Golfplaatbevestigers
Voor het bevestigen van golfplaten op houten en stalen onderconstructies
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Golfplaatbevestigers
nes®bv heeft een uitgebreid assortiment golfplaatbevestigers. Zowel verzinkt stalen uitvoeringen, volledig roestvaststalen
en Bi-metalen uitvoeringen zijn standaard leverbaar in diverse lengtematen. Naast de overbekende H3S-sets, de met drie
verschillende sluitringen voorziene houtdraadbouten volgens DIN571, heeft nes®bv in 2008 (met veel succes) de
H2S®-set geïntroduceerd. Een door ons bedachte en ontwikkelde zeer scherpe volledig roestvaststalen (A2) bout welke
voorzien is van een milieuvriendelijk EPDM/RVS element. Deze innovatie van nes®bv biedt inmiddels een goed alternatief
op de overigens nog steeds door ons aangeboden H3S-set.
Ook in het zelfborende segment biedt nes®bv u een ruime keuze. Door de verschillende boorpunten zijn onze
bevestigers toepasbaar bij het bevestigen van vezelcement golfplaten op zowel houten als op metalen onderconstructies
van verschillende diktes. Voor elke klus bieden wij u de juiste golfplaatbevestiger.

Zelfborende golfplaatbouten
De zelfborende golfplaatbouten kenmerken zich door de boorpunt, de door ons extra vergrootte veugels op de schacht en
het EPDM/RVS (A2) element. Een ideale combinatie waardoor bij het bevestigen boren, gat opruimen en afdichting in één
handeling verricht worden.
Deze bevestigers worden geleverd in verschillende materialen:
Bi-metaal, RVS (A2) en stalen bevestigers in verschillende maten voor verschillende toepassingen.

Zelfborende golfplaatbouten Bi-Metaal TYPE KDAC voor montage op staal

KD ®

Zelfborende golfplaatbouten Bi-metaal zijn vervaardigd uit roestvaststaal A2 (AISI 304), voorzien van een gehard stalen
boorpunt. Ze zijn verkrijgbaar met een boorpunt #3 en een boorpunt #5. nes®bv brengt deze schroeven op de markt
onder de merknaam KD®.
Het EPDM/RVS BAZ-element zorgt voor de afdichting na montage, terwijl de werking van de golfplaat opgevangen wordt.
Voor de juiste bevestiging dient de golfplaatbout zover ingedraaid te worden dat het hardmetalen deel
geheel door de onderconstructie gedraaid is. Alleen dan is de bevestiging volledig roestvaststaal.
Materiaal
Oppervlaktebehandeling
Boorpunt
Toepassing

Artikelnummer

KDACSS120BAZ

Maat

6,3 x 121/102 mm

Materiaal
Oppervlaktebehandeling
Boorpunt
Toepassing

Artikelnummer

KDACSS130HBAZ
KDACSS160HBAZ

: Bi-Metaal (Roestvaststaal voorzien van gehard stalen boorpunt)
: Glansverzinkt
: #3
: Montage van vezelcement golfplaten op een stalen
onderconstructie tot 6mm dikte.

Maat

lengte rvs-deel

Toepassing

102 mm

Golfplaat rechtstreeks op Multibeam

: Bi-Metaal (Roestvaststaal voorzien van gehard stalen boorpunt)
: Glansverzinkt
: #5
: Montage van vezelcement golfplaten op een stalen
onderconstructie tot 12mm dikte.

6,3 x 132/102 mm
6,3 x 160/130 mm

lengte rvs-deel

Toepassing

102 mm
130 mm

nes

Golfplaat rechtstreeks op dikker IP-staal
Golfplaat op dikker IP-Staal voorzien van maximaal
30 mm isolatie.

®

©Northern Engineering Services B.V.
Bakkenzuigerstraat 88 1333 HA Almere
P.O. Box 1082 1300 BB Almere
Tel: +31(0)36-5494200 Fax: +31(0)36-5290144

Dak en Wand / Golfplaatbevestigers 3

Zelfborende golfplaatbouten RVS A2 (AISI 304) voor montage op hout
Deze golfplaatbevestiger wordt toegepast indien de vezelcementplaat bevestigd moet worden op een houten gording.
De bevestigers worden op de toppen van de (overlappende) golfplaat aangebracht. De speciale boorpunt welke voorzien
is van extra schroefdraad bespoedigt het indraaien, de vleugels garanderen een werking van de golfplaat van minimaal
3mm. Hiermee voldoen deze schroeven aan de besluiten NPR 6707 en NPR 6708. Overigens geldt deze norm (conform de
gestelde eisen) voor al onze golfplaatbouten met vleugels.
Materiaal
Boorpunt
Toepassing

Artikelnummer
4032365130
4032365150
4032365170
4032365190

: Roestvaststaal A2 (AISI304, Materiaalnummer 1.4301)
: Voorzien van tappende en snijdende draad
: Montage van vezelcement golfplaten op een houten
onderconstructie

Maat

6,5 x 130 mm
6,5 x 150 mm
6,5 x 170 mm
6,5 x 190 mm

Verpakt per
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks

Toepassing

Golfplaat rechtstreeks op hout
Golfplaat op hout voorzien van 30 mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 40 - 50 mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 60 mm isolatie

De zelfborende golfplaatbouten RVS A2 (AISI 304) zijn uitgebreid beproefd op uittrekwaarden.
De hierbij verkregen gegevens zijn op aanvraag te verkrijgen.

Zelfborende golfplaatbouten Delta Tone voor bevestiging op staal
De zelfborende golfplaatbevestigers Delta Tone worden toegepast indien de vezelcement golfplaat bevestigd moet worden
op een Multibeam, een onderkonstructie van staal van maximaal 5mm of op een staalkonstructie van maximaal 12mm.
Materiaal
Oppervlaktebehandeling
Boorpunt
Toepassing

: Staal
: Delta Tone Coating 1.000 hrs SST (volgens DIN 50 021)
: #3
: Montage van vezelcement golfplaten op Multibeam of een
stalen onderconstructie tot maximaal 5mm.
Geadviseerde indraaisnelheid: 1.200 - 1.600 RPM

Artikelnummer
4031363105
4031363145
4031363165
4031363190

Maat

6,3 x 105 mm
6,3 x 145 mm
6,3 x 165 mm
6,3 x 190 mm

Verpakt per
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks

Toepassing

Golfplaat rechtstreeks op Multibeam
Golfplaat op Multibeam voorzien van 30 mm isolatie
Golfplaat op Multibeam voorzien van 40 - 50 mm isolatie
Golfplaat op Multibeam voorzien van 60 - 80 mm isolatie

Materiaal
Oppervlakte behandeling
Boorpunt
Toepassing

: Staal
: Delta Tone Coating 1.000 hrs SST (volgens DIN 50 021)
: #5
: Montage van vezelcement golfplaten op een stalen
onderconstructie van 6mm tot maximaal 12mm.
Geadviseerde indraaisnelheid: 1.000 - 1.500 RPM

Artikelnummer
4031563115
4031563155
4031563195
4031563235

Maat

6,3 x 115 mm
6,3 x 155 mm
6,3 x 195 mm
6,3 x 235 mm

Verpakt per
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks

Toepassing

Golfplaat rechtstreeks op dikker IP-staal
Golfplaat op dikker IP-staal v.v. 30 - 40 mm isolatie
Golfplaat op dikker IP-staal v.v. 60 mm isolatie
Golfplaat op dikker IP-staal v.v. 80 - 100 mm isolatie
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Voor de juiste bevestiging van de vezelcement golfplaten is niet alleen de juiste golfplaatbout van belang.
Een grote rol wordt ook weggelegd voor het EPDM/RVS (A2) element. Dit tweedelige element bestaat uit een
thermoset gevormd element en een roestvaststalen drukring. Bij thermoset vormen wordt géén gebruik
gemaakt van weekmakers, waardoor er geen sprake zal zijn van uitdroging of verharding van het element.
Bij juiste bevestiging van de bouten kan de sluitschelp alleen met enige moeite met de hand gedraaid worden.
Materiaal Element
Shore hardheid (in O)
Toleranties

: Thermoset EPDM
: 70O - 75O
: volgens DIN 7715 M3

Materiaal RVS drukring : Roestvaststaal A2
(materiaalnummer1.4301)
Toleranties
: Volgens DIN 6930 - M

Niet zelfborende golfplaatbouten
Naast de zelfborende golfplaatbouten heeft nes®bv een grote keuze aan niet zelfborende golfplaatbevestigers. Een deel
hiervan zijn traditionele bevestigers, maar met de introductie van de H2S®-set heeft nes®bv aangetoond steeds te
blijven innoveren.

H3S-sets: Houtdraadbouten volgens DIN 571 voorzien van 3-delige sluitschelp
De H3S-set is een traditionele bevestiger. Een staal/vuurverzinkte of roestvaststalen (A2) houtdraadbout volgens DIN 571
in diverse lengtes, welke voorzien zijn van een 3-delige sluitschelp. Deze sluitschelp bestaat uit een bitumen, een loden en
een roestvaststalen (A2) sluitring. Deze beproefde combinatie garandeert een juiste en volledige afsluiting ter plaatse van
het bevestigingspunt, terwijl de werking van de golfplaat volledig wordt opgevangen.
De H3S-sets worden toegepast bij het vastzetten van vezelcementen golfplaten op een houten gording. Bij standaard
golfhoogte wordt 7 x 110 mm gebruikt, bij renovatie 7 x 130 mm. Lengtes korter dan 110 mm worden vooral toegepast
bij montage van golfplaten tegen een gevel, waarbij met behulp van bijbehorende steunhaken de constructie wordt
opgebouwd.
Bij veestallen dienen de H3S-sets te allen tijde minimaal RVS (A2) uitgevoerd te zijn.
De bouten dienen door voorgeboorde golfplaten heen geschroefd te worden. Indien deze met behulp van een hamer door
de platen geslagen worden is in strijd met de garantievoorschriften van de golfplaatfabrikant.
Voor speciale projecten is het ook mogelijk de H3S-sets in rvs A4 uitgevoerd te bestellen.
Vraag onze verkoop naar de bij uw projecten toe te passen uitvoeringen.
Materiaal
Toepassing

: Roestvaststaal A2 (AISI 304)
: Montage van vezelcement golfplaten op een houten
onderconstructie
: 12 mm zeskant
: 10 mm

Sleutelwijdte
Voorboren

Artikelnummer
571927060
571927070
571927090
571927110
571927130
571927150
571927170
571927190
571927210
571927230

Maat

7 x 60 mm
7 x 70 mm
7 x 90 mm
7 x 110 mm
7 x 130 mm
7 x 150 mm
7 x 170 mm
7 x 190 mm
7 x 210 mm
7 x 230 mm

Verpakt per
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
50 stuks
50 stuks

Toepassing

Golfplaat als gevelbekleding
Golfplaat als gevelbekleding
Golfplaat als gevelbekleding
Golfplaat rechtstreeks op hout
Golfplaat rechtstreeks op hout bij renovatie
Golfplaat op hout voorzien van 30 mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 40 mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 50 - 60 mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 80 - 100 mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 100 - 120 mm isolatie
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De vuurverzinkte H3S-sets worden praktisch niet meer toegepast. nes®bv adviseert om in agressieve milieu’s roestvaststalen (A2) H3S-sets toe te passen. Het gebruik van vuurverzinkte H3S-sets gebeurt volledig op eigen risico van de klant.
Oppervlaktebehandeling
Toepassing
Sleutelwijdte
Voorboren

Artikelnummer
571947060
571947070
571947090
571947110
571947130
571947150
571947170
571947190
571947210
571947230
571947250
571947300

Maat

7 x 60 mm
7 x 70 mm
7 x 90 mm
7 x 110 mm
7 x 130 mm
7 x 150 mm
7 x 170 mm
7 x 190 mm
7 x 210 mm
7 x 230 mm
7 x 250 mm
7 x 300 mm

: Thermisch verzinkt (laagdikte 50 - 70 micron)
: Montage van vezelcement golfplaten op een houten
onderconstructie
: 12 mm zeskant
: 10 mm

Verpakt per
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
50 stuks
50 stuks
50 stuks
50 stuks

Toepassing

Golfplaat als gevelbekleding
Golfplaat als gevelbekleding
Golfplaat als gevelbekleding
Golfplaat rechtstreeks op hout
Golfplaat rechtstreeks op hout bij renovatie
Golfplaat op hout voorzien van 30mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 40mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 50 - 60mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 80 - 100mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 100 - 1200mm isolatie
Voor speciale projecten
Voor speciale projecten

H2S®-sets: RVS (A2) golfplaatbevestigers voorzien van een EPDM/RVS sluitschelp
De H2S®-set is een doorontwikkelde H3S-set. De door nes®bv ontwikkelde golfplaatbevestiger voorzien van een volledig
nieuw ontworpen EPDM/RVS sluitschelp betekende een ware revolutie.
Het element is gemaakt van moderne milieuvriendelijke materialen, er wordt voor de afdichting geen lood en geen
bitumen meer gebruikt. Het element is thermoset vervaardigd, dus geen spuit-gietwerk, waardoor er geen uitdroging of
verharding van het EPDM zal optreden. Bij een 12mm voorgeboorde golfplaat zorgt ons unieke ontwerp door middel van
verschillende afdichtingsribben voor een volledige afdichting bij montage, terwijl ook hierbij de werking van de golfplaten
door weersinvloeden gegarandeerd blijft. Ook de bout is een grote verbetering. Een ten opzichte van een houtdraadbout
volgens DIN 571 superieure bout, voorzien van een zeer scherpe punt welke een kortere indraaitijd bewerkstelligt. Ook
betekent deze ontwikkeling een hogere uittrek- en overtrekwaarde.
Materiaal
Toepassing

: Roestvaststaal A2 (AISI 304)
: Montage van vezelcement golfplaten op een houten
onderconstructie
: 10 mm zeskant (passende dopbit wordt meegeleverd)
: 12 mm

Sleutelwijdte
Voorboren

Artikelnummer
57422S7060*
57422S7070*
57422S7090*
57422S7120
57422S7130
57422S7150
57422S7170
57422S7190

Maat

7 x 60 mm
7 x 70 mm
7 x 90 mm
7 x120 mm
7 x130 mm
7 x150 mm
7 x170 mm
7 x190 mm

Verpakt per
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks

Toepassing

Golfplaat rechtstreeks op hout
Golfplaat rechtstreeks op hout
Golfplaat op hout voorzien van 30mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 50mm isolatie
Golfplaat op hout voorzien van 60mm isolatie

* De lengtematen 60, 70 en 90 mm zullen binnenkort beschikbaar zijn. De H3S-sets in deze lengtes zijn als alternatief leverbaar.

H2S®-sets zijn volledig getest op gebruik in combinatie met vezelcement golfplaten. Een volledig TNO-rapport is
op aanvraag beschikbaar.
H2S® is een geregistreerd handelsmerk van Northern Engineering Services BV.
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Overige golfplaatbevestigers
L- en J-haken
L- en J-haken worden projectmatig geleverd. De door u gewenste maten en aantallen worden op aanvraag geproduceerd.
De haken worden vervaardigd uit RVS (A2) of Vuurverzinkte bouwdraadeinden met een diameter van 7mm. Standaard
worden de bijpassende bouwmoeren meegeleverd. De bouwdraadeinden zijn ook in verschillende lengtes in rechte vorm
verkrijgbaar. Hiermee kunt u zelf de juiste L- of J-haken buigen. De L- en J haken zijn voorzien van 45 mm draad, de
bouwdraadeinden zijn voorzien van 50mm draad.

L-haak

90 mm

H
20 mm
B

Materiaal
Diameter
Toepassing

Voor het bepalen van de juiste maten geldt bij
het bevestigen van een 177/51 vezelcementen
golfplaat voor de L-haken:
- De hoogte van de gording (H) + 90 mm is de
hoogte van de L-haak.
- De breedte van de gording (B) + 3 mm is de
breedte van de L-haak.

J-haak

Bij J-haken geldt voor het bepalen van de hoogte:
- De hoogte (H) van het hoekprofiel + 90 mm
- De lengte van de schuin opstaande omzetting is
altijd 20 mm.

90 mm

H

20 mm

: Roestvaststaal (A2) of Thermisch verzinkt staal
: 7 mm
: Vezelcementen golfplaten op stalen onderconstructie

Voor de afdichting kunt u gebruik maken van de drie-delige sluitschelpen van de H3S-sets, of van de zogenaamde
WAD-elementen, EPDM elementen voorzien van een grote roestvaststalen (A2) drukring.

Artikelnummer

Omschrijving

5719900021
5719900031
5719900041

H3S-ring RVS (A2) (verpakt per 100 stuks)
H3S-ring Lood (verpakt per 100 stuks)
H3S-ring Bituum (verpakt per 100 stuks)

225000000
225000001

Wad-element
RVS (A2) ring tbv Wad-element

Glockennagels
De Glockennagel is een vuurverzinkte, getordeerde nagel speciaal bestemd voor de bevestiging van kleinere golfplaten.
Voor het bevestigen dient de plaat 7 mm te worden voorgeboord. De Glockennagels zijn voorzien van een
celrubberen en een bitumen ring. De nagel dient los-vast te worden ingeslagen, zodanig dat de bitumen
ring het boorgat goed afsluit. Deze nagels zijn standaard leverbaar in de veel voorkomende golfplaat-kleuren
Antraciet en Baksteen-rood, maar zijn ook ook op verzoek te coaten in elke denkbare projectkleur.
Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden.
Materiaal
Oppervlakte behandeling
Toepassing
Voorboren

Artikelnummer
998980001
993980004

Maat

3,8 x 110
3,8 x 110

: Staal
: Thermisch Verzinkt
: Kleiner golfplaten op houten onderconstructie
: 7 mm

Kleur

Antraciet
Baksteenrood
nes

®

©Northern Engineering Services B.V.
Bakkenzuigerstraat 88 1333 HA Almere
P.O. Box 1082 1300 BB Almere
Tel: +31(0)36-5494200 Fax: +31(0)36-5290144

Dak en Wand / Golfplaatbevestigers 7

Toebehoren
Naast de diverse bevestigers biedt nes®bv een uitgebreid programma toebehoren aan. U wordt hierdoor in staat gesteld
al uw materialen voor bevestiging en afwerking in één keer te bestellen en geleverd te krijgen.

Vogelschroten en hanenkammen
Vogelschroten en hanenkammen worden toegepast ter afsluiting van de golfopeningen aan de dakvoet. Deze werken als
vogel- en muiswering onder de dakbedekking. Vogelschroten worden geleverd in kunststof en aluminium uitvoering.

Artikelnummer

Maat

Omschrijving

Toepassing

998V1000E5

1045 mm

Geperforeerd PVC onderstuk 1045 mm

Onder de golf, op de muurplaat

998A1060P

1060 mm

Geperforeerd Aluminium vogelschroot

Onder de golf, tegen de muurplaat

Hanenkammen worden onder golfplaten (of dakpanplaten) geplaatst op de muurplaat
998H1000064A
998H100085A
998H100100A
998H1000064B
998H100064R
998H1000064ZW

1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm

PE Hanenkam Antraciet 65mm hoog
PE Hanenkam Antraciet 85mm hoog
PE Hanenkam Antraciet 100 mm hoog
PE Hanenkam Bruin 65 mm hoog
PE Hanenkam Rood 65 mm hoog
PE Hanenkam Zwart 65 mm hoog

Kunststof afstandhouders
Deze worden ter hoogte van de bevestigers toegepast bij transparante beplating.
Hierdoor geven de afstandhouders ter plaatse de Polyester of PVC plaat extraondersteuning.

Artikelnummer
417037618
417031751

Omschrijving

Kunststof afstandhouder 76/18
Kunststof afstandhouder 177/51

Toepassing

Tbv. 76/18 golfprofiel
Tbv. 177/51 golfprofiel

Lap-lox
Lap-lox sets worden gebruikt bij zijdelingse overlapping van kunststof golfplaten onderling, of bij
zijdelingse verbinding van deze platen met vezelcement golfplaten. De sets bestaan uit een rubberen
manchet voorzien van M5 binnendraad, een roestvaststalen A2 tapbout (volgens DIN933) M5 x 30 mm
en een RVS sluitring met aangevulcaniseerd EPDM.
De platen dienen 10 mm voorgeboord te worden. Na plaatsen van de lap-lox wordt deze aangedraaid,
waardoor het rubberen manchet zal uitzetten en de platen aan elkaar zal klemmen.
Ook kunnen de Lap-lox eventueel worden toegepast om een verkeerd geboord gat ten behoeve van een bevestiger af te
stoppen.

Artikelnummer
9982LAPLOX

Afmeting

M5 10 x25 mm

Toepassing

Bevestigen van zijdelingse overlap en reparatie
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Vulstroken
Vulstroken in golfplaatprofiel worden gebruikt voor afdichting. Er worden hiermee tocht- en koudebruggen tegengegaan.
Door de gesloten celstruktuur van het polyetheenschuim is het bestendig tegen rot en beschadiging door knaagdieren en
vogels. Het binnendringen van (opwaaiend) regenwater, sneeuw of stof wordt voorkomen.
De vulstroken worden standaard uitgevoerd in antracietgrijs, in een breedte van 25 mm. Andere breedtes en kleuren zijn
op aanvraag te realiseren. Overigens is voor elk denkbare golfplaat een vulstrook te produceren.

Artikelnummer

201GVETERN51177

Omschrijving

Vulstrook tbv. 51/177 golfprofiel

Voegkit
Voegkit is verkrijgbaar in twee vormen: zelfklevende kitsnoer en spuitkit. De voegkit wordt ter plaatse van de overlapping
aangebracht.
Zelfklevende kitsnoer wordt uitsluitend toegepast bij de lengteoverlap, zodra de dakhelling minder is dan 15 graden.
Spuitkit kan zowel bij de lengte- als de breedteoverlap. De kit wordt altijd circa 30 mm onder de bevestiger aangebracht.
Het plaatoppervlak dient bij aanbrengen droog, vet- en stofvrij te zijn. Raadpleeg te allen tijde bij het aanbrengen de
technische gegevens van uw golfplaatleverancier.
De Kitsnoer wordt geleverd in 8 mm, 10 mm en 12 mm dikte, de spuitkit (Shell Tixophalte) wordt geleverd in kokers van
310 ml.

Artikelnummer
417700008
417700010
417700012

Omschrijving

Kitsnoer 8 mm
Kitsnoer 10 mm
Kitsnoer 12 mm

Verpakking

70 meter per rol / verpakt per 3 rollen
54 meter per rol / verpakt per 3 rollen
32 meter per rol / verpakt per 3 rollen

Shell Tixophalte is bij ons standaard uit
voorraad leverbaar.
Kokers van 310 ml, verpakt per 24 stuks.

Artikelnummer
210400000

Kitsnoer bij de
lengteoverlap
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Boren
Met uitzondering van de zelfborende golfplaatbouten dienen de diverse bevestigers en toebehoren verwerkt te worden in
voorgeboorde golfplaten. Alleen dan wordt er garantie verleend op de bevestigde dak- en wandbekleding.

nes®bv heeft hiervoor een uitgebreid assortiment boren in het programma. Het voorboren van vezelcement platen
gebeurt door middel van SDS4+-boren, hamerboren 4-plus met SDS aansluiting. Een greep uit het aanbod:

Artikelnummer
413070160
413100110
413100160
413100210
413100260
413100310
413100350
413100450
413120166
413120216
413120266
413120310
413120450
413120600

Omschrijving

Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+
Hamerboor SDS4+

7 x 100/160
10 x 50/110
10 x 100/160
10 x 150/210
10 x 200/260
10 x 250/310
10 x 300/350
10 x 400/450
12 x 100/160
12 x 150/210
12 x 200/260
12 x 250/310
12 x 400/450
12 x 550/600

Toepassing

Voorboren tbv Glockennagels
Voorboren tbv H3S-sets
Voorboren tbv H3S-sets
Voorboren tbv H3S-sets
Voorboren tbv H3S-sets
Voorboren tbv H3S-sets
Voorboren tbv H3S-sets
Voorboren tbv H3S-sets
Voorboren tbv H2S-sets
Voorboren tbv H2S-sets
Voorboren tbv H2S-sets
Voorboren tbv H2S-sets
Voorboren tbv H2S-sets
Voorboren tbv H2S-sets

Lengtes tot 1 meter zijn op aanvraag leverbaar.

Elektrisch en accu gereedschap
Ook voor divers elektrisch en accu gereedschap kunt u bij ons terecht. Vraag naar onze voordelige prijzen voor
professionele boor- zaag- en schroefmachines.
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Disclaimer
Nes

®
bv is met de uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze catalogus, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Nes ® bv spant zich er voor in de inhoud van de catalogus
regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Nes ® bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan, op welke manier
dan ook, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in deze catalogus.
De informatie, tekeningen, toepassingsgebieden en eventuele aanbevelingen in deze catalogus kunnen zonder
voorafgaande waarschuwing of kennisgeving van nes ® bv worden gewijzigd. Het auteursrecht van deze catalogus berust bij nes ® bv of bij
derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan nes ® bv. Het vermenigvuldigen en/of distribueren van deze
catalogus of delen daarvan is verboden tenzij schriftelijk toestemming is verleend door nes ® bv.

Zorg er voor dat u te allen tijde de richtlijnen en verwerkingsvoorschriften van uw fabrikant, importeur of toeleverancier voor de bouwmaterialen
waar de in dit hoofdstuk genoemde producten op van toepassing zijn in acht neemt.

Algemene Verkoopvoorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Deze algemene verkoopvoorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevoland, zijn van toepassing op al onze offertes en
overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden kopers geacht akkoord te gaan met onze verkoopwaarden. Afwijkingen van deze
verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.
Indien de koper zijnerzijds algemene ( inkoop) voorwaarden hanteert, zullen deze ons niet binden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is geaccepteerd, en
dan slechts voor zover deze niet strijdig zijn met onze verkoopvoorwaarden, in welk geval onze algemene verkoopvoorwaarden zullen prevaleren.
Overeenkomsten zijn slechts dan geldig, wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Al onze offertes zijn vrijblijvend; de koper kan aan een offerte geen enkel recht ontlenen. Indien na het uitbrengen van een offerte, doch voordat levering
plaatsvindt, een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ( waaronder expliciet begrepen een koerswijziging van buitenlandse valuta), zijn wij
gerechtigd deze verhoging en / of koerswijziging door te berekenen.
Bij levering van speciaal aan te maken artikelen behouden wij ons het recht voor een meer - of minderlevering van ca. 10% te leveren; de koper is steeds
verplicht deze meer - of minderlevering volledig af te nemen en te betalen. Tevens wordt benadrukt dat offertes voor speciaal aan te maken artikelen steeds
vrijblijvend zijn en uitsluitend betrekking hebben op de aangevraagde hoeveelheid zodat bij het bestellen van een kleinere hoeveelheid de prijs dien
overeenkomstig wordt aangepast.
Onze prijzen zijn gesteld in Euro(€), exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Standaard - fabrieksverpakking is in onze prijzen inbegrepen; kisten, pallets, e.d. worden doorberekend aan de koper.
De door ons opgegeven levertijd geldt steeds uitsluitend en alleen als een streeftermijn, zodat de koper aan het overschrijden van deze termijn geen enkel
recht kan ontlenen. Met name kan de koper bij overschrijding van de streeftermijn geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst en / of
schadevergoeding, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. Indien de koper van oordeel is dat een overschrijding van de door ons genoemde
streeftermijn, voor hem / haar als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is koper verplicht om ons bij aangetekende brief of deurwaardersexploot
alsnog een redelijke levertijd te stellen, welke ( wederom) niet als fatale termijn kan gelden. Wij zullen na ontvangst van de hierboven genoemde kennisgeving
met koper in overleg treden ter zake de overschrijding van de streeftermijn. Overigens gelden de artikelen, voor wat betreft de levertijd, als geleverd zodra
deze ter afhaling dan wel ter bezorging bij ons gereed staan.
Wanneer wij, als gevolg van een niet aan ons toerekenbare tekortkoming, niet tot levering in staat zijn, vervalt uiteraard onze verplichting tot levering en kan
koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
Direct nadat de artikelen zijn geleverd c.q. als geleverd gelden in de zin van artikel 8, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of
door de geleverde zaken mocht ontstaan. Het vervoer van de artikelen geschiedt derhalve voor risico van de koper.
Reclames kunnen uitsluitend en alleen binnen 8 dagen na in ontvangstname van de artikelen door de koper door ons worden geaccepteerd en in behandeling
genomen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 gaat de eigendom van de geleverde artikelen eerst op de koper over wanneer de koper alle huidige en toekomstige
vorderingen van NES volledig heeft voldaan. In geval van surséance of faillissement van de koper blijven de geleverde artikelen ons eigendom tot volledige
betaling heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat ter zake alle openstaande posten de nog op voorraad liggende materialen door ons kunnen en mogen worden
opgeëist.
Alle zendingen worden geleverd op de door NES BV te bepalen wijze. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer zulks schriftelijk is overeengekomen, wordt
hiervan afgeweken.
Geleverde, speciaal op verzoek van koper aangemaakte, zaken worden niet teruggenomen. Retourzendingen van andere van de hiervoor bedoelde zaken
dienen steeds franco plaats te vinden naar een door ons op te geven adres en zullen worden geweigerd indien wij niet vooraf door onze koper schriftelijk op de
hoogte zijn gebracht van zijn / haar voornemen tot retournering van bepaalde door ons geleverde zaken.
Franco - levering geschiedt uitsluitend voor zendingen met een netto - orderwaarde van minimaal €295,- exclusief BTW. Vrachtkosten zullen door NES BV in
rekening worden gebracht, indien de orderwaarde minder is dan €295,- exclusief BTW
Wij aanvaarden voor de deugdelijkheid van geleverde zaken geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk door ons is gegeven. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in een geleverde zaak. Mochten wij nochtans om
welke reden dan ook, toch aansprakelijk zijn dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de zaak door ons aan koper is
verkocht.
Betaling van de door ons geleverde zaken dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere regeling is
getroffen. Door de enkele overschrijding van de bedongen betalingstermijn is de koper vanaf de dag der overschrijding een rentepercentage van 2% per
maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle kosten welke ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en /of buitengerechtelijke incassering van
vorderingen zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten zullen nimmer minder zijn dan 15% van het door koper verschuldigd bedrag.
De koper kan betaling niet achterwege laten c.q. opschorten met een beroep op tegenvordering op ons dan wel nalatigheid onzerzijds. Uiteraard kan de koper,
die met betaling van de factuur in gebreke blijft, geen aanspraak maken op levering van een lopende bestelling.
Afbeeldingen en beschrijvingen in onze brochures zijn steeds vrijblijvend; kopers kunnen daaraan dan ook geen enkel recht ontlenen.
Op alle aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in
Arrondissement Amsterdam, of aan de bevoegde Rechter waar koper zijn / haar woonplaats heeft, zulks ter keuze van NES BV.
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