voor discus en kogel conform EN 1263-01 
 

Een atletiekkooi bestaat standaard uit 7 vakken 

van 2,74m = 19,18m omtrek, eventueel 

voorzien van draaibare vleugels van 2,00m 

breedte. 

De vangnetten worden vervaardigd in 

knooploos hoge sterkte polyproyleen, dikte 5 

mm, maaswijdte 45 mm. De netten die in de 

kooi hangen, worden gemaakt in ruitvormige 

maas voor een maximale energie absorptie en 

zijn bovenaan voorzien van 8 mm nylon 

ophangtouw. In de zwenkbare vleugels kunnen 

aparte netten worden gemonteerd, deze zijn dan 

vervaardigd in vierkante maas met een 8mm 

polypropyleen randkoord. 

 

Artikelcode  Omschrijving  Afmetingen  Kleur  prijs 

Kooi zonder vleugels 19,18m omtrek x 4,00 m hoogte 

38405..  Kooinet  4,50m x 21,00m ..04 ..05        € 734,02 / stuk 

Kooi met vleugels 23,18m omtrek x 4,50 m hoogte / oplopend tot 5,00 m hoogte 

38605..  Kooinet  5,00m/5,50m x 25m ..04 ..05        €1020,18/ stuk 

Kooi met vleugels 23,18m omtrek x 5,00 m hoogte rondom 

38505..  Kooinet   5,50m x 25,00m ..04 ..05        €1020,18/ stuk 

Kooi met vleugels 23,18m omtrek x 5,50 m hoogte rondom 

38555..  Kooinet  6,00m x 25,00m ..04 ..05      € 1167,18/ stuk 
Kooi met vleugels 23,18m omtrek x 7,00m hoogte/ oplopend tot 9,00 m hoogte conform IAAF 

38705..  Kooinet  7,50m/9,50m x 236m ..04 ..05      € 1934,52 / stuk 

Kooi met niet – standaardmaten 

38800..  Kooinet  willekeurige maten ..04 ..05 € 8,15 /m² 

38802..  Vleugelnet   willekeurige maten ..04 ..05 € 11,09 / m² 

Toebehoren 

38850..  Zandzakje  38 x 85 cm,   ..07 €€€ 49,00 / 50 stuks

 €      met sluitkoord    

SPORT/PIJLVANGNETTEN 
 

Zware fijnmazige nylon met PVC topband, incl. ophangringen. De netten worden los aan een 

staalkabel gehangen. Indien meerdere netten gebruikt worden, een meter overlapping 

voorzien. 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode  Gewicht Afmetingen   Kleur  prijs 
760990..  350 g/m² 3,00 m x willek. Lengte  ..01  € 14,66 /m² 

http://www.duranet.be/
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SPORT/OVERZICHT AFSCHERMNETTEN  
1.Knooploze netten 
 

Netten zonder knopen in hoge sterkte polypropyleen, standaard voorzien van een 6 tot 8 mm 

randkoord. 

     
Art. 72002001 Art. 72502504 Art. 73004001 Art. 73005007  

 

    
Art. 74005003     Art. 75004506 Art. 75006005 Art. 75010004  

Artikelcode  Draaddikte      Maaswijdte Kleur   prijs 
720020..   2mm     20 mm ..01   ..07   € 4,74 / m²  

720030..   2mm     30 mm ..01 ..04 ..07  € 3,68 / m² 

720040..   2mm    40 mm ..01    ..07  € 3,33 / m² 

725025..   2.5mm   25 mm        ..04  € 5,21 / m² 

725030..   2,5mm   30 mm        ..04  € 4,70 / m²  

725040..   2,5mm   40 mm ..01 ..04  € 3,92 / m² 

725045..   2,5mm   45 mm    ..07  € 3,80 / m² 

725050..   2,5mm   50 mm        ..04  € 3,57 / m² 

725100..   2,5mm   100mm    ..07  € 1,72 / m² 

730040..   3mm    40 mm ..01 ..04 ..07  € 4,70 / m² 

730050..   3mm    50 mm ..01 ..03 ..04 ..07 € 3,92 / m² 

730100..   3mm    100mm ..01 ..04 ..07  € 1,82 / m² 

730130..   3mm    120mm ..01 ..04 ..07  € 1,25 / m² 

740040..   4mm    40 mm ..05 ..07  € 6,51 / m²  

740050..   4mm    50 mm ..01 ..03 ..04 ..07 € 6,39 / m² 

740100..   4mm    100mm ..01 ..04 ..07  € 2,78 / m² 

740130..   4mm    120mm ..01 ..04 ..07  € 2,61 / m² 

750045..   5mm    45mm  ..04 ..05 ..06   € 6,70 / m²  

750060..   5mm    60mm  ..04 ..05 ..06  € 4,94 / m² 

750100..   5mm     100mm ..01 ..04 ..05 ..06 ..07 € 3,10 / m² 

Polypropyleen – vlamvertragend 

66077..  4mm   45mm  ..01   € 6,74 / m² 

66079..  4mm   100mm ..01   € 2,90 / m² 
Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 250% 

De vermelde prijzen gelden voor rechthoekige netten. Andere vormen op aanvraag 

 
Aanbevolen maaswijdtes : 

Squash   20 mm    tennis, baseball, cricket  45 mm 

Golf   25 mm    handbal, waterpolo  100 mm 

Tafeltennis  30 mm    voetbal    120 mm 

Ijshockey  40 mm 
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2.Geknoopte netten 
 

Machinaal geknoopte netten in getwijnde kwaliteit, met 6 tot 8 mm dik randkoord. 

 

   
Art. 6543507 art.6544704 art. 6545307 

 

   
Art. 6550007 art. 6574701 art. 6576601 

Artikelcode  Draaddikte       Maaswijdte  Kleur  prijs 

Polyethyleen 

65435..  1,2 mm        25mm   ..07  € 2,39 / m²  

65436..  1.2 mm   30mm   ..07  € 1,98 / m² 

65438..  1,2 mm   40mm   ..07  € 1,71 / m² 

65439..  1,2 mm   50mm   ..07  € 1,41 / m² 

65453..  1,8 mm   25mm   ..07  € 3,35 / m² 

65457..  1,8 mm   50mm   ..07  € 2,39 / m² 

65487..  2,5 mm   45mm   ..07  € 3,55 / m² 

65500..  3 mm    100mm  ..07  € 1,86 / m² 

65503..  3 mm    130mm  ..07  € 1,25 / m² 

65527..  3 mm    45 mm   ..07  € 4,19 / m² 

Polyamide 

65724..  1,2mm    30 mm  ..01  op aanvraag 

65727..  1,2mm    50 mm  ..01  op aanvraag 

65747..  1,6mm    45 mm  ..01   op aanvraag  

65762..   2 mm    30 mm  ..01  op aanvraag 

65766..   2 mm    40 mm  ..01  op aanvraag 

65777..   2,3 mm   45 mm  ..01   op aanvraag 

 

Raadpleeg ons voor het bepalen van de meest geschikte draaddikte en maaswijdte. 

Aanbevolen maaswijdtes : 

20 mm : squash 

25 mm : golf 

40 mm : ijshockey 

45 mm : tennis, baseball, cricket 

100mm : handball, waterpolo  

120mm : voetbal 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 150%, <3 m² + 250% 

 

De vermelde prijzen gelden voor rechthoekige netten. 

Andere vormen op aanvraag. 
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3.Gaasnetten voor Indoor  
 

Gebreide fijnmazige netten in polyethyleen bandjes. Netto weefselgewicht 200 g/m². 

Vlamvertragend conform DIN 4102-B1. Rondom omzoomd, bovenaan voorzien van messing 

bevestigingsringen diam 12 mm om de 30 cm. De netten worden meestal uitgevoerd met 

loodverzwaring onderaan. 

De gaasnetten kunnen ook geconfectioneerd worden in combinatie met maasnetten aan de 

bovenzijde. Voor de ophanging worden dan witte geweven linten ingewerkt om de meter 

afstand. 

Toepassing : scheidingsnet in sporthallen om doorkijk te vermijden tussen de speelvelden. 

   

 

 
 

 
          art. 795000              art. 6520514 

Artikelcode omschrijving         kleur     prijs 

65205.. gaasnet 200g/m²- vlamvertragend ..03 ..05 ..07 ..11 ..14  € 12,94 /m² 

793200 loodkoord 200g/m² - ingenaaid in zoom    € 4,43 /m 

795000 ophangnet gaasnet aan maasnet     € 9,88 /m 

 
 

4.Ophangtoebehoren  
 

Spankabel en bevestigingen 

                 
Art. 66162 – 66139 -66142       Art. 790014                               Art. 8908690 

 

Artikelcode  Omschrijving           prijs 

Spankabels 

66139  Staalkabel PVC ommanteld  diameter 3/5mm  prijs op aanvraag    

66140  Staalkabel PVC ommanteld  diameter 4/6mm  prijs op aanvraag 

66141  Staalkabel PVC ommanteld diameter 6/8mm  prijs op aanvraag 

66142  Staalkabel blank  diameter 4mm   prijs op aanvraag 

66162  Staalkabel blank  diameter 6mm   prijs op aanvraag 

66149  Oog geperst aan staalkabel     prijs op aanvraag 

Kabelbevestigingen 

790014 Spanschroef , 2 kousen + 4 staaldraadklem. kabel dia. 4mm  prijs op aanvraag 

790016  Spanschroef, 2 kousen + 4 staaldraadklem.  kabel dia. 6mm prijs op aanvraag 

8908690 D sluiting diameter 10 mm     prijs op aanvraag 
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5.Ophangringen  
 

            
 

Art. 81921 – 81922                art. 66231  art. 6623001            art. 6623504 

 

Artikelcode  Omschrijving          Kleur  prijs 
81921  Messing zeilring dia. 10 mm – geperst    € 1,22 / stuk 

81922  Messing zeilring dia. 19 mm – geperst    € 1,45 / stuk 

81922   RVS zeilring dia. 19 mm – geperst     € 1,61 / stuk 

66231  Gecadmeerde stalen ring – geplaatst op het net   € 2,55 / stuk 

66210  musketonhaak 60mm – geplaatst op het net    € 0,78 / stuk 

66234.. Open ring ( voor kabel tot diam. 6mm )  ..04 ..07 € 0,54 / stuk 

66235.. Open ring – geplaatst op het net   ..04 ..07 € 1,10 / stuk 

 

6.Zoombanden en netverzwaring  
              

           
           Art.793200     art. 793400      art. 793500 

 

Artikelcode  Omschrijving          Kleur  prijs 
8906030  Band polyester 5cm – gestikt   ..01  € 1,53 / m 

8906040  Band polyester 5cm – gestikt   ..07  € 1,53 / m 

8906059  Band polypropyleen 10 cm gestikt  ..04  € 2,00 / m 

8906035  Band polyester 10cm gestikt   ..01  € 2,00 / m 

8906045  Band polyester 10cm gestikt   ..07  € 2,00 / m 

793200  Loodkoord 200 g / m - ingenaaid in band   € 4,94 / m 

793400  Loodkoord 400 g/ m – ingenaaid in band   € 6,78 / m 

793500  Ketting 275g/m – ingenaaid in band    € 5,29 / m 
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SPEL/PAINTBALNETTEN 
 

1.Paintballnetten 
Lichte, doorzichtige en winddoorlatende netten voor het afsluiten van paintballterreinen. 

Leverbaar in standaardkwaliteit, 50 g /m² en extra kwaliteit, 90 g /m² .Rollen van 3 tot 6 m 

hoogte en 100 meter lengte. 

 

     
 

Artikelcode            gewicht                  Afmetingen            Kleur  prijs 
780330..          90 g/m²       3,00m x 100m ..07  € 284,20 / rol 

780340..          90 g/m²       4,00m x 100m ..07  € 379,26 / rol 

780350..          90 g/m²      5,00m x 100m ..07  € 474,32 / rol 

780460..          110 g/m²       6,00m x 100m ..07  € 608,58 / rol 

 

2.Toebehoren 
  

Artikelcode            Omschrijving                       Kleur  prijs 
81941..          12 puntsnetklem          ..07   € 74,09 / 250 stuks 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duranet.be/
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SPEL/ZANDBAKNETTEN  
 

1.Zandbaknetten 
 

Netten die poezen en bladeren uit de zandbak houden en 

tegelijk het uitwaaien van het zand beperken. 

Maasnetten voorzien van 6 mm randkoord. Gaasnetten met 

messing ringen diameter 19 mm om de 50 cm. 

               
     Art. 6603904                   art. 6604805             art. 6605003 

 

Artikelcode  draaddikte       maaswijdte  Kleur  prijs 
66039..  3 mm    50 mm   ..04  ..07  € 4,70 / m² 

66048..  4 mm   40 mm   ..05  ..07 € 6,51 / m² 

66050..  4 mm   50 mm       ..03 ..04  ..07 € 6,39 / m² 
De vermelde prijzen gelden voor rechthoekige netten. Andere vormen op aanvraag 

 

2.Zanbaknetten gaasnetten  
 

Fijnmazige gebreide netten in rotvrij, UV-gestabiliseerd polyethyleen. Water -en 

luchtdoorlatend. Rondom omzoomd en voorzien van messing bevestigingsringen diam. 19 

mm om de 50cm. De gaasnetten houden zowel bladeren als dieren tegen. 

 

Artikelcode  gewicht       Kleur   prijs 
65200....  200 g/m²  ..02 ..04 ..05  € 6,27 / m² 

 
Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 250%, < 3m² + 250% 

 

De vermelde prijzen gelden voor rechthoekige netten. 

Andere vormen op aanvraag. 

 
 
3.Toebehoren  
 

        
           Art.6615104       art. 8907580          

Artikelcode  Omschrijving          Kleur  prijs 
66151.. Elastiekkoord dia. 6mm    ..04 ..07           € 0,90 / m 

66155.. Elastiekkoord dia. 6mm ingeweven in netrand ..04 ..07 € 1,72 / m 

8907580 Elastiekhouder, inclusief schroef en plug    € 1,18 / stuk 

 

 



 30 

SPEL/KLIMNETTEN – KLIMTOUWEN - TOUWLADDERS 
 
1.Hercules klimnetten  
 

Netten voor speeltoestellen, in Herculestouwwerk diameter 16 mm. De netten zijn standaard 

op de 4 zijden voorzien van persklemmen met schroefdraadstangen, lengte te specifiëren. 

Andere bevestigingsmiddelen worden extra aangerekend. Zie bevestigingstoebehoren of 

raadpleeg ons vrijblijvend. 

 

 

            
Herculestouw                 kogelknoop                 ingevlochten maas 

 

Artikelcode  Maaswijdte          Kleur             prijs 

Netten met zwarte kogelknopen 

1021620     250mm x 250mm    …. …. …. …. …. ….  € 111,92/ m² 

1021630   300mm x 300mm  …. …. …. …. …. ….  € 98,98/ m² 

Netten met ingevlochten mazen 

1021670   100mm x 100mm  …. …. …. …. …. ….  € 254,02/ m² 

1021680  250mm x 250mm  …. …. …. …. …. ….  € 130,14/ m² 

1021690  300mm x 300mm  …. …. …. …. …. ….  € 118,78/ m² 

 

Meerprijs op netjes < 3m² : + 10% 

 

 

2.Hercules klimtouwen 
 
Klimtouwen diameter 18 mm voorzien van zwarte polyethyleen klimschijven om de 40cm. 

De touwen worden meestal bevestigd met geklemde kousogen met oogbouten en onderaan 

voorzien van een ketting voor verankering. De bevestigingen zijn niet inde meterprijs 

begrepen. Zie hiervoor onder ‘ bevestigingstoebehoren ‘ of raadpleeg ons vrijblijvend. 

 

 
Klimtouw  

 

Artikelcode  Omschrijving            Kleur             prijs 
10420..  Klimtouw – incl.klimschijven ..02 ..04 ..05 ..06€€    € 25,48 / m
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3.Hercules touwladders   
 

De touwladders zijn leverbaar op elke lengte en met elke gewenste ophangbevestiging. Ze 

zijn voorzien van 3 sporten per meter, van 40 cm breedte. 

In de prijzen van de touwladders zijn de bevestigingen en eventuele kettingen voor 

bodemverankering niet inbegrepen. 

 

       
 Houten sporten            kunststof sporten 

 

Artikelcode  Omschrijving            Kleur             prijs 
1061605  touwladder met houten sporten …. …. …. ….  € 41,16 / m 

1061650  touwladder met kunststofsporten …. …. …. ….  € 47,43 / m 

 

4.Bevestigingstoebehoren   
 

De kousen en de persklemmen waarmee de Herculestouwen worden bevestigd, worden apart 

aangerekend. 

Alle toebehoren van staal worden standaard in verzinkte uitvoering geleverd. 

Inox uitvoering tegen meerprijs op aanvraag. 

       
 
Art. 10090050 – 1090400    art. 1090516 -1090110           art. 1090112 art.1090517 - 190212 

 

       
Art. 1090517-1090320                     art.1090160                     art.1090660                  art. 1090690 

 

 
              Art. 1090520 

 

Artikelcode  Omschrijving            Kleur  prijs 
1090050 Schroefdraadstang M8, M10 of M12              inbegrepen 

1090400 Schroefhuls M12, lengte 58 mm               € 2,59 / stuk 

1090110          Oogbout M10        € 3,84 / stuk  

1090112          Oogbout M12        € 4,35 / stuk 

1090210 Ringmoer M10                 € 1,77 / stuk 

1090212 Ringmoer M12      € 2,82 / stuk  

1090310 Ring 8 mm x 50 mm                 € 2,43 / stuk   
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Artikelcode  Omschrijving            Kleur  prijs 
1090320 Ring 10 mm x 50 mm      € 2,98 / stuk 

1090330          Ring 12 mm x 50 mm                                       € 3,92 / stuk 

1090160          Gaffelsluiting M12                                          € 5,57 / stuk 

1090660          Ketting  voor bodemverankering, 5 mm x 0,60m  € 7,21 / stuk 

1090010          Persklem aan touw of ladder                          € 3,57 / stuk   

1090690          T-verbinding, kompleet met pershuls         ….         € 5,92 / stuk 

1090680          Kogelknoop – los geleverd                         ….                     € 2,27 / stuk 

1090516          Kous PA grote uitvoering                               € 3,61 / stuk 

1090517          Kous PA kleine   € 2,39 / stuk 

1090520          Volkous PE boring 12 mm                           € 4,35 / stuk 

 

5.Netbruggen 
 

Netbruggen met looptouw of houten loopplanken kunnen, naar wens van de klant, in vele 

varianten vervaardigd worden. Hierna volgen enkele standaardtypes met bevestigingen met 

geklemde kousogen met M12 oogbouten. 

De prijzen gelden voor netten met kogelknopen. Ingevlochten mazen zijn leverbaar tegen een 

kleine meerprijs. 

 

      
     Junglebrug             hangbrug       balanceerbrug 

 

Artikelcode  Omschrijving           Kleur   prijs 
Junglebrug inV-vorm met kokos looptouw dai. 150 mm Leuninghoogte 75 cm, maaswijdte 250mm  
1061020                 Loopbrug                              …. …. …. …. …. ….     € 292,04/ m 

1061015                 Bevestigingen beide zijden      € 292,04 / set 
Junglebrug V-vorm met kokos looptouw dia. 150 mm Leuninghoogte 80 cm, maaswijdte 400mmx 300 mm 

1062030                 Loopbrug                              …. …. …. …. …. ….        € 258,72 / m 

1061025                 Bevestigingen beide zijden        € 274,40 / set 

 

Artikelcode  Omschrijving           Kleur   prijs 
Hangbrug met houten loopplanken 70 cm breed. Leuninghoogte 75 cm, maaswijdte 250mm x 250 mm 

1062055                 Loopbrug                               …. …. …. …. …. ….       € 290,08 / m 

1062050                 Bevestigingen beide zijden        € 193,06 / set 

 

Artikelcode               Omschrijving                        Kleur  prijs 
Balanceerbrug met houten loopplanken 30 cm breed Leuninghoogte 75 cm, maaswijdte 250mm x 250mm 

1064045                 Loopbrug                               …. …. …. …. …. ….       € 252,84 / m 

1064040                 Bevestigingen beide zijden        € 147,00 / set 
Balanceerbrug met houten loopplanken 30 cm breed Leuninghoogte 90 cm, maaswijdte 300mm x 250 mm 

1064055                 Loopbrug                               …. …. …. …. …. ….       € 280,28 / m 

1064050                 Bevestigingen beide zijden        € 147,00 / set 

 

 

 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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6.Hercules nettunnels   

 
Nettunnels worden uitgevoerd met kogelknopen, met ingevlochten mazen of een combinatie 

van beide. 

Voor het loopvlak worden meestal ingevlochten mazen van 100mm x 100mm toegepast. 

Voor de wanden en het dak zijn de gebruikelijke maaswijdtes 100mm x 100mm, 250mm x 

250 mm,250mm x 300m, 300mm x 300mm en 300mm x 400 mm. 

Maasopeningen tussen 100mm en 250 mm zijn niet toegestaan. 

 

     

 
Artikelcode               Omschrijving                        Kleur  prijs 

1070100  nettunnel  …. …. …. …. …. …. Op aanvraag       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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SPEL/NETTEN VOOR INDOORSPEELPLAATSEN 
 

1.Ballenbadnetten  
 

Kleurrijke netten in knooploos hoge sterkte polypropyleen met mazen van 40 – 45 mm, 

verkrijgbaar in diktes van 3, 4 en 5 mm. 

De netten worden op maat vervaardigd en zijn voorzien van een 6mm dik randkoord. 

 

         
Art. 73004001  art. 74004004  art. 75004506 

 

Artikelcode               Draaddikte                Maaswijdte        Kleur   prijs 

Polypropyleen 
730040..   3 mm    40mm  ..01 ..04 ..07  € 4,70 / m² 

740040..   4 mm    40mm         ..04 ..07  € 6,51 / m² 

750045..   5 mm    45mm  ..04 ..05 ..06  € 6,70 / m² 

 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 150%, <3m² + 250% 

 

 
2.Bevestigingstoebehoren   
 

Gevlochten polypropyleen koorden om de netten maas per maas aan de speelkooien te 

bevestigen. 

 

 
 

Artikelcode               Draaddikte                Lengte             Kleur   prijs/ bobijn 

66503..                        3 mm                          50 m               ..01 ..04 ..07           € 6,78 

66505..  3 mm   250 m  ..01 ..04 ..07   € 21,16  

66510..  4 mm   250 m  ..01 ..03 ..04 ..07  € 31,18 

66515..  5 mm   250 m  ..04 ..05 ..06 ..07  € 46,94 
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EVENTS/NETTEN VOOR HAPPENINGS EN FESTIVALS 
 

1.Podiumnetten 
 

Polyethyleen gaasnetten voor de opbouw 

van festivalpodia. Vlamvertragend 

conform brandklasse B1 volgens DIN 

4102. 

Verkrijgbaar in tien kleuren. De netten 

worden op maat geconfectioneerd volgens 

ontwerp en voorzien van 

bevestigingsringen diameter 12 mm. 

Bedrukking is mogelijk door middel van 

zeef- of digitaal druk. 

 

 

      
105 g/m²                  140g/m²                   200g/m²                    230g/m²  

 

Artikelcode            Gewichte        Afmetingen                       Kleur   Prijs 
65110..         105 g/m²        Willekeurige maten  ..01 ..05 ..06 ..07 ..11 € 6,27 / m² 

65145..         140 g/m²        Willekeurige maten       ..01 ..05 ..06 ..07 ..08  

                                   ..11 ..14 ..21   € 8,43 / m² 

         ..25 

65205..         200 g/m²       Willekeurige maten ..01 ..03 ..05 ..06 ..07 € 12,54 / m² 

         ..08 ..11 ..14..25 

65235..         230g/m²       Willekeurige maten ..01 ..07   € 13,45 / m² 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 250% 

De vermelde prijzen gelden voor onbedrukte netten. Prijzen met bedrukking op aanvraag. 

 

 

2. Outdoor projecten doeken  
 

Grootbeeldschermen in fijn polyethyleen gaasnet. Geschikt 

voor buitengebruik, dankzij een goede winddoorlaatbaarheid 

van 20 tot 30 %. Vlamvertragend conform DIN 4102 B1. 

De netten worden op maat vervaardigd op elke gewenste  

afmeting. ( naadloos tot 5 m breedte ) en voorzien van 

bevestigingsringen diameter 12 mm. 

Het materiaal neemt geen vuil of water op 

 

 
 

Artikelcode            Gewichten         Afmetingen                       Kleur  Prijs 
65505..        200 g/m²           willekeurige maten        ..01  € 12,54/ m² 
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3.Gazonbeschermingsnetten    
 

Gazonbeschermingsnetten zorgen voor een optimale bescherming tegen bodembeschadiging 

en tegen verstikking en verontreiniging van de grasmat. De netten worden toegepast tijdens 

grote manifestaties in sportstadia en parken. 

Vlamvertragend conform DIN 4102 B1. 

 

 

 

Voordelen :  

 

- snelle reiniging van het terrein mogelijk 

want afval, vuil, sigarettenpeuken ed 

mengen zich niet in de grasmat. 

- Luchtdoorlatend en daardoor geen 

verbranding van het gras op warme 

dagen. 

- Waterdoorlatend bij regenweer 

- Weerbestendig 

- Anti – slip 

- Laag gewicht 

- Zeer eenvoudige plaatsing door afrollen en in de grond bevestigen mbv veilige 

kunststof grondnagels  

- Gemakkelijk te reinigen en meermaals bruikbaar. 

 

Artikelcode            Gewichten         Afmetingen                       Kleur  Prijs 

63145..  140g/m² 4,00m x 50 m          ..11  € 3,82 /m² 

 

4.Grondnagels voor gazonbeschermingsnetten 
 

Kunstofnagels voor het vastleggen van gazonbeschermingsnetten. 

 

 

 Eenvoudige plaatsing van de netten : 

- gazon afdekken door ontrollen van de netten 

- de banen dienen min. 20 cm te overlappen 

- ter plaatse van de overlapping, om de 3m afstand vastmaken met de grondnagel. 

 

 

Artikelcode             Omschrijving                                Kleur  Prijs 

81869   grondnagel lengte 10 cm  ….  € 15,48 / 200 stuks 
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Algemene verkoopsvoorwaarden 

 

1. Alle verkopen gebeuren onder de toepassing 

van onze algemene verkoopsvoorwaarden. 

 

2. Een bestelling kan slechts als definitief 

beschouwd worden als deze binnen de acht 

dagen na ontvangst door ons niet geweigerd 

werd. Alle bestellingen, wijzigingen, 

aanvullingen en afwijkingen aan onderhavige 

voorwaarden, alsook alle verbintenissen die 

worden aangegaan door onze 

handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden 

en bedienden, zullen slechts aanvaard 

worden, indien zij het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een uitdrukkelijke 

schriftelijke bevestiging van onzentwege 

 
 

3. De aangegeven leveringstermijnen hebben 

slechts een indicatief karakter. Behoudens 

andersluidend beding, mag de niet-naleving 

van gestelde termijnen niet ingeroepen 

worden door de koper om schadeloosstelling 

of verbreking van de koop te eisen. 

 

4. De goederen worden vervracht op risico en 

gevaar van de koper of bestemmeling, wat 

ook de vervoerswijze is en zelfs indien dit 

franco geschiedt. 

 
 

5. Alle goederen blijven eigendom van de 

verkoper tot en met de laatste betaling 

betreffende de goederen. Wanneer de koper 

nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de 

verkoop van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling ontbonden zijn. De 

wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven 

door de verkoper zal hiervoor volstaan. 

 

6. Alle klachten met betrekking tot de goederen 

die het voorwerp uitmaken van facturen of 

uittreksels, moeten binnen de acht dagen te 

rekenen vanaf de datum van facturatie, per 

aangetekende brief worden betekend. Bij 

gebreke hiervan zal geen voorbehoud 

betreffende de facturen worden aanvaard en 

zullen ze geacht worden aanvaard te zijn. 

Geen enkele klacht zal aanvaard worden 

indien de goederen een behandeling 

ondergaan hebben. 

 
 

7. De BTW valt ten laste van de koper. 

 

 

8. De koper wordt geacht onze algemene 

verkoopsvoorwaarden te kennen en goed te 

keuren, dia als enige als geldig zullen 

beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak 

zouden zijn met zijn algemene en bijzondere 

aankoopvoorwaarden. Deze kunnen ons alleen 

verbinden als dienaangaande een schriftelijke 

overeenkomst tot stand is gekomen.  

 

9. Behoudens andersluidende en schriftelijke 

bepalingen zijn alle facturen betaalbaar op ons 

bankrekeningnummer. Indien een factuur niet 

wordt betaald binnen de 30 dagen na haar 

dagtekening, wordt van rechtswege en zonder 

aanmaning een intrest van 1% per maand 

aangerekend te rekenen vanaf de 

factuurdatum.  

Bovendien zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling door de koper een forfaitaire 

schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 

- 15%  op het onbetaalde factuurbedrag tot € 

6.000, met een minimum van € 50 

- 10%  op het onbetaalde factuurbedrag van € 

6.000 tot € 15.000 

- 8%    op het onbetaalde factuurbedrag van € 

15.000 tot € 60.000 

- 5%    op het onbetaalde factuurbedrag boven 

€ 60.000, evenwel zonder dat het 

schadebeding in totaal een bedrag van € 

7.500 mag overschrijden. 

 

10. In geval van betwisting zijn alleen 

rechtbanken van het arrondissement Brugge 

bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is 

toepasselijk op eventuele geschillen. 

 

Leveringsvoorwaarden  

- Alle prijzen zijn exclusief BTW 21% 

 

- Transportkosten worden betaald door de 

koper 

 
 

- Leveringen kunnen afgehaald worden in 

onze 

    filialen te Oostende en Zeebrugge 

 

- Bij bestellingen onder de € 30 zijn wij  

    genoodzaakt  € 5 administratiekosten in 

rekening  

    te brengen. 

 

- Leveringstermijn overeen te komen 
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CONTACTGEGEVENS/ VVC EQUIPMENT  
ZEEBRUGGE 
 
Kotterstraat 99 

8380 Zeebrugge 

 

Tel 050/55 12 04 

Fax 050/55.28.69 

info@vvcequipment.be 

 

openingsuren : doorlopend open 

Maandag:       07:45u tot 17:00u 

Dinsdag tot vrijdag  07:45u tot 16:30u 

Zaterdagvoormiddag 8u. – 12u  

Gesloten op : zondag- en feestdagen 

CONTACTGEGEVENS/ VVC EQUIPMENT  
OOSTENDE 
 
H. Baelskaai 47 

8400 Oostende 

 

Tel. 059/32 12 10 

Fax. 059/33.41.13 

info@vvcequipment.be 

 

openingsuren : doorlopend open 

Maandag:       07:45u tot 17:00u 

Dinsdag tot vrijdag  07:45u tot 16:30u 

Gesloten op zondag- en feestdagen 

 

mailto:info@vvcequipment.be
mailto:info@vvcequipment.be
http://maps.google.be/maps?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLBE344&lr=&um=1&ie=UTF-8&q=h.baelskaai+47+8400+Oostende&fb=1&gl=be&hnear=h.baelskaai+47+8400+Oostende&cid=0,0,11694557479899556261&ei=P1jcSqCfJM204QaDioX0CA&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CAgQnwIwAA

