
 1 

 

 

 

 

 

 Catalogus 2017 

 
Netten voor Bouw, Transport en Industrie  

 

 
 

 

 

 

 
 

www.vvcequipment.be 
Maatschappelijke zetel: Kotterstraat 99  B-8380 Zeebrugge  tel: 050 55 12 04  fax: 050 55 28 69  e-mail: info@vvcequipment.be 

Filiaal Oostende: Hendrik Baelskaai 47     B-8400 Oostende  tel: 059 32 12 10  fax: 059 33 41 13  e-mail: info@vvcequipment.be 

BTW BE 0459.933.814  KBC 738-1271799-54 – IBAN BE42 7381 2717 9954 – BIC KREDBEBB   FORTIS 280-0586408-80 – IBAN BE47 

2800 5864 0880 – BIC GEBABEBB 

mailto:info@vvcequipment.be


 2 

 

 

 
Inhoudstafel 
Bouw  

 Personenopvangnetten      Blz 3 
 Persoonlijke valbeveiliging      Blz 7 
 Zijwandveiligheidsnetten      Blz 10 
 Balustradenetten       Blz 13  
 Werfnetten        Blz 14 
 Dekzeilen voor mobiele bouwwerfhekken    Blz 15 
 Steigernetten         Blz 17 
 Steigerzeilen        Blz 20 
 Steenslagnetten       Blz 22 
 Vogelweringsnetten       Blz 23 
 Zeildoek voor geveldichting      Blz 25 
 Nooddak        Blz  26 
 Hijsnetten – Big Bags       Blz 27 
 Ondergrondse waarschuwingsnetten    Blz  28 
 Geweven zakken       Blz     29 

 
Transport    

 Container – en vrachtafdekkingen     Blz 30 
 Aanhangerafdeknetten      Blz 33 
 Sjornetten        Blz 34 
 Antislipmatten        Blz      35  

 
Goederenopslag 

 Beveiligingsnetten voor magazijnen     Blz 36 
 Beveiligingsnetten voor transportbanden    Blz 38 

 
verpakking 

 Buisnetjes        Blz 39 
 Pallethoezen –verkeersbordhoezen     Blz 40 

 
milieu 

 Zand- en stofschermen      Blz 41 
 Papiervangnetten       Blz 42 
 Blikvangnetten       Blz 44 
 Bassinsafdeknetten       Blz 45 

 
industrie 

 Overzicht netten voor universele toepassing    Blz 46 
 Toebehoren voor het ophangen van netten    Blz 50  
 Dekzeilen op standaardmaten     Blz 51 

 

 



 3 

BOUW/ PERSONENOPVANGNETTEN 
 

1.Personenopvangnetten  
Netten voor de opvang van personen volgens de norm EN 1263-1 type S. 

Materiaal: knooploos hoge sterkte polypropyleen, dikte 5mm. 

In de rand geweven zoomtouw, breekkracht min. 30 kN.  

 

 

 
                           Art. 1150004 

 

Artikelcode  afmetingen   kleur     prijs 
Maaswijdte 100 mm [ klasse A2 ]  

11500..  Willekeurige maten   ..01 ..04 ..05 ..06 ..07    € 3,45 / m² 

11501..  2,00m x 2,00m  ..04    € 23,52 /st 

11503..  6,00m x 6,00m  ..04    € 127,40/st 

11504..  6,00m x 10,00m  ..04    € 186,20/st 

11509..  7,50m x 7,50m  ..04    € 171,50/st 

11514..  10,00m x 10,00m  ..04    € 279,30/st 

11518..  12,50m x 12,50m  ..04    € 436,10/st 

11520..  12,50m x 21,00m  ..04    € 733,04/st 

Maaswijdte 60 mm [ klasse B1 ] 

11530..  Willekeurige maten   ..04 ..05 ..06   € 5,17 / m² 

Maaswijdte 45 mm [ klasse B1 ] 

11540..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 7,06/ m² 

 

STANDAARDMATEN EXTRA VOORDELIG! 

 

Europese norm EN 1263-1 

De Europese norm onderscheidt nettypes naar hun vermogen om valenergie ( in kJ ) op te nemen. 

 

Klasse A1 min. energieopname EA = 2,3 kJ max. maaswijdte  =  60 mm 

Klasse A2 min. energieopname EA = 2,3 kJ max. maaswijdte = 100 mm 

Klasse B1 min. energieopname EB = 4,4 kJ max. maaswijdte  =  60 mm 

Klasse A2 min. energieopname EB = 4,4 kJ max. maaswijdte = 100 mm 

 

 
Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

 

< 50 m² : + 10 %   < 20m² : + 20 % < 10m² : + 35 %  < 5m² +  < 250 %  < : 3m² op aanvraag 
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2.Personenopvangnetten met kouslussen  
 

Netten voor de opvang van personen volgens de norm EN 1263-1 type S. 

Materiaal : knooploos hoge sterkte polypropyleen, draaddikte 5 mm. 

In de rand ingeweven zoomtouw, breekkracht min. 30 kN. 

Kouslussen op de hoeken en om de 2,50m. 

 

 
                           Art. 1102005 

 

Artikelcode  afmetingen   kleur     prijs 
Maaswijdte 100 mm [ klasse A2 ] 

11010..  Willekeurige maten  ..01 ..04 ..05 ..06 ..07  € 4,86 /m² 

Maaswijdte 60 mm [ klasse B1 ] 

11020..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 6,78 /m² 

Maaswijdte 45 mm [ klasse B1 ] 

11030..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 8,82 /m² 

 

3.Oplegnetten. 
 

Lichte netten en zeilen die kleine voorwerpen, stof of vocht tegenhouden. 

Vooral toegepast bij renovatieprojecten waar opvangnetten boven de werkvloer worden gehangen. 

Voor het tegenhouden van steengruis wordt fijnmazig oplegnet toegepast. Om vocht te weren wordt 

een oplegzeil aanbevolen. 

Oplegnetten mogen enkel gebruikt worden in combinatie met opvangnetten. 

      
                      Art. 1121101                       art. 8506050               art. 1121401 

 

Artikelcode  Omschrijving     kleur       prijs 
Dicht geweven oplegnet, polyethyleen 130 g/m² vlamvertragend 

11206.. bevestigd met kabelspanbandjes    ..01                    € 2,95 m² 

Fijnmazig oplegnet polyethyleen 100 g/m² 

11201.. apart geleverd      ….     € 1,88 / m² 

11202.. bevestigd met kabelspanbandjes   ….     € 2,21 / m² 

Oplegzeil polyethyleen 100 g/m² 

11214.. bevestigd met kabelspanbandjes   ..01     € 2,67 / m² 
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4.Bevestigingstouwen 
 

Met ophangtouwen worden opvangnetten op de hoekpunten en om de 2,50 m aan de dragende 

constructie bevestigd. 

Koppelingstouwen dienen enkel om meerdere opvangnetten tot één vlak te binden. 

 
Art. 1122001 

 

Artikelcode  Omschrijving     kleur       prijs 
Ophangtouwen polyamide 12 mm [ min/ 30 kN breeksterkte ] conform EN 1263-1 type L en M 

11220.. 2,50m – gesplitste lus ( type L )    ..01     € 6,51/st 

11221.. Los geleverd ( type M )    ..01     € 1,55/m 

8904111 Rol 100m ( Type M )     ..01     € 107,41/rol 
Ophangtouwen polypropyleen 10mm [ min. 15 kN breeksterkte ] conform En 1263-1 type O 

8903810 Rol 220 m      ..01     € 54,88/rol 
Koppelingstouwen polypropyleen 10 mm [ min. 15 kN breeksterkte ] conform EN 1263-1 type O 

11215.. In net ingewerkt     ..01     € 2,46/m 

11216.. Los geleverd      ..01     € 0,45/m 

8903810 Rol 220 m      ..01     € 54,88/rol 

 

5.Ophangtoebehoren. 
 

               
Art. 11241          art. 11230          

Artikelcode  Omschrijving           prijs 
11240   karabijnhaak 108mm x 60mm, opening 18mm, conform EN 362  € 4,94 /st 

11241  brandweerhaak 135 mm x 80 mm, opening 20 mm, conform EN 362 € 12,15/st 

11230   extra kouslus in de netrand       € 6,31 / st. 

 

6.Netbewaring 
 

Artikelcode  Omschrijving           prijs 
11245  Netzak voor het opbergen van een net 6,00m x 10,00m  € 10,78/st 

11246  Netzak voor het opbergen van een net 10,00m x 10,00m  € 15,68/st 

 

7.Jaarlijkse keuring  
 
Artikelcode  Omschrijving           prijs 
11250   Per testmaas       € 10,78/st 
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EUROPESE NORM EN 1263-1 
 

1.Ophanging van personenopvangnetten. 
 
Veiligheidsnetten dien zo dicht mogelijk onder de te beveiligen werkplaats opgehangen te worden. 

De valhoogte ( afstand tussen de werkplek en de plaats van inslag in het net ) mag binnen een afstand van 2,00 m tot de 

netranden niet meer dan 3,00m bedragen. 

Op alle plaatsen mag de valhoogte niet meer dan 6,00 m bedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veiligheidsnetten moeten ten minste om de 2.50 meter aan dragende elementen van de constructie bevestigd zijn. 

Elk ophangpunt moet een last van min. 6 kN kunnen dragen. Meestal worden de netten bevestigd met ophangtouwen. Bij 

montage met enkel touwpart ( a.) is een touw met min. 30 kN breeksterkte               

( type L of M ) vereist. Bij ophanging met dubbel touwpart ( b. ) volstaat een touw met min. 15 kN breeksterkte ( type 

O). In specifieke gevallen kan gebruik gemaakt worden van staalbalkklemmen of karabijnhaken voor de 

bevestiging. 

 

 
 

2.Testmazen 
 
Aan elk veiligheidsnet worden drie testmazen bevestigd d.m.v. loodjes. 

Deze loodjes dragen hetzelfde identificatienummer als het veiligheidsnet. 

Door een jaarlijkse keuring kan worden nagegaan of het veiligheidsnet nog voldoet aan de minimale energieopname. Het 

volstaat hierbij één van de testmazen naar ons op te sturen. 

Bij positieve keuring ontvangt de klant een keuringslabel dat eveneens aan het net dient bevestigd te worden. 

 

3.Kwaliteitsgarantie 
 
Ieder veiligheidsnet is voorzien van een label met daarop vermeld: 

- naam fabrikant 

- productomschrijving 

- productie datum 

- min. Energieopname van de testmazen. 

Het label is onlosmakelijk verbonden met het veiligheidsnet d.m.v. een genummerd loodje. 
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BOUW/PERSOONLIJKE VALBEVEILIGING 

 

1.Harnassen  
 

 

Basic      

 

Standaard harnasgordel met één bevestigingspunt met roestvrijstalen D-ring op de rug. 

Verstelbare schouder- en dijriemen en borstriem 

 

Conform EN 361. 

 

 

 

 LX 2 

 

Comfortabele harnasgordel met één bevestigingspunt met roestvrijstalen D-ring op de 

rug. Verstelbare schouder- en dijriemen en borstriem. Twee zijringen voor 

positionering. 

Stevige gepolsterde heupgordel met drie gereedschapstaslussen. 

 

Conform EN 361 en EN 358 

 

 

Profi 

 

Zeer comfortabele harnasgordel voor dagelijks gebruik. Eén bevestigingspunt op de 

rugzijde en twee vooraan ( borst en buik ) in roestvrijstaal.Verstelbare 

schouderriemen. Verstelbare dijriemen met polster.Twee zijringen voor positionering. 

Stevige gepolsterde heupgordel met gereedschapstaslussen. 

 

Conform EN 361, EN 358 en EN 813 

 

       

 

 

 

 

 

Artikelcode  Omschrijving     Maten      prijs 
18010   harnas Basic     M – XL € 35,55 / stuk 

18012   harnas Basic     XXL  € 35,55/ stuk 

18030   harnas LX2     M – XL € 54,88/ stuk 

18032   harnas LX2     XXL  € 54,88 / stuk 

18080   harnas Profi     M – XL € 135,44 / stuk 

18082   harnas Profi     XXL  € 135,44 / stuk 
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2.Vanglijnen met valdemper. 
Verbindingslijnen tussen harnasgordel en verankeringspunt. Met geïntegreerde bandvaldemper, 

conform EN 355. 

 

   
                    Art. 18222      art. 18224         art. 18264 

Artikelcode  Omschrijving     Lengte      prijs 
18222  Vanglijn met polyamide kernmanteltouw    2,00 m  € 36,06/ stuk 

diameter 10,50mm en 2 karabijnhaken  

 

18224  Vanglijn met polyamide kernmanteltouw    2,00 m  € 62,88 / stuk 

diameter 10,50mm, karabijnhaak en steigerhaak     

 

18264  Vanglijn met dubbele polyamide kernmanteltouw  2,00 m  € 95,22 / stuk 

diameter 10,50mm karabijnhaak en 2 steigerhaken    

 

3.Verstelbare positioneringslijn PROT 3 
In de lengte verstelbare veiligheidslijn in 14 mm polyamide kernmanteltouw met beschermkous. De 

gewenste lengte wordt ingesteld met de lijnverkorter, die met één hand bediend kan worden.Wordt 

gebruikt voor arbeidsplaatspositionering tijdens het werken aan masten en constructies. 

 
Artikelcode  Omschrijving     Lengte      prijs 
18321  Verstelbare positioneringslijn PROT3   2,00m            € 52,33/st 

 

4. Valstopsysteem Lanostop 
Meelopend lijnklemsysteem op polyamide kernmanteltouw diameter 12 mm met geïntegreerde 

bandvaldemper. Het lijnklemsysteem glijdt automatisch mee omhoog en omlaag en blokkeert bij een 

val. Toepasbaar bij verticale bewegingen, wanneer een vanglijn niet kan gebruikt worden bij gebrek 

aan voldoende veranderingspunten. Conform EN 353-2 

 
Artikelcode  Omschrijving     Lengte      prijs 

18421   Lanostop touwlengte     10m  € 84,95/st                       

18422   Lanostop touwlengte     20m  € 97,69/st 
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5.Mini-valstopapparaat ROLEX 
 

Zelfoprollende veiligheidslijn in geweven polyamideband met een lengte van 2,25m, met 

geïntegreerde bandvaldemper en twee veiligheidshaken. Bij een val blokkeert het valstop 

mechanisme direct. Zeer compact en 1,2 kg licht. 

Gemakkelijk mee te nemen als mini-valstopblok. 

 

 
 

Artikelcode  Omschrijving     Lengte      prijs 

18610   Mini-valstopapparaat ROLEX   2,25m   € 75,46/st 

18613   Valstopapparaat WR-100   6,00m  € 220,50/ st 

 

6. Ankerlijn Lanex Tendon Static 
 

Soepel kernmanteltouw in polyamide dia. 10.5 mm met een breeksterkte van 38 kN en geringe rek. 

Geschikt voor toepassingen in de bouw en de industrie. 

Conform EN 1891. 

 

 
Artikelcode  Omschrijving    Lengte  kleur     prijs 

18926..  kernmanteltouw dia.10.5 mm  60 m  ..06 €€ 112,89 / rol 

 

7.Opbergtas 
 

Waterdichte rugzak, ideaal voor het veilig opbergen en compleet houden van de 

valbeveiligingsuitrusting. 

 

 
 

Artikelcode  Omschrijving   afmetingen           prijs 

18610   Opbergtas  diameter 300mm x 550mm  € 18,42/st 
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BOUW/ZIJWANDVEILIGHEIDSNETTEN 
 

1.Zijwandveiligheidsnetten zonder bevestigingsriemen. 
 

Netten voor zijwand- en dakrandbeveiliging volgens de norm EN 

1263-1 type U. 

Materiaal : knooploos hoge sterkte polypropyleen, dikte 5 mm.  

Randkoord : polypropyleen diameter 8 mm 

 
 

 

Artikelcode  afmetingen   kleur            prijs 
Maaswijdte 100 mm [ klasse A2 ] 

22030..  Willekeurige maten  ..01 ..04 ..05 ..06 ..07  € 3,37/ m² 

22031..  1,50m x 5,00m  ..04 ..05 ..06   € 28,54/stuk 

22032..  1,50m x 10,00m  ..04 ..05 ..06   € 55,04/stuk 

22034..  2,00m x 10,00m  ..04 ..05 ..06   € 65,42/stuk 

Maaswijdte 60mm [ klasse B1 ] 

22020..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 5,43 / m² 

22021..  1,50m x 5,00m  ..04 ..05 ..06   € 45,61 /stuk 

22022..  1,50m x 10,00m  ..04 ..05 ..06   € 90,30/stuk 

22023..  2,00m x 5,00m  ..04 ..05 ..06   € 59,23/stuk 

22024..  2,00m x 10,00m  ..04 ..05 ..06   € 106,23/stuk 

Maaswijdte 45mm [ klasse B1 ] 

22010..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 7,23 /m² 

22011..  1,50m x 5,00m  ..04 ..05 ..06   € 58,55/stuk 

22012..  1,50m x 10,00m  ..04 ..05 ..06   € 113,05/stuk 

22014..  2,00m x 10,00m  ..04 ..05 ..06   € 134,65/stuk 

     

Standaardmaten extra voordeling ! 
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2.Zijwandveiligheidsnetten met ingenaaide gespriemen. 

Netten voor zijwand- en dakrandbeveiliging met ingenaaide gespriemen om de 75 cm, volgens de 

norm EN 1263-1 type U. 

Materiaal : knooploos hoge sterkte polypropyleen, draaddikte 5 mm. Randkoord diameter 8 mm. 

 

 
 

Artikelcode  afmetingen   kleur            prijs 
Maaswijdte 100 mm [ klasse A 2 ] 

2260..   Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 7,68/m² 

Maaswijdte 60 mm [ klasse B1 ]  

22050..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 9,88/ m² 

Maaswijdte 45 mm [ klasse B1 ] 
22040..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 10,94/m² 

 

3.Zijwandveiligheidsnetten met ingenaaide sjorkoorden. 
 

Netten voor zijwand- en dakrandbeveiliging met ingenaaide sjorkoorden om de 75 cm, volgens de 

norm EN 1263-1 type U. 

Materiaal : knooploos hoge sterkte polypropyleen,draaddikte 5 mm. Randkoord diameter 8 mm. 

 

 
 

Artikelcode  afmetingen   kleur            prijs 
Maaswijdte 100 mm [ klasse A 2 ] 

22090..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 6,59/m² 

Maaswijdte 60 mm [ klasse B1 ]  

22080..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 8,43/m² 

Maaswijdte 45 mm [ klasse B1 ] 

22070..  Willekeurige maten  ..04 ..05 ..06   € 9,41/m² 

 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

 

< 50 m² : + 10 %   < 20m² : + 20 % < 10m² : + 35 %  < 5m² +  < 250 %  < : 3m² op aanvraag 
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4.Bevestigingstoebehoren voor zijwandveiligheidsnetten 
 

 

     
Art.22180                              art. 22185      art.2209001 

 

 

Artikelcode  afmetingen    kleur           prijs 
Gespriemen [ L.C. 250 daN ], conform EN 12195-2 

22180..  Lengte 0,60m – los geleverd  ..04 ..05 ..06  € 1,33/stuk 

66085..  Lengte 0,60m – los geleverd  ..04 ..05 ..06  € 2,14/stuk 

Sjorkoorden met knevelsluiting  

22185..  Lengte 0,60m – los geleverd  ..04 ..05 ..06  € 0,90/stuk 

66095..  Lengte 0,60m – los geleverd  ..04 ..05 ..06  € 1,69/stuk 

Bevestigingstouwen 

8903810  Polyamide 10mm – rol 220 m ..01   € 54,88 /rol 

 

  

5.Netbewaring 
 

Artikelcode  Omschrijving               prijs 
22095  Netzak voor het opbergen van 2 zijwandnetten 2,00m x 10,00m  € 10,78/st 
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BOUW/BALUSTRADENETTEN 
1.Balustradenetten 

 

Netten voor het ethische en functioneel afsluiten van de 

opening onder de handgreep. Materiaal :  UV – gestabiliseerd 

knooploos hoge sterkte polypropyleen. Om te vermijden dat 

kleine kinderen op het net kunnen klauteren, wordt een 

maaswijdte aanbevolen van maximum 40 mm. In 

vierkantmaasvorm worden de netten voorzien van een 

randkoord diameter 6mm. In ruitvormige maas worden de 

netten enkel thermisch afgesneden en niet afgeboord. 

 

 

    
         Art. 2302007        art. 2303004        art. 230391   art. 2304807 

 

Artikelcode Draaddikte  Maaswijdte  kleur           prijs 
23020..  2 mm    20 mm  ..01 ..07  € 5,21/m² 

23021..  2 mm    30 mm  ..01 ..04 ..07  € 4,04/m² 

23030..  2,5mm   30 mm  ..04   € 5,17/m² 

23031..  2,5mm   40 mm  ..01 ..04  € 4,31/m² 

23038..  3 mm    30 mm  ..01   € 6,31/m² 

23039..  3 mm    40 mm  ..01..02 ..04 ..07 € 5,17/m² 

23048..  4 mm    40 mm  ..05 ..07  € 7,13/m² 

Polypropyleen - vlamvertragend 
23058..  3 mm   45 mm   ..01   € 7,29 /m² 

 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

< 50 m² : + 10 %   < 20m² : + 20 % < 10m² : + 35 %  < 5m² +  < 150 %  < : 3m² + 250 % 
Meerprijs voor netten met ruitvormige mazen : + 10%  prijs voor niet rechthoekige netten op aanvraag. 
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BOUW/WERFNETTEN 
 

1.Werfafbakeningsnetten 
 

Geëxtrudeerde netten van niet-gerecycleerde polyethyleen voor 

de snelle en tijdelijke afsluiting van private en openbare 

bouwwerven en wegenwerken. 

Gewicht 150 g/ m² en 250 g/m² maasopening ca. 85mm x 45 mm 

De netten worden opgehangen aan piketten om de 2,50 m 

maximum. De kwaliteit 250 g/ m² voldoet aan de technische 

voorschriften van de Belgische Spoorwegen 

 

  

Artikelcode Draaddikte  Stuks / Pallet  Prijs 
150g 
25918  1,00m x 50m  24   € 39,10 / stuk 

250g 

25930  1,00m x 50m  15   € 61,54 / stuk 

Piketten 

25915  piket voor werfnet – hoogte 125 cm  € 4,16 / stuk 

Palletkorting : op aanvraag 

       

2.Reflecterende werfnetten 
 

Sterk in het oog springende netten voor werfafbakening met felle oranje/gele stroken. Reflecterende 

banden verhogen de zichtbaarheid ’s nachts. Maten geschikt voor de bevestiging aan 

Nadarafsluitingen en bouwwerfhekken. 130 g/m², ca/ 80% winddoorlatend. 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode Afmetingen  kleur   Prijs 
25905  0,90 m x 50 m  geeloranje  € 101,14/st 

25906  1,80 m x 50 m  geeloranje  € 202,27/st 

 

    

   

  

 

 

 

 

 

Valavond      Nacht 
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BOUW/DEKZEILEN VOOR MOBIELE BOUWWERFHEKKEN 
 

1.Dekzeilen voor bouwwerfhekken. 
 

Dekkleden voor de bevestiging aan mobiele bouwhekken, voor visuele afscherming van 

bouwwerven en evenementen. Polyethyleen bandjesweefsel met wind- en waterdichte coating. 

Aluminium zeilringen diameter 10 mm en om de 50cm.  

Netto weefselgewicht 150g/m². 

Verpakt per 20 stuks in doos. 

 

 
 

 

Artikelcode Afmetingen  stuks / pallet    kleur    Prijs 
standaarduitvoering 
25150.. 1,76 m x 3,41 m  300    ..01 ..04 ..05 ..07 € 131,32/ 20 stuks 

Economy uitvoering 
25152.. 1,76 m x 3,4 m 300    ..01 ..07  € 188,16/ 20 stuks 
Vlamvertragende uitvoering 
25152.. 1,76 m x 3,4 m 300    ..01 ..07  € 220,50/ 20 stuks 

Palletkorting : op aanvraag 

    

 

2.Netten voor bouwwerfhekken  
 

Sterke en winddoorlatende netten in gebreid UV gestabiliseerd polyethyleen. Geschikt voor de 

bevestiging aan mobiele bouwhekken, voor visuele afscherming van bouwwerven en evenementen. 

Aluminium zeilringen diameter 12 mm om de 50cm. Netto weefselgewicht 150g/m², ca. 20% 

winddoorlatend. 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode Afmetingen  stuks / pallet    kleur       Prijs 
25945.. 1,80 m x 3,45 m   350        ..14   €104,86/ 10 st 

Palletkorting : op aanvraag 
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3.Bedrukte netten voor bouwwerfhekken. 
 

Winddoorlatende, UV – gestabiliseerde polyethyleen gaasnetten voor de bevestiging aan mobiele 

bouwhekken. Verkrijgbaar in veertien kleuren. Omzoomd en voorzien van messing zeilringen 

diameter 12 mm om de 50 cm. Netto weefselgewicht 140 g/m² ( 37 % winddoorlatend ) en 200 g/m² 

( 30 % winddoorlatend ). Reeds vanaf 1 stuk te voorzien van uw reclame boodschap. 

 

 

 

 

 

 
37% winddoorlatend            30% winddoorlatend 

 

 

Artikelcode  Afmetingen      kleur          Prijs 
PE 140 g/m²  zonder bedrukking 

25962..  1,76m x 3,41m   ..01 ..03 ..04 ..05 ..06     € 27,24m² 

       ..07 ..08 ..14 ..15 ..21  

25966..  met bedrukking        op aanvraag  

PE 200 g/m²  

25963..  1,76m x 3,41m  ..01 ..02 ..03 ..04 ..05     € 38,89/m² 

       ..06 ..07 ..08 ..09 ..11 

       ..14 ..15 ..25 

25967.. met bedrukking        op aanvraag 

    

Ontwerp aanleveren in pdf- of eps formaat, met vermelding van de gewenste afmetingen 
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BOUW/STEIGERNETTEN 
 

1.Steigernetten 50 g/m² 
 

Lichte steigernetten, houden ca.45% wind tegen. 

Polyethyleen weefsel. Aan beide zijden enkel en in het midden dubbel ingeweven zwarte 

versterkingsstroken, met knoopsgaten om de 50 mm. Bevestiging met kabelspanbandjes. Gewicht 

50g/m². 

 

 
 
Artikelcode  Afmetingen   stuks/pallet     kleur        Prijs 
25600.. 2,00m x 100m  28   001 ..04..05..005 € 77,93 / rol 

25601.. 2,57m x 10 m  144  001 ..04..05  € 10,00 / stuk 

25602.. 2,57m x 20 m  72  001 ..04..05  € 20,00/ stuk 

25607.. 2,57m x 100m  28    001 ..04..05    € 99,96 / rol 

25603.. 2,57m x 10 m  120  001 ..04..05  € 11,97 / stuk 

25604.. 3,07m x 20m  60  001 ..04..05  € 23,91 / stuk  
25608.. 3,07m x 100m  28  001 ..04..05                 € 119,56 / rol 
 
2.Steigernetten 75 g/m² 
 

Houden ca. 50% wind tegen en verhinderen dat steenbrokjes en 

klein bouwmateriaal op de openbare weg vallen. Polyethyleen 

weefsel. Aan beide zijden enkel en in het midden dubbel 

ingeweven zwart versterkingsstroken, met knoopsgaten om de 

5cm. Bevestiging met kabelspanbandjes. Weefselgewicht 75 

g/m² 

 

 

       
 

     

Artikelcode  Afmetingen   stuks/pallet     kleur        Prijs 
25652.. 2,00m x 50m  50    ..04     € 50,96 / rol 

25653.. 2,00m x 100m  24  ..01..05   € 101,92 / rol   

25654.. 2,57m x 50m  50    ..04     € 65,46 / rol 

25655.. 2,57m x 100 m 24  ..01..05   € 130,93 / rol 

25656.. 3,07m x 50m  50  ..04  €   € 78,20 / rol 

25656.. 3,07m x 50m  24    ..01..05   € 156,41 /rol 

Palletkorting : op aanvraag 
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3.Steigernetten 100 g/m² 
 

Fijner gebreide en kwalitatief steviger steigernetten, houden ca. 60% wind tegen. 

Polyethyleenweefsel. Aan beide zijden enkel en in het midden dubbel geweven zwarte 

versterkingsstroken met knoopsgaten om de 5cm. Bevestiging met kabelspanbandjes. 

Weefselgewicht 100 g/m². 

 

 
 

Artikelcode  Afmetingen      stuks/pallet     kleur              Prijs 
25703..  2,57m x 50m  32     ..04   € 80,60/rol 

25705.. 3,07m x 50m  32     ..04   € 96,28/rol 

Palletkorting : op aanvraag 

 

 
 
4.Stofdichte steigernetten 130 g/m² 
 

Netten met een windreductie van ca. 90% optimaal geschikt voor gevelrenovatie, zandstralen, e.d. 

Duurzame, UV – bestendige kwaliteit voor meervoudig gebruik. Polyethyleen/ polypropyleen 

weefsel. In de lengte richting ingeweven versterkingsstroken om de 50 cm, met bevestigingslussen 

elke 25 cm. Bevestiging met kabelspanbandjes. 

Netto weefselgewicht zonder lussen 130 g/m². 

 

   
 

Artikelcode  Afmetingen      stuks/pallet     kleur       Prijs 
standaarduitvoering 
25801.. 2,57m x 50m  50   ..01 ..04  € 135,63/rol 

25802.. 3,07m x 50m  50   ..01 ..04  € 161,90/rol 

Vlamvertragende uitvoering 
25806.. 2,57m x 50m  50   ..01   € 224,81/ rol 

25807.. 3,07m x 50m  50   ..01   € 268,52/ rol 

Palletkorting : -15 % 
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5.Publiciteitsnetten voor steigers 
 

Fijne gaasnetten in UV – gestabiliseerd polyethyleen bandjesweefsel. Netto weefselgewicht 105 g/m² 

( 20 % windreductie ) en 140 g/m² ( 63% windreductie ). De netten kunnen worden omzoomd en 

voorzien van messing zeilringen diameter 12 mm om de 50 cm. Bedrukking mogelijk door middel  

van zeef- of digitaaldruk. 

 

    
66% winddoorlatend 37 % winddoorlatend 

 

Artikelcode  Afmetingen           kleur       Prijs 
105 g/m² 

25820.. Willekeurige maten  ..01 ..08 ..14 ..21 op aanvraag. 

140 g/m² 

25840.. Willekeurige maten  ..01 ..03 ..04 ..05 op aanvraag. 

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

      ..15 ..21    

     

 

 

 

 

 

 
5.Bevestigingstoebehoren voor steiger-netten en zeilen 
 

                   
Art. 6619001-6619201        art. 6623907 

 

 

Artikelcode   Omschrijvingen            kleur  Prijs 
66190..  kabelspanbandjes 4,8mm x 300 mm  ..01  € 3,61 / 100 stuks 

66192..  kabelspanbandjes 7,6mm x 340 mm  ..01  € 8,39 / 100 stuks 

66239..  elastische snelbinders met stalen haak 200mm ..07  € 10,27 / 25 stuks 

66238..  flexibele knevelverbinders 250 mm  ..07  € 25,48 / 100 stuks 

 

Volumekortingen : per 50 verpakkingen : -10%, per 100 verpakkingen : -20% 
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BOUW/STEIGERZEILEN 
 
1.Steigerzeilen 140 g/m² 
 
Wind- en waterdichte zeilen , zeer geschikt voor het afdekken van steigers bij kortere bouwwerken. 

De dubbele zeilringen op de omtrek zorgen ervoor dat de zeilen niet losscheuren tijdens rukwinden. 

Polyethyleen bandjesweefsel 2-zijdig gecoat. Dubbele aluminium zeilringen diameter 10mm om de 

50 cm. Netto weefselgewicht 150 g/m². 

Bevestiging met kabelspanbandjes. 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode   Afmetingen   stuks / doos       kleur  Prijs 
Standaarduitvoering 
25301..  0,80m x 10m        24   ..01  € 7,13/st 

25302..  1,10m x 10m        18   ..01  € 9,80/st 

25303..  1,60m x 10m        12   ..01  € 14,27/st 

25304..  2,10m x 10m          9   ..01  € 18,74/st 

25305..  2,60m x 10m          8   ..01  € 23,17/st 

25306..  2,60m x 20m          4   ..01  € 46,37/st 

25307..  3,10m x 10m          6   ..01  € 27,64/st 

25308..  3,10m x 20m          3   ..01  € 55,27/st 

 

2.Gewapende steigerzeilen 200 g/m²  
Zeer sterke wind- en waterdichte zeilen met weefselwapening. De UV- stabilisatie biedt langdurige 

bescherming tegen alle weersinvloeden. Polypropyleen basisweefsel met polyethyleen coating. 

Voorzien van 5cm brede montagebanden in de lengterichting met voorgeperforeerde 

bevestigingspunten diameter 15 mm om de 10 cm. Bevestiging met knevelverbinder. Netto 

weefselgewicht 170 g/m² 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode   Afmetingen   stuks / doos       kleur  Prijs 
standaarduitvoering 
25350..  0,80m x 20m          4   ..01  € 19,60/st 

25352..  1,10m x 20m          2   ..01  € 26,97/st 

25398..  2,70m x 10m          4   ..01  € 33,08/st 

25400..  2,70m x 20m          2    ..01  € 66,17/st 

25401..  3,20m x 10m                     4   ..01  € 39,20/st 

25402..  3,20m x 20m          2   ..01  € 78,40/st 

25403..  4,10m x 20m          1   ..01  € 100,47/st 

Artikelcode   Afmetingen   stuks / doos       kleur  Prijs 
Vlamvertragende uitvoering 
25411..  2,70m x 20m          2   ..01  € 109,56/st 

25412..  3,20m x 20m          2   ..01  € 129,83/st 
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3.Bevestigingstoebehoren voor steigernetten en steigerzeilen. 
 

 

           
 

Art.6619001-6619201       art. 6623805          art. 6623807 

 

Artikelcode   Omschrijvingen            kleur  Prijs 
66190..  kabelspanbandje 4,8mm x 300mm  ..01  € 3,72/ 100 stuks 

66192..  kabelspanbandje 7,6mm x 340mm  ..01  € 8,62/ 100 stuks 

66239..  elastische snelbinders met stalen haak 200 mm ..07  € 10,27/ 25 stuks 

66238   Flexibele knevelbinder   ..07  € 25,48/ 100 stuks 

 

Volumekortingen : per 50 verpakkingen : -10%, per 100 verpakkingen : -20% 

 

4.Steigernetten met volvakbedrukking 
 

Fijne gaasnetten in uv-gestabiliseerd polyethyleen bandjesweefsel. Netto weefselgewicht 140 g/m², 

37% winddoorlatend. Fullcolour digitale bedrukking. 

De steigernetten worden geleverd in stroken van 2,50m of 3,00 m breedte, voorzien van messing 

zeilringen om de 50 cm. Ze zijn eenvoudig en snel naast elkaar aan te brengen met behulp van 

kabelspanbandjes zoals standaard onbedrukte steigernetten. 

De kleuren bij bedrukking op polyethyleen steigernetten zijn minder intens dan op pvc doek. 

Op verzoek kunnen stalen worden neergelegd. 

Toepassing : een bouwsteiger kan heel storend zijn in het straatbeeld; met een afbeelding van het te 

renoveren pand op de steigernetten geprint is het straatbeeld weer intact en wordt de renovatie aan 

het zicht onttrokken. 

 

     

Artikelcode   gewicht           afmetingen  Prijs 
25885   140 g/m²      willekeurig  op aanvraag 
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BOUW/STEENSLAGNETTEN 
 

1.Steenslagnetten 
 

Dunne, onopvallende netten waarmee gavels van vervallen 

gebouwen en muren worden afgeschermd tegen neerstortende 

brokstukken. Materiaal : geknoopt, UV gestabiliseerd 

polyethyleen. Draaddikte 1,2mm randkoord 6 mm. 

 

       
         Art. 2801707  art. 2803007 

 

Artikelcode Draaddikte  Maaswijdte  kleur           prijs 
28017.. 1.2 mm   17 mm  ..07   € 4,90/m² 

28020.. 1.2 mm   20 mm  ..07   € 3,70/m² 

28025.. 1.2 mm   25 mm  ..07   € 2,43/m² 

28030.. 1.2 mm   30 mm  ..07   € 2,02/m² 

28040.. 1.2 mm   40 mm  ..07   € 1,72/m² 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

< 50 m² : + 10 %   < 20m² : + 20 % < 10m² : + 35 %  < 5m² : + 100 % 

 

2. Bevestigingstoebehoren 
 

 

              
 

Art. 66140-66141          art. 790014     art. 6619007 

 

Artikelcode   Omschrijvingen               kleur  Prijs 
Staalkabels 

66140   staalkabel verzinkt PVC ommanteld 4/6 mm  € 1,25/m 

66141   staalkabel verzinkt PVC ommanteld 6/8 mm  € 1,84/m 

66149   oog geperst aan staalkabel     € 3,79/m 

Kabelspanners  

790014  spanschroef verzinkt M8 + 2 puntkousen   € 6,23/set 

   + 4 staaldraadklemmen voor dia. 4 mm    

790016  spanschroef verzinkt M10 + 2 puntkousen   € 7,48/set 

   + 4 staaldraadklemmen voor dia. 6 mm    

Bevestigingen   

66190..  kabelspanbandjes 4.8 mm x 300 mm  ..07 € € 3,72 / 100 stuks 
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BOUW/VOGELWERINGSNETTEN 
 

1.Vogelweringsnetten 
 

Nagenoeg onzichtbare netten in getwijnd, geknoopt, UV- 

bestendig en slijtvast polyethyleen om voorgevels , dakranden en 

dakconstructies af te schermen tegen het indringen van vogels. 

Worden op maat gemaakt in vierkante maasvorm, op elke 

gewenste lengte en breedte. De netten worden geleverd zonder 

randkoord en worden vaak ter plaatse bijgeknipt. Verkrijgbaar in 

zwart en beige steenkleur. 

Toepassingen : openbare gebouwen, kerken en monumenten, 

magazijnen, stallingen. 

 

     
Art. 8298102                      art. 8298302                            art. 8298502 

 

Artikelcode  Maaswijdte  Afmetingen       kleur         prijs 
Draaddikte 0,9 mm 

82981..  19 mm   willekeurige maten     ..02 ..07  € 3,76/m² 

82983..   28 mm  willekeurige maten     ..07   € 1,94/m² 

82985..   50 mm  willekeurige maten     ..02 ..07  € 1,14/m² 

82986..   50 mm  5,00m x 5,00m     ..07   € 15,05/st 

82990..   50 mm  10,00m x 10,00m     ..07   € 59,90/st 

Draaddikte 1,2 mm 

82970..   17 mm  willekeurige maten     ..07   € 4,51/m² 

82971..   20 mm  willekeurige maten     ..07   € 3,43/m² 

82972..   25 mm  willekeurige maten     ..07   € 2,23/m² 

82973..   30 mm  willekeurige maten     ..07   € 1,80/m² 

82974..   40 mm  willekeurige maten     ..07   € 1,47/m² 

82975..   50 mm  willekeurige maten     ..07   € 1,29/m² 

82976..   60 mm  willekeurige maten     ..07    € 1,16/m² 

Draaddikte 1,8 mm 

82977..  25 mm   willekeurige maten     ..07   € 3,18/m² 

82978..  50 mm   willekeurige maten     ..07   € 2,23/m² 

   

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

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

De toeslag in niet van toepassing op standaardmaten. 

 

Aanbevolen maaswijdtes : 
 

                  Mussen : 17 – 20 mm 

  Spreeuwen : 25 –30 mm 

  Duiven : 50 mm 
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2.Vogelweringsnetten – Vlamvertragend 
 
Vogelweringsnetten in UV-bestendige en vlamvertragende kwaliteit klasse M1. 

Constructie 3 x 2 draden 

Toepassingen : magazijnen, stallingen 

 

Artikelcode   maaswijdte       afmetingen        kleur       Prijs 
Draaddikte 0,9 mm 

83001..  19 mm   willekeurige maten ..07     € 5,17 / m² 

83021..  50 mm   willekeurige maten ..07     € 1,57 / m² 

 

 
 
 
3.Bevestigingstoebehoren 
 
 

         
Art. 66130  art. 66163 – 66167 – 66128   art. 81992          art. 81996 

 

Artikelcode   Omschrijvingen            stuks/doos            Prijs 
Kabel en opspantoebehoren in roestvrij staal 

66130  staalkabel RVS 7x19 2 mm – AISI 316    € 61,15/100m  

66163  spanschroef RVS M5 oog/haak – AISI 316    € 3,80/stuk 

66167  kabelklem RVS – AISI 316      € 0,90/stuk 

66128  oogvijs RVS 4 mm x 30mm x 8 mm     € 56,17/100 stuks 

Niettangen en nieten 

81992  niettang Regur DOZ 20      € 67,62/stuk 

81993  C ringnieten OK 20 alu zink                 2500  € 33,32/doos 

81995  C ringnieten OK rvs     1000  € 48,14 /doos 
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BOUW/ZEILDOEK VOOR GEVELAFDICHTING 
 

1.Gevelfolie 
Gewapende folie voor de bekleding van zijgevels na 

afbraakwerken. UV gestabiliseerd. 

Polyethyleen weefsel met tweezijdige waterdichte coating. 

Zeer hoge scheurweerstand. 

Niet vlamvertragend 

Gewicht 250 g/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6841011 

Artikelcode   Afmetingen            Kleur                 Prijs 
180 g/m² 
68400..  2,05m x 100 m   ..05        € 213,64 / rol 

220 g/m² 
68410..  2,05m x 100 m   ..01..05 011        € 278,32 / rol 

Palletkorting : op aanvraag 

 

2. gewapende bouwfolie 
 
Transparante, dampremmende folie in polyethyleen weefsel met LDPE coating. Door de wapening is 

het product voor vele toepassingen inzetbaar, zoals het tijdelijk dichtmaken van kozijnen tijdens de 

open bouwfase, als stofwand of als bescherming tegen vocht. 

Niet vlamvertragend. Gewicht 100 g/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode   Afmetingen            Kleur                 Prijs 
68252..  2,00m x 50 m      ..01       € 51,94/ rol 

 

Palletkorting : op aanvraag 
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BOUW/NOODDAK 

 

1.Nooddak 
 

Gepatenteerd dekzeil voor het tijdelijk afdichten van een dak na brand, - storm – of hagelschade of 

om het dak van een woning snel tegen de regen te kunnen afschermen. 

Het lichtgewicht zeil is vervaardigd uit hoog UV bestendig polyethyleen bandjesweefsel met een 

wind – en waterdichte coating. 

Dankzij de gelaste verticale en diagonale versterkingsbanden heeft het een scheurweerstand 

vergelijkbaar met een zeil met een 3x hoger gewicht. 

In het middelpunt is het nooddak uitgerust met een houten schijf en oogschroef M12 voor het 

optillen, rondom is het voorzien van aluminium zeilringen diameter 10 mm om de meter. 

Voor de vier hoekpunten worden 6m lange spanbanden meegeleverd om het zeil gemakkelijk te 

kunnen positioneren tijdens de plaatsing. 

Toepassingen : aannemers woningbouw, dakwerkers, brandweerdiensten, burgerbescherming. 

 

 

 

               
                   Hijsoog            positioneerbanden 

 

Artikelcode   Gewicht       Afmetingen   Kleur              Prijs 
 25590..  200 g/m²  15m x 15m  ..04   € 649,74 / stuk 

25592..  200 g/m²  16m x 18m  ..04  € 833,00 / stuk 

25596..  opbergtas PVC    ..06  € 81,54/ stuk 

 

 

 
 

 

 

- Gemakkelijk met bouwkraan of een brandweerladder te monteren. 

- Snelle montage en demontage : grote tijdswinst 

- Zeer hoge scheurweerstand 

- Lichtdoorlatend 

- Afmetingen laten toe meer dan 90% van alle gebouwen af te dekken. 
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BOUW/HIJSNETTEN  
 
1.Hijsnetten 
 

Netten voor het optillen van goederen met een laag volumetrisch 

gewicht, zoals dakisolatie, ed max laadgewicht : 400 kg 

Materiaal : knooploos hoge sterkte polypropyleen, dikte 5 mm. 

In de rand ingeweven polyamide zoomtouw diameter 12 mm. De 

hijsnetten zijn uitsluitend verkrijgbaar voorzien van kraanlussen 

met beschermkousen. 

 

    
        Art. 4610004        art. 4604506 

 

Artikelcode   Maaswijdte       afmetingen    Kleur                  Prijs 
46100..  100 mm     willekeurige maten  ..01 ..04 ..05   € 6,08/m² 

         ..06 ..07 

   

Op netten kleiner dan 20m² wordt een toeslag berekend. 

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

 

2. Kraanlussen voor hijsnetten. 
 

Vier hoeklussen met lusbeschermers. 

 

   
Artikelcode   Omschrijving                     Prijs 
46305  Hijslussen met PVC – beschermkousen   € 61,15/ net 

46308  Hijslussen met soepele polyester beschermkousen  € 82,12/ net 
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BOUW/ONDERGRONDSE WAARSCHUWINGSNETTEN 
 

1.Ondergrondes waarschuwingsnetten 
 
De felgekleurde waarschuwingsnetten voorkomen dat ondergrondse leidingen beschadigd worden bij 

graafwerken. Ze signaleren de aanwezigheid en de oriëntatie van nutsleidingen. 

Geleverd op rol in verschillende afmetingen en kleuren. Conform EN 12613. 

Materiaal : monogeoriënteerd geëxtrudeerd polypropyleen. 

Ook verkrijgbaar met geïntegreerde detecteerbare RVS geleiderdraad. 

 

          
Electriciteit  Gas             Water          Telecommunicatie   

 

 

Artikelcode  afmetingen  rollen/pallet  kleur   prijs 
Standaard waarschuwingsnetten 

25931..  20cm x 100m  72  ..03 ..04 ..05 ..06  € 15,21 / rol 

25932..  30cm x 100m  72  ..03 ..04 ..05 ..06  € 18,46 / rol 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Plaatsing : 

Het waarschuwingsnet afrollen in het kabelbed, 20cm tot 30cm boven de te detecteren leiding. 
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BOUW/ GEWEVEN ZAKKEN 
 
1.Big bags 
 
Rotvrije laadzakken in gecoat geweven polypropyleen met 4 heflussen, open top en 

gesloten bodem. 

Geschikt voor de opslag en transport van zand, grind, hout, stenen, bouwafval, ed. 
Artikelcode Afmetingen  max. laadgewicht kleur    Prijs……………             
8946106 90cm x 90cm x 90 cm     1000 kg  wit   € 56,64/10 st 

8946107 90cm x 90cm x130cm     1500 kg  wit   € 86,24/10 st  

 

Volumekorting : vanaf 10 verpakkingen : -10% 

 
 

2. Puinzakken 
Platte zakken in rotvrij geweven polypropyleen. 

               
Art. 8946103     art. 8946104   art. 8946105 

 
Artikelcode  Inhoud  Afmetingen  kleur   Prijs………………………. 
8946103  25 L  50 cm x 80 cm wit ..01 € 31,87/ 100 stuks 

8946104  40 L  60 cm x 100 cm wit..01  € 42,18/ 100 stuks 

8946105  50 L  65 cm x 111 cm wit..01  € 53,51/ 100 stuks 

Volumekorting : vanaf 10 verpakkingen : -10 % 

 

3. Bouwtassen 
 

Zeer stevige draagtassen in geweven polypropyleen 230 g/m², met 2 dragende handvaten bovenaan 

en een handvat van de onderzijde voor het ledigen. 

Handig voor het dragen van gereedschappen en het verwijderen van bouwafval bij verbouwingen en 

renovatiewerken. 

 
Artikelcode  Inhoud  Afmetingen   kleur   Prijs……………………. 
8946104 125 L  0,50m x 0,50m x 0,50m wit..01  € 78,40/ 10 stuks 
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TRANSPORT/CONTAINER- EN VRACHTAFDEKKINGEN 
1.Maasnetten 
Netten voor de afdekkingen van afvalcontainers, goederenlaadbakken en vrachtwagens. 

Hapervrije knooploze netten in hoge sterkte polypropyleen ( PP ) en polyethyleen  ( PE ), met 8mm 

randkoord. 

         
Art. 5501007                                          art. 5503004                               art. 5504004 

     
Art. 5506004           art. 5516001               art. 5507003 

Artikelcode   Maaswijdte        Afmetingen    Kleur              Prijs 
PP dikte 2mm  

55010..   20 mm   Willekeurige maten  ..01 ..07  € 4,74/m²  

PP dikte 2,5mm  

55030..   30 mm   Willekeurige maten  ..04   € 4,70/m² 

55040..   40 mm   Willekeurige maten ..04   € 3,92/m² 

55031..   30 mm   3,50m x 5,00m  ..04    € 46,55/st    

55032..   30 mm   3,50m x 6,00m  ..04   € 55,86/st 

55033..   30 mm   3,50m x 7,00m  ..04   € 65,17/st 

55034..   30 mm   3,50m x 8,00m  ..04   € 74,48/st 

PP dikte 3mm  

55040..   45 mm   Willekeurige maten ..01 ..04  € 3,92/m² 

55041..   45 mm   3,50m x 5,00m  ..04   € 36,06/st 

55042..   45 mm   3,50m x 6,00m  ..04   € 43,28/st 

55043..   45 mm   3,50m x 7,00m  ..04   € 50,49/st 

55044..   45 mm   3,50m x 8,00m  ..04   € 57,70/st 

PP dikte 3mm met ingeweven elastiekkoord dia. 8 mm 

55160..   45 mm   Willekeurige maten   ..04   € 4,94/m² 

55161..   45 mm   3,50m x 5,00m  ..04   € 43,12/st        

55162..   45 mm   3,50m x 6,00m  ..04   € 51,35/st 

55163..   45 mm   3,50m x 7,00m  ..04   € 59,58/st 

55164..   45 mm   3,50m x 8,00m  ..04   € 67,62/st 

PP dikte 3mm  

55060..   50 mm   Willekeurige maten ..04   € 4.51 / m² 

55061..   50 mm   3,50 m x 5,00 m ..04   € 65,27/ st 

55062..   50 mm   3,50 m x 6,00 m ..04   € 78,32 / st 

55063..   50 mm   3,50 m x 7,00 m ..04   € 91,38 / st 

55064..   50 mm   3,50 m x 8,00 m ..04   € 104,43 / st 

PP dikte 4mm  

55070..   50 mm   Willekeurige maten  ..01 ..03 ..04 ..07  € 6,39/m² 

55071..   50 mm   3,50m x 5,00m  ..04   € 49,00/st    

55072..   50 mm   3,50m x 6,00m  ..04   € 58,80/st 

55073..   50 mm   3,50m x 7,00m  ..04   € 68,60/st 

55074..   50 mm   3,50m x 8,00m  ..04   € 78,40/st 
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Maasnetten. 

         
Art. 5517004              art. 5518006   art. 5518501  

 

Artikelcode   Maaswijdte        Afmetingen    Kleur              Prijs 
PP dikte 4 mm  

55170..  100 mm  Willekeurige maten  ..01 ..04 ..07  € 2,78 m² 

55171..  100 mm  3,50m x 5,00m ..04   € 40,30 / stuk 

55172..  100 mm  3,50m x 6,00m ..04   € 48,37 / stuk 

55173..  100 mm  3,50m x 7,00m ..04   € 56,41 / stuk 

55174..  100 mm  3,50m x 8,00m ..04   € 64,48 / stuk 

PP dikte 5mm  

55180..  45 mm   Willekeurige maten ..04 ..05 ..06  € 6,70/ m² 

55185..  100 mm Willekeurige maten ..01 ..04 .05 ..06 ..07  € 3,10 /m² 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.Gaasnetten 
 

Netten in UV- bestendig luchtdoorlatend materiaal, op de rand voorzien van een versterkte zoom met 

ringen in messing of verzinkt staal ( * ) min. diameter 18mm om de 50 cm. 

           
              Art. 5510004                  art. 5511404                    art. 5510907 

Artikelcode   Afmetingen     Kleur                Prijs 
PE gaasweefsel 155 g/m² 

55100..  Willekeurige maten  ..04   € 4,66/m²   

PE net 70% 170 g/m² 

55114..  Willekeurige maten  ..04   € 5,10/m² 

55115..  3,50m x 5,00m  ..04 ..05 ..07  € 59,82/st 

55116..  3,50m x 6,00m  ..04 ..05 ..07  € 72,48/st 

55117..  3,50m x 7,00m  ..04 ..05 ..07  € 84,59/st   

55118..  3,50m x 8,00m  ..04 ..05 ..07  € 95,69/st 

 
 
 
 
 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

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

De toeslag is niet van toepassing op standaardmaten. 

Standaardmaten extra voordelig 
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Artikelcode   Afmetingen     Kleur                Prijs 
Polyester/PVC gaasweefsel 250 g/m²( * ) 

55109..  Willekeurige maten  ..04 ..07  € 6,59/m² 

55105..  3,50m x 5,00m  ..07   € 91,14/st 

55106..  3,50m x 6,00m  ..07   € 109,37/st   

55107..  3,50m x 7,00m  ..07   € 127,60/st 

55108..  3,50m x 8,00m  ..07   € 145,82/st 

 

 

 
 

 
3.Afdekzeilen  
Professionele zeilen in PVC – gecoat polyester, bestemd voor waterdichte afdekkingen in alle 

weersomstandigheden. Boord omzoomd en voorzien van zeilringen in verzinkt staal diameter 18 mm en om 

de 50 cm. 

 

 
Artikelcode   Afmetingen     Kleur                Prijs 
Polyester/PVC zeil 570 g/m² 

55249..   willekeurige maten       ..01 ..04 ..05 ..07 ..011 € 10,19 / m² 

55125..   3,50m x 5,00m  ..04 ..05  € 114,46 /st 

55126..  3,50m x 6,00m  ..04 ..05  € 134,65/st   

55127..  3,50m x 7,00m  ..04 ..05  € 160,23/st 

55128..  3,50m x 8,00m  ..04 ..05  € 183,06/st 

 

4.Bevestigingstoebehoren 

   
Art. 6615104-6615207  art. 5520807-5520907-5521007 

Artikelcode   Afmetingen      Kleur               prijs  
Elastiekkoorden 

66151.. Diameter 6 mm – willek. lengte    ..04 ..07  € 0,90 / m 

66153.. Diameter 6 mm – bobijn 100 m  ..04 ..07  € 38,02/bobijn 

66155.. Dia. 6 mm – ingeweven in de netrand  ..04 ..07  € 1,72/m 

66152.. Diameter 8 mm – willekeurige lengte ..04 ..07  € 1,29/m 

66154.. Diameter 8 mm – bobijn 100 m  ..04 ..07  € 56,64/bobijn 

66156.. Diameter 8 mm – ingeweven in de netrand ..04 ..07  € 2,04/m 

Rubber spanringen 

55208.. Ronde spanring diameter 8 mm x 250 mm ..07   € 44,88/ 100 stuks 

55209.. Ronde spanring diameter 8 mm x 400 mm ..07   € 65,27/ 100 stuks 

55210.. Platte spanring 20mm x 350 mm  ..07   € 45,63/ 100 stuks 

Haken 

66202  S haak verzinkt 4 mm x 40 mm     € 2,86 / 20 stuks 

66205  carrosseriehaak verzinkt 20mm x 67 mm    € 39,20 / 100 stuks 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

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

De toeslag is niet van toepassing op standaardmaten. 
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TRANSPORT/AANHANGERAFDEKNETTEN 
1.Aanhangerafdeknetten 
Knooploze netten in soepel hoge sterkte polypropyleen, draaddikte 3 mm, maaswijdte 45 mm. 

Inclusie elastiekkoord diameter 8 mm ingeweven in de buitenste maas. Door de knooploze structuur 

haperen de netten niet en passen ze zich gemakkelijk aan de vorm van de lading aan.. 

 

 

 

 

 
 

Artikelcode   Afmetingen      Kleur               prijs  

52040..  Willekeurige maten    ..04   € 4,94 /m² 

52041..  1,25m x 2,50m   ..04   € 10,00 / stuk  

52043..  1,40m x 2,50m   ..04   € 13,72 / stuk 

52046..  1,60m x 3,00m   ..04   € 17,84 / stuk 

52048..  2,00m x 3,00m   ..04   € 21,56 / stuk 

52049..  2,00m x 3,50m   ..04   € 23,91 / stuk 

52067..  2,50m x 3,50m   ..04   € 29,20 / stuk 

52069..  2,50m x 4,00m   ..04   € 30,97  /stuk 

52070..  2,50m x 4,00m   ..04   € 33,12 / stuk 

52073..  2,50m x 4,50m   ..04   € 37,63 / stuk 

52076..  3,00m x 4,00m   ..04   € 39,00 / stuk 

 

2. aanhanger gaasnetten 
 

Fijne gaasnetten in uv-bestendig luchtdoorlatend PE monofilament weefsel, 155g/m². op de rand 

voorzien van een versterkte zoom met messing ringen diameter 18 mm om de 50 cm. 

Inclusief ingeweven elastiekkoord diameter 6 mm en bevestigingshaakjes. 

Geschikt voor het afdekken van alle materialen, ook stortgoederen en groenafval. 
Artikelcode   Afmetingen      Kleur               prijs  
55076..  willekeurige maten   ..04   € 6,59 / m² 

55080..  1,40m x 2,50m   ..04   € 25,87 / stuk 

55083..  1,60m x 3,00m   ..04   € 30,97 / stuk 

55084..  1,80m x 2,50m   ..04   € 29,40 / stuk 

55087..  2,00m x 3,00m   ..24   € 36,46 / stuk 

55089..  2,00m x 3,50m   ..24   € 41,75 / stuk 

55095..  2,50m x 3,50m   ..24   € 49,20 / stuk 

55096..  2,50m x 4,00m   ..24   € 56,84 / stuk 

55097..  2,50m x 4,50m   ..24   € 64,68 / stuk 

 

Op netten kleiner dan 20m² wordt een toeslag berekend. 

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

De toeslag is niet van toepassing op standaardmaten 
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TRANSPORT/SJORNETTEN 
 
1.ladingsjornetten 
 
Netten in geweven polyesterband voor het beveiligen van onstabiele ladingen op vrachtwagens, 

aanhangers en bestelwagens. Verkrijgbaar in bandbreedtes van 25mm en 35 mm en maaswijdtes van 

90mm en 200mm. Randafwerking met lussen en D-ringen op de hoeken en rondom om de meter 

afstand. 

Tegen meerprijs te voorzien va losse bandeinden en gespriemen met gesloten haak of losse 

bandeinden en ratelriemen met gesloten haak. 

Toepassingen : vastsjorren van paletten, balen, big bags, e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5720905  artikel 5742003 

 

Artikelcode   Maaswijdte    Afmetingen   Kleur              prijs  

Bandbreedte 25 mm 

57209..  90 mm   willekeurige maten ..05  op aanvraag 

57220..  200 mm  willekeurige maten ..05  op aanvraag 

Bandbreedte 35 mm 

57409..  90 mm   willekeurige maten ..03  op aanvraag 

57420..  200 mm  willekeurige maten ..03  op aanvraag 

Sjorverbindingen     

57810   gespriemen met gesloten haak    op aanvraag 

57820   ratelriem met gesloten haak     op aanvraag 
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TRANSPORT/ ANTISLIPMATTEN ‘ BLACK –CAT’- PANTHER 
Uniek product met extreem hoge wrijvingscoëfficiënt 

‘ Black-Cat’ Panther antislipmatten zijn uniek op de markt. In combinatie met sjorbanden, verhogen 

ze de glijweerstand van de laadvloer met een factor 2 tot 5 en verhinderen zeer efficiënt het 

verschuiven van de lading. 

Sterk polyesterweefsel met hoogwaardiger pvd-coating. Dikte slechts 4.5 mm.  

Gewicht slechts ca. 2 kg/m². 

Ongeëvenaard product met een dynamische wrijvingscoëfficiënt van 0.94 tot 1.49, overtreft ruim alle 

voorschriften van de Duitse norm VDI 2700 ff( 2008 ). 

Toepassingen : ladingzekering op bestelwagen, vrachtwagens en luchttransport. 

Op aanvraag verkrijgbaar éénzijdig zelfklevend. 

 

 

 

 

 

 
Artikelcode   Afmetingen     Kleur                prijs  

58003..  0,15m x 0,15m – achthoek  ..17    € 13,91 / 10 stuks 

58005..  0,20m x 0,20m – vierkant  ..17    € 27,83 / 10 stuks 

58012..  0,12m x 2,45m   ..17    € 11,40/ stuk 

58018..  0,15m x 13,80m   ..17    € 59,78 / stuk 

58024..  0,15m x 4,00m   ..17    € 27,97 / stuk 

58034..  0,20m x 4,00m   ..17    € 37,28 / stuk 

58037..  0,20m x 8,00m   ..17    € 74,60 / stuk 

58061..  0,60m x 0,80m   ..17    € 23,10 / stuk 

58072..  0,80m x 1,20m   ..17    € 45,98 / stuk 

58084..  1,20m x 4,00m   ..17    € 219,17/ stuk 

58094..  1,60m x 8,00m   ..17    € 582,30 / stuk 

Andere afmetingen op aanvraag  

10 voordelen van ‘ Black-Cat’- Panther t.o.v. gerecycleerde rubbermatten. 

- Gewapende supersterke kwaliteit met veel langere levensduur 

- Tot 150% hogere wrijvingscoëfficiënt  

- Minimum 50% lichter 

- Extreem stabiel, getest op een belasting van 82,5 ton /m² 

- Dun en vlot overrijdbaar met steekwagen, palletwagen en heftruck 

- Soepel en heel gemakkelijk te versnijden 

- Neemt geen vocht, olie of vet op 

- Eenvoudig te reinigen 

- Geschikt voor contact met levensmiddelen 

- Niet milieubelastend, verwerkbaar als huisvuil 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

GOEDERENOPSLAG/BEVEILIGINGSNETTEN VOOR MAGAZIJN 
 

1.Magazijnstellingnetten 
 
Netten die verticaal gemonteerd worden tegen de rug van pallet- of legbordstelling om te 

verhinderen dat slecht gestapelde goederen kunnen vallen. Materiaal : knooploos hoge sterkte 

polypropyleen. De draaddikte en de maaswijdte worden bepaald in functie van de afmetingen en het 

gewicht van de gestapelde goederen. Randkoord polypropyleen diameter 8mm. 

 

       
          Art. 4202904         art. 4205003              art. 4206105             art.4206204 

 

Artikelcode   Draaddikte  Maaswijdte    Kleur              prijs  

42029..  2,5mm   25mm   ..04  € 5,21 / m² 

42050..  4 mm   50mm           ..01 ..03 ..04 ..07 € 6,39 /m² 

42061..  5 mm   60mm                  ..04 ..05 ..06 € 6,70/m² 

42062..             5 mm      100mm      ..04 ..05 ..06 ..07.0€ 4,94/m² 
 

Op netten kleiner dan 20m² wordt een toeslag berekend. 

< 50 m² : + 10 %   < 20m² : + 20 % < 10m² : + 35 %  < 5m² : + 100 % 

 

2.Bevestigingstoebehoren 
 

 
 

Artikelcode   omschrijving                  prijs  

Steunen 

66220   standhouder 150 mm, incl.  

   2 oogbouten en moeren      € 28,42 / stuk 

66221   kabelsteun        € 9,80 / stuk 

66222   set bout M10x30, moer en 2 veerringen verzinkt   € 0,48 / set 

Staalkabels, spanschroeven en kabelklemmen 

66144   staalkabel verzinkt dia. 6mm      € 1,45 / m 

66172   spanschroef verzinkt M10      € 3,33 / m 

66182   kabelklem verzinkt       € 0,59 / stuk 

Bevestigingen 

66211   karabijnhaak verzinkt 6 x 60 mm     € 0,78 / stuk 

Volume korting op aanvraag. 
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Plaatsing : 

Afstandhouders monteren boven- en onderaan op de achterzijde van de jukken van het rek. 

( max. 10m tussenafstand verticaal en horizontaal). Op elke tussenjuk boven- en onderaan een bijkomende kabelsteun 

plaatsen. De steunen worden vastgeschroefd met 2 bouten M10x30 mm, veerringen en moeren. 

Door middel van staalkabels wordt een raamwerk gevormd, waaraan de netten worden opgehangen. 

De kabels bevestigen aan de oogbouten op de afstandhouders met kabelklemmen en licht opspannen met spanschroeven. 

De netten tenslotte ophangen aan de kabels met karabijnhaken of spanbandjes. 

 

3.Mezzaninenetten 
Afschermnetten die verhinderen dat voorwerpen in distributiecentra van een tussenvloer op de 

begane grond kunnen vallen. De netten zijn niet geschikt voor personenbeveiliging. 

Materiaal : knooploos hoge sterkte polypropyleen. Randkoord polypropyleen diameter 8 mm. 

Ook verkrijgbaar is vlamvertragende uitvoering klasse M1. 

 

 
 

Artikelcode   Draaddikte  Maaswijdte      Kleur               prijs  

polypropyleen 

41040..   3mm    50 mm      ..01 ..03 ..04 ..07  € 3,92/m² 

41050....   4mm   60 mm      ..01 ..03 ..04 ..07  € 6,39/m² 

43062..   5mm   100 mm             ..01 ..04 ..07  € 2,78/m² 

Polypropyleen vlamvertragend 

41080..   4mm   45 mm      ..01    € 6,74 / m² 

 

 

4.Magazijnscheidingsnetten 
 
Netten die een ruimtelijke scheiding vormen tussen stapelplaatsen en zones waar werken en 

verplaatsen van personen is toegestaan. Materiaal : knooploos hoge sterkt polypropyleen, met 8 mm 

randkoord. 

 

     
         Art. 4306004         art. 4306106        art. 4306201 

 

Artikelcode   Draaddikte  Maaswijdte      Kleur               prijs  

43060..   5mm    45 mm      ..04 ..05 ..06  € 6,70/m² 

43061..   5mm   60 mm      ..04 ..05 ..06  € 4,94/m² 

43062..   5mm   100 mm             ..01 ..04 ..05 ..06 ..07 € 3,10/m² 

 

Op netten kleiner dan 20m² wordt een toeslag berekend. 

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



 38 

GOEDERENOPSLAG/BEVEILIGINGSNETTEN VOOR 
TRANSPORTBANDEN. 
 

1.Netten voor transportbanden 
 

Netten die verhinderen dat goederen bij het occasioneel ten val komen, de automatisatie  

beschadigen en die bijdragen tot de veiligheid voor het onderhoudspersoneel. Materiaal knooploos 

hoge sterkte polypropyleen, draaddikte 5mm, met 8mm randkoord. 

 

             
         Art. 4812007              art. 4828001        art. 4835004 

 

Artikelcode   Draaddikte  Maaswijdte     Kleur                 Prijs  

48120..  2 mm   20 mm  ..01 ..07 € € 4,74/ m² 

48260..  3 mm   30 mm  ..01   € 5,76 / m² 

48280..  3 mm   40 mm  ..01 ..04 ..07€     € 4,70 / m² 

48350..  4 mm   50 mm  ..01 ..03 ..04 ..07  € 6,39 / m² 

Polypropyleen vlamvertragend 

41080..   4mm   45 mm  ..01   € 6,74 / m² 

 

Op netten kleiner dan 20m² wordt een toeslag berekend. 

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

 

2.Bevestigingstoebehoren. 
 

            
Art. 66140-66141-66149            art. 790014  art. 66211         art.8908690  art. 2218005 

 

 

Artikelcode   Omschrijving         Kleur                 Prijs  

Staalkabels 

66140  Staalkabel PVC – ommanteld diam. 4/6mm      € 1,25/m 

66141  Staalkabel PVC – ommanteld diam. 6/8mm    € 1,84/m 

Kabelspanners 
790014  Spanschroef + 2 puntkousen  + 4 staaldraadklemmen  

  voor kabel diam. 4 mm       € 6,23/set 

790016  Spanschroef + 2 puntkousen  + 4 staaldraadklemmen 

     voor kabel diam. 6 mm        € 7,48/set 

Bevestigingen 

66211  Karabijnhaak verzinkt 6 x 60 mm     € 0,78/stuk 

8908690 D schakel diameter 10 mm      € 0,82/stuk 

66190.. kabelspanbandjes 4.8mm x 300 mm    ..07  € 3,72 /100 st 

66192.. kabelspanbandjes 7.6mm x 340 mm    ..07  € 8,62 /100 st 

Volumekorting op aanvraag 
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VERPAKKING/BUISNETJES  
 

1.Buisnetjes  
 

Buisvormige netjes van UV-bestendig geëxtrudeerd polyethyleen voor de bescherming van 

mechanische onderdelen, glaswerk, enz…. De netjes zijn elastisch waardoor ze gemakkelijk aan te 

brengen zijn en zich perfect aanpassen aan de vorm van de producten. Ze beschermen niet alleen het 

oppervlak maar ook de randen van de producten, zodat transportschade tot een minimum wordt 

herleid. De netjes zijn olie – en vetbestending. 

Levering in handige dispenserboxen en op maat te knippen met een schaar. Op verzoek kunnen 

buisnetjes ook voorgesneden worden geleverd. 

Andere kwaliteiten op aanvraag. 

    
 

Artikelcode   Diameter  rollengte  gewicht   Kleur             Prijs  

40010..  10-20 mm 400 m  12g/m    ..08  € 80,36 / doos 

40015..  15-25 mm 300 m  20g/m    ..05  € 80,36 / doos 

40025..  25-50 mm 300 m  15g/m    ..04  € 75,26 / doos 

40050..  50-100mm 100 m  50g/m    ..06  € 58,80 / doos 

40100..  100-200mm  50 m  60g/m    ..04  € 80,75 / doos 

 

Volumekorting : per 5 dozen : -15 %, per 10 dozen : -20% 
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VERPAKKING/PALLETHOEZEN 
 
 1.pallethoezen 
 

Herbruikbare polyethyleen hoezen voor het afdekken van paletten. Beiden 

bescherming tegen wind, regen en vuil en helpen beschadiging voorkomen. 

Gecoat polyethyleen bandjesweefsel met hoge scheurweerstand. Onderzijde 

omzoomd en voorzien van 12 aluminium zeilringen diameter 12 mm. 

Netto weefselgewicht 180 g/m² 

 

 

 

 

 

Artikelcode   Afmetingen   kleur    Prijs 

40795..  willekeurige afmetingen  ..01..04..05..07 op aanvraag 

Minimum afname : 100 stuks per afmeting. 

 
2.verkeersbordhoezen 
 

 
 

Solide weersbestendige hoezen in polyesterweefsel met 2-zijdige pvc coating. 

Bovenaan lus, onderaan messing ringen voor hangslot. 

Netto weefselgewicht : 570 g/m² 

 

Artikelcode   Afmetingen   kleur    Prijs 

25890..   0,95m x 0,85m/1,55m ..04   € 27,44 / stuk 

25895..   willekeurige maten  ..04   op aanvraag 
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MILIEU/ZAND- EN STOFSCHERMEN 
 

1.zand- en stofschermen. 
 

Fijnmazige netten in duurzame uv-bestendige luchtdoorlatende materialen voor de afscherming van 

installaties of bouwstoffenterreinen tegen opwaaiend zand, stof en pollen. 

Gaasnetten op rol met ingeweven knoopsgatbanen aan de lange zijden en om de meter hoogte 

Gaasnetten op maat, voor 4-zijdige bevestiging. Rondom voorzien van een gestikte zoom met 

messing of rvs ringen diameter 19 mm om de 0.30 meter 

Gaasnetten op maat, voor laterale ophanging. Rondom voorzien van een gelaste zoom, zijdelings 

gevat in stevige aluminium montageprofielen 17mm x 44 mm met opgebouwde 35 mm sjorbanden 

met ratelspanner om de ca. 0,60m hoogte. De ratels zijn voorzien van een spanband lengte ca.0,60m 

met klauwhaak. 

 

 
 

Artikelcode  materiaal windreductie  Afmetingen       kleur   Prijs 

Gaasnetten op rol 

81115   PE 130g/m² 50%  2,00m x 50m       ….  € 1,96 / m² 

81117   PE 130g/m² 50%  3,00m x 50m       ….  € 1,96 / m² 

81119   PE 130g/m² 50%  4,00m x 100m       ….  € 1,96 / m² 

81125   PE 180g/m² 70%  2,00m x 50m       ….  € 2,47 / m² 

81128   PE 180g/m² 70%  3,00m x 100m       ….  € 2,47 / m² 

81129   PE 180g/m² 70%      4,00m x 100m       ….  € 2,47 / m² 

 

Ook verkrijgbaar op onvolledige rollen, meerprijs voor afsnijding : 20 % 

 

 
 

Artikelcode  materiaal windreductie  Afmetingen       kleur  Prijs 

Gaasnetten op maat, voor 4-zijdige bevestiging 

64833.   PET/PVC 250g/m² 75%  willek. maten       ..0714. € 7,06 / m² 

64843   PET/PVC 250g/m² 90%  willek. maten       ..1114. € 7,96 / m² 
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Artikelcode  materiaal windreductie  Afmetingen       kleur  Prijs 

Gaasnetten op maat, voor laterale ophanging 

64835..  PET/pvc 250g/m² 75%  willek. maten       ..07 ..14 Op aanvraag 

64845..  PET/pvc 250g/m² 90%  willek. maten       ..07 ..24     Op aanvraag 
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MILIEU/PAPIERVANGNETTEN - BLIKVANGNETTEN 
1.Papiervangnetten 
 

Netten voor het opvangen van zwerfafval op vuilnisbelten. Materiaal 

: knooploos hoge sterkte polypropyleen. Randkoord polypropyleen 

diameter 6 mm. 

           
         Art. 4400007              art. 4401007              art.4402007 

     
            Art.4403007             art.4404007 

Artikelcode   Maaswijdte     Maten   Kleur             Prijs 
Dikte 2,5 mm  

44030..  30 mm  Willekeurige maten    ..07  € 3,80/m² 

44031..  30 mm  3,00m x 25m     ..07  € 184,24/st  

44032..  30 mm  3,00m x 50m     ..07  € 368,48/st 

44033..  30 mm  4,00m x 25m     ..07  € 245,00/st 

44034..  30 mm  4,00m x 50m     ..07  € 490,00/st 

Artikelcode   Maaswijdte     Maten   Kleur             Prijs 
Dikte 3 mm  

44040..  50 mm  Willekeurige maten    ..04 ..07 € 3,92/m² 

44041..  50 mm  3,00m x 25m     ..04 ..07 € 217,56/st  

44042..  50 mm  3,00m x 50m     ..04 ..07 € 435,12/st 

44043..  50 mm  4,00m x 25m     ..04 ..07 € 290,08/st 

44044..  50 mm  4,00m x 50m     ..04 ..07 € 580,16/st 

 
2.Driepootstatieven voor papiervangnetten 
 

Frames bestaande uit een schuin geplaatste centrale mast en twee stutten 

diameter 60 mm van poedergelakt verzinkt staal, met haken boven en onder om 

de netten te bevestigen. Eenvoudige montage op betonsokkel met 

wapeningsstaven. 

 

 

Artikelcode   Omschrijving   Kleur               Prijs 

44060   Driepoot hoogte 3,00 m ….   op aanvraag 

44061   Driepoot hoogte 4,00 m ….   op aanvraag 

44062   Driepoot hoogte 5,00 m ….   op aanvraag 
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3.Ophangtoebehoren 
 

Bij een permanente opstelling kunnen de statieven geleverd worden met toebehoren  voor 

staalkabelophanging. 

 

 

            
Art. 66140-66181-66171           art. 66234  art. 32903 

 

Artikelcode   Omschrijving     Kleur              Prijs 

66140  Spanschroef M8 voor kabel diameter 4 mm    € 1,25/m² 

66171  Staaldraadklem voor kabel diameter 4 mm    € 2,51/st 

66181  Staalkabel PVC ommanteld diameter 4/6 mm   € 0,49/st 

66234.. Open ring voor kabel tot diameter 6 mm  ..04 ..07 € 0,55/ st 

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

32903  Duckbill grondanker, inclusief inslagstaal    € 16,27/st 

 

4.Blikvangnetten. 
 

Trechtervormige netzakken met sluitkoord die dienst doen als 

vangnetten voor lege   drankverpakkingen langs de openbare weg. 

Materiaal : knooploos hoge sterke polypropyleen, dikte 3mm, 

maaswijdte 50 mm. 

 

 
 

Artikelcode   Omschrijving    Kleur               Prijs 

45250..  Dia. 1,00 m x diepte 2,00 m      ..01 ..03 ..04 ..07 € 48,41/st 
45390..   Willekeurige maten        ..01 ..03 ..04 ..07 op aanvraag 
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5.Houders voor blikvangnetten. 
Staanders voor blikvangnetten in poedergelakt verzinkt staal dia. 50 mm, ring dia. 1,00 m tot totale 

hoogte 3,00m. 

Inclusief ophangpaal hoogte 2,00m. 
 

 

 

Artikelcode   Omschrijving    Kleur               Prijs 

45410   houder voor blikvangnet, net niet      ….   € 292,04 / stuk 

   inbegrepen   
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MILIEU/BASSINAFDEKNETTEN 
 

1.Bassinafdeknetten 
 

Afdeknetten om opslagtanks voor bluswater en waterzuiveringstanks af te schermen tegen vogels, 

bladeren en zwerfvuil.Materiaal : geknoopt, UV – gestabiliseerd hoge dichtheid polyethyleen. 

Voorzien van een randkoord diameter 6 mm. De netten worden best ondersteund door een raster van 

geplastificeerde staalkabels, gespannen op afstanden van 2 tot 3m. Te kleine mazen worden ontraden 

omwille van de hoge belastingen bij intense sneeuwval. Wanneer de netten ook moeten beschermen 

tegen vallende personen verwijzen we naar de personenopvangnetten. 

      
         Art. 4451107         art. 4454107            art. 4451507             art. 4452507  

 

Artikelcode   Draaddikte   maaswijdte     Kleur                 Prijs 

44511..  1,2 mm  30 mm   ..07  € 2,02/m² 

44514..  1,2 mm  40 mm   ..07€ € € 1,72/m² €  

44515..  1,2 mm  50 mm   ..07€  € 1,45/m² 

44525..  1,8 mm  50 mm   ..07  € 2,43/m²

 €€€44  

Op netten kleiner dan 20m² wordt een toeslag berekend. 

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

 

2.Bevestigingstoebehoren. 
 

               
 

Art. 66140-66141      art. 790014        art. 6619007 

 

Artikelcode   Draaddikte   maaswijdte     Kleur                        Prijs 

Staalkabels 

66140  Staalkabel PVC – ommanteld diameter 4/6mm    € 1,25/m 

66141  Staalkabel PVC – ommanteld diameter 6/8mm    € 1,84/m 

Kabelspanners 
790014  Spanschroef + 2 puntkousen  + 4 staaldraadklemmen  

  voor kabel diam. 4 mm        € 5,76/set 

790016  Spanschroef + 2 puntkousen  + 4 staaldraadklemmen  

  voor kabel diam. 6 mm         € 7,49/set 

Bevestigingen  

66190.. kabelspanbandjes 4,8 mm x 300 mm   ..07      € 3,72/100 stuks. 

66192.. kabelspanbandjes 7,6 mm x 300 mm   ..07      € 8,62/100 stuks 
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INDUSTRIE /OVERZICHT NETTEN VOOR UNIVERSELE 
TOEPASSING 
 

1.Knooploze netten 
 

Netten zonder knopen in hoge sterke polypropyleen ( PP ), polyamide ( PA ) en polyethyleen ( PE ), 

met 6 tot 8 mm dik randkoord. Toepassingen : gangwaynetten, geotextielnetten, relingnetten, 

scheidingsnetten voor magazijnen en goederenbehandeling, veiligheidsnetten voor 

helicopterplatformen, veiligheidsnetten voor trappenhuizen en balkons, zandbaknetten, 

zwembadafdeknetten. 

 

           
       PP 2mm     PP2,5 mm           PP 3mm         PP 4 mm         PP 5 mm        PE 3 mm 

 

Artikelcode   Draaddikte   maaswijdte     Kleur                         Prijs 

Polypropyleen 

66020..  2 mm   20 mm   ..01 ..07           € 4,74/m² 

66021..  2 mm   30 mm   ..01 ..04 ..07  € 3,68/m² 

66022..  2 mm   40 mm   ..01 ..07  € 3,33/m² 

66029..  2,5 mm  25 mm   ..04   € 5,21/m² 

66030..  2,5 mm  30 mm   ..04   € 4,70/m² 

66031..  2,5 mm  40 mm   ..01 ..04  € 3,92/m² 

66035..  2,5 mm  45 mm   ..07   € 3,80/m² 

66032..  2,5 mm  50 mm   ..04   € 3,57/m² 

66033..  2,5 mm  100mm  ..07   € 1,72/m² 

66039..  3 mm   40 mm   ..01 ..04 ..07  € 4,70/m² 

66040..  3 mm   50 mm   ..01 ..03 ..04 ..07 € 3,92/m² 

66041..  3 mm   100mm  ..01 ..04 ..07  € 1,82/m² 

66042..  3 mm   120mm  ..01 ..04 ..07  € 1,25/m² 

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

66050..  4 mm   50 mm   ..01 ..03 ..04 ..07 € 6,39/m² 

66051..  4 mm   100mm  ..01 ..04 ..07  € 2,78/m² 

66052..  4 mm   120mm  ..01 ..04 ..07  € 2,61/m² 

66060..  5 mm     45 mm   ..04 ..05 ..06  € 6,70/m² 

66061..  5 mm   60 mm   ..04 ..05 ..06  € 4,94/m² 

66062..  5 mm    100mm  ..01 ..04 ..05 ..06 ..07 € 3,10/m² 

Polypropyleen – vlamvertragend 

66073..  3 mm   40 mm   ..01   € 6,74 / m² 

66075..  3 mm   100 mm  ..01   € 2,90 / m² 

Polyethyleen 

66070..  3 mm   50 mm   ..04   € 4,51/m² 
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INDUSTRIE /OVERZICHT NETTEN VOOR UNIVERSELE 
TOEPASSING 
2.Geknoopte netten. 
Machinaal geknoopte netten in getwijnde of gevlochten ( * ) kwaliteit, met 4 tot 8 mm dik 

randkoord. De polyamidenetten kunnen desgewenst geverfd worden en vlamvertragend 

geïmpregneerd worden conform DIN 4102 B1. Toepassingen : aquacultuurnetten, netten voor 

afscherming van gebouwen en installaties, netten voor afdekking van silo’s en waterbassins, 

netzakken,… 

          
Artikelcode   Draaddikte   maaswijdte     Kleur                         Prijs 

Polyethyleen 

65412..  0,9 mm  19 mm    ..07  € 4,00 /m² 

65414..  0,9 mm  28 mm    ..07  € 2,27 /m² 

65417..  0,9 mm  50 mm    ..07  € 1,35/ m² 

65421..  1,2 mm  17 mm    ..07  € 4,82/m² 

65422..  1,2 mm  20 mm    ..07  € 3,63/m² 

65423..  1,2 mm  25 mm    ..07  € 2,39/m² 

65424..  1,2 mm  30 mm    ..07  € 1,98/m² 

65426..  1,2 mm  40 mm    ..07  € 1,71/m² 

65427..  1,2 mm  50 mm    ..07  € 1,41/m² 

65428..  1,2 mm  60 mm    ..07  € 1,25/m² 

65431..  1,2 mm  100mm   ..07  € 1,06/m² 

65433..  1,2 mm  150mm   ..07  € 0,94/m² 

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

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

65477..  2,2 mm  50 mm    ..08  € 2,78/m² 

65487..  2.5mm   45 mm    ..07  € 3,55/m² 

65500..  3,0 mm   100 mm   ..07  € 1,86/m² 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op netten kleiner dan 50 m² wordt een toeslag berekend. 

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

Prijs voor niet-rechthoekige netten op aanvraag. 
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Artikelcode   Draaddikte   maaswijdte     Kleur                         Prijs 

Polyamide PA 

65721..  1,2 mm  12 mm   ..01  € 5,84/m² 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

3.Gaasnetten 
 

3.Gaasnetten 
 

Gebreide netten in fijnmazig polyethyleen monofil of bandjes, standaard voorzien van messing 

zeilringen om de 50 cm. De netten in monofil kwaliteit hebben een hoge schuurweerstand en UV 

stabiliteit. De bandjesnetten zijn licht, bedrukbaar en zowel leverbaar in UV-beschermde als 

vlamvertragende kwaliteit conform DIN4102 B1. Het type 105g/m² werd goedgekeurd voor gebruik 

onder sprinklerinstallaties. Toepassing : schaduwnetten voor veranda’s, scheidingsnetten voor 

afvalsorteer installaties, zandbakken, zwembadafdeknetten. 

 

         
Art.6463004   art. 6467204   art. 6510508 

 

     
Art. 6514005   art. 6520011   art. 6523017 

 

Artikelcode   Gewicht Dia. ringen  Kleur                             Prijs 

Gaasnetten in polyethyleen bandjes 

65105..  105 g/m²  12 mm  ..01 ..08 ..14  € 4,86/m² 

65140..  140 g/m²   12 mm . .01 ..03 ..04 ..05 € 5,33/m² 

         ..06 ..07 ..08 ..14..15 

 5200                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend : 

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

Voor polyamidenetten gelden volgende meerprijzen : 

Verven : + 20%, vlamvertragend impregneren : + 40 % 

Prijs voor niet-rechthoekige netten op aanvraag 
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Artikelcode   Gewicht Dia. ringen Lichtreductie  Kleur              Prijs 

65200..  200 g/m²  12 mm 66-85%  kleur op aanvraag € 6,39/m² 

65230..  230 g/m²   12 mm 70-95%  kleur op aanvraag € 7,88/m² 

Gaasnetten in polyethyleen bandje – vlamvertragend 

65110..  105 g/m²  12 mm 34-50%  kleur op aanvraag € 6,27/m² 

65145..  140 g/m²  12 mm 60-75% kleur op aanvraag € 8,43/m² 

65205..  200 g/m²  12 mm 66-85%  kleur op aanvraag € 12,54/m² 

65235..  230 g/m²  12 mm 70-90% ..01 ..07  € 13,45/m² 

                     
Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend : 

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

Prijs voor niet-rechthoekige netten op aanvraag   
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INDUSTRIE /NET - OPHANGTOEBEHOREN 

1.Lussen in de netrand. 
 

      
 

Art. 8910070  art. 8910075     art. 11230 

 

Artikelcode    omschrijving       Prijs 

8910070  Bevestigingslus       € 1,14/st 

8910075  Versterkte bevestigingslus     € 1,80/st 

11230  Kouslus ( enkel voor randtouw diameter 12 mm )  € 6,31/st 

 

2.Haken 

   
Art. 66210  art. 66211-66212-66213-66214 

 

Artikelcode    omschrijving       Prijs 

66210  Simplex musketonhaak 60 mm      € 0,20/st 

66211  Karabijnhaak verzinkt 6 x 60 mm ( conform DIN A 5299 )   € 0,78/st 

66212  Karabijnhaak verzinkt 7 x 70 mm ( conform DIN A 5299 )   € 0,94/st 

66213  Karabijnhaak verzinkt 8 x 80 mm ( conform DIN A 5299 )   € 1,06/st 

66214  Karabijnhaak verzinkt 11 x 120 mm ( conform DIN A 5299 )  € 2,04/st 

 

3.Diverse ophangtoebehoren 
 

          
          Art. 6623001      art. 66231  art. 6623507      art. 81921-81922 

 

Artikelcode    omschrijving    kleur   Prijs 

66230..  Nylonring geplaatst op het net  ..01   € 2,20/st 

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

66234.. Open ring ( voor kabel tot 6 mm )   ..04 ..07  € 0,55/st 

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

81921  Messing zeilring binnen dia. 10 mm geperst     € 1,45/st 

81922  Messing zeilring binnen dia. 19 mm geperst     € 1,61/st 
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INDUSTRIE /DEKZEILEN OP STANDAARDMATEN 

1.Polyethyleen dekkleden 100 g/m² 
Lichtgewicht dekkleden, geschikt voor tijdelijke afdekkingen. 

Polyethyleen bandjesweefsel met wind – en waterdichte coating. 

Alu zeilringen diameter 10mm om de meter. Netto weefselgewicht 

100g/m² de vermelde afmetingen zijn snijmaten. 

 

  
 

Artikelcode   Afmetingen  stuks/doos  Kleur   Prijs 

25001..  2 m x 3 m    20   ..01 ..04 ..05 ..08  €  3,45/st 

25002..  3 m x 4 m  10  ..01 ..04 ..05 ..08  €  6,90/st 

25003..  3 m x 5 m   8  ..01 ..04 ..05 ..08  €  8,62/st 

25004..  4 m x 5 m   6  ..01 ..04 ..05 ..08  € 11,51/st 

25005..  4 m x 6 m  5  ..01 ..04 ..05 ..08  € 13,80/st 

25006..  5 m x 6 m   4  ..01 ..04 ..05 ..08  € 17,25/st 

25007..  6 m x 8 m   3  ..01 ..04 ..05 ..08  € 27,60/st 

25008..  6 m x 10m   2  ..01 ..04 ..05 ..08   € 34,50/st 

25009..  8 m x 10m  2  ..01 ..04 ..05 ..08  € 45,98/ st 

25010..  10m x 12m  1  ..01 ..04 ..05 ..08             € 68,99/st 

25011..  10m x 15m  1  ..05    € 86,24/st 

25012..  10m x 20m  1  ..04 ..05   € 114,97/st 

25013..  15m x 15m  1  ..05    € 129,36/st 

Volumekortingen : Vanaf 3 dozen : op aanvraag 

 

2.Polyethyleen dekkleden 150 g/m² 
Lichtgewicht dekkleden, zeer geschikt voor het afdekken van materialen gedurende langere tijd. 

Door de hogere treksterkte en uitscheurweerstand zijn deze dekkleden beter geschikt voor gebruik in 

stormweer. Polyethyleen bandjesweefsel met wind-en waterdichte coating. Aluminium zeilringen 

diameter 10 mm om de meter. Netto weefselgewicht 150 g/m².  De vermelde afmetingen zijn 

snijmaten. 

 

 
Artikelcode   Afmetingen  stuks/doos  Kleur   Prijs 

25101..  2m x 3m   20   ..01 ..04   € 5,17/st 

25102..  3m x 4m  10    ..01 ..04  € 10,35/st 

25103..  3m x 5m    8   ..01 ..04  € 12,94/st 

25104..  3m x 6m    7   ..01 ..04  € 15,52/st 

25105..  4m x 5m    6   ..01 ..04  € 17,25/st 

25106..  4m x 6m    5   ..01 ..04  € 20,70/st 

25107..  4m x 8m    4    ..01 ..04  € 27,60/st 

25108..  5m x 6m    4   ..01 ..04  € 25,87/st 
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Artikelcode   Afmetingen  stuks/doos  Kleur   Prijs 

25109..  5m x 8m    3    ..01 ..04  € 34,50/st 

25110   6m x 8m    3    ..01 ..04  € 41,40/st 

25111..  6m x 10m    2    ..01 ..04  € 51,74/st 

25112..  8m x 10m    1   ..01 ..04  € 68,99/st 

25113..  8m x 12m    1    ..01 ..04  € 82,79/st 

25114..  8m x 15m    1    ..01 ..04  € 103,49/st 

25115..  10m x 12m    1   ..01 ..04  € 103,49/st 

25116..  10m x 15m    1    ..01 ..04  € 129,36/st

   

3.Polyethyleen dekkleden 240 g/m² 
Deze dekkleden houden kwalitatief het midden tussen de lichte polyethyleen dekkleden en de zware 

PVC-dekkleden. Ze zijn van hoogwaardige kwaliteit en langdurig inzetbaar door hun hoge UV 

bescherming. Polyethyleen bandjesweefsel met wind- en waterdichte coating. Messing zeilringen 

dia. 18mm om de meter. Netto weefselgewicht 250g/m². De vermelde afmetingen zijn snijmaten. 

 

 
Artikelcode                Afmetingen       stuks/doos   Kleur   Prijs 

25201..  4m x 6m  5    ..01 ..04 ..05  € 37,40/st 

25202..  6m x 8m  3    ..01 ..04 ..05  € 74,79/st 

25203..  6m x 10m  2    ..01 ..04 ..05  € 93,49/st 

25206..  8m x 10m  1    ..01 ..04 ..05  € 124,66/st 

25207..  8m x 12m  1    ..01 ..04 ..05  € 149,59/st 

25209..  10m x 12m  1    ..01 ..04 ..05  € 186,98/st 

25210..  10m x 15m  1   ..01 ..04 ..05  € 233,73/st 

25211..  10m x 20m  1    ..01 ..04 ..05  € 311,64/st 

25212..  15m x 20m  1   ..01 ..04 ..05  € 467,46/st 

 

4.Polyester/PVC dekkleden 570 g/m² 
Professionele dekkleden, geschikt voor langdurige afdekking in alle weersomstandigheden. Door 

hun goede UV – bestendigheid en hoge slijtvastheid worden deze zeilen veelvuldig gebruikt in de 

industrie en de transportsector. Polyesterweefsel met 2-zijdige PVC – coating. Zeilringen in verzinkt 

staal diam. 18 mm om de meter. Netto weefselgewicht 570 g/m². 

 

 
Artikelcode                Afmetingen       stuks/doos   Kleur   Prijs 

25249..                        willekeurige maten                                ..01  ..04 ..05 ..07 ..011 € 10,19/ m² 

25250..  4m x 6m  1   ..04 ..05  € 144,92/st 

25251..  5m x 6m  1   ..04 ..05  € 191,12/st 

25252..  6m x 8m  1    ..04 ..05  € 289,81/st 

25253..  6m x 10m  1    ..04 ..05  € 362,25/st 

25254..  8m x 10m  1    ..04 ..05  € 482,98/st 

25255..  10m x 12m  1    ..04 ..05  € 724,49/st 

Polyester / pvc – vlamvertragend 

25290..  willekeurige maten   ..01 ..04 ..05 ..07 ..011 € 13,33/m² 
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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

