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Geelverzinkt
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Tellerkopschroef
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Glaslatschroef

Vlonderschroef

Scharnierschroef

Potdekselschroef

Assortimentskoffers

Woodies Ultimate
Woodies® Ultimate
Het “Woodies Ultimate” merk is door ASF Fischer B.V. in 2009 op de markt gebracht. Vanuit de ervaring die we de afgelopen decennia
hebben opgebouwd, is het Woodies Ultimate assortiment ontwikkeld. Het assortiment bestaat uit een reeks schroeven die op
universele of juist hele specifieke wijze kunnen worden toegepast.
Eigenschappen
Naast de generieke eigenschappen, die hieronder worden genoemd, heeft een groot deel van de Woodies-Ultimate schroeven zeer
innovatieve eigenschappen, waardoor deze als vervanger van andere bevestigingsmaterialen kunnen dienen. De Woodies zijn voorzien
van een reeks eigenschappen die voldoen aan de eisen die de professionele verwerker mag verwachten.
• Extra diepe Torx-indruk
Hierdoor ontstaat er extra grip wanneer de bit wordt aangebracht in de Torx-indruk.
• Freesribben onder de kop
Hierdoor wordt het materiaal geruimd, waardoor de kop beter verzinkt. (uitzondering hierop vormt de scharnierschroef. Deze beschikt
niet over de freesribben om beschadiging aan scharnieren en ander beslag te voorkomen.)
• Schachtribben en schroefdraad
Zorgen er voor dat de schroef gemakkelijker en sneller het hout ingedraaid kunnen worden; deze verminderde weerstand van het
indraaien verkleint de kans op breuk en schade aan hout of beslag. En niet onbelangrijk: de accu’s die u gebruikt, gaan lager mee.
• De speciale punt
Zorgt er voor dat voorboren in de meeste gevallen niet meer nodig is en de Woodies-Ultimate geschikt zijn voor bijna iedere houtsoort.
Door deze punt ’grijpt’ de schroef eerder in het hout en wordt de kans op splijten bij het indraaien verminderd.
• Gratis bitje
Om het product Woodies Ultimate nog completer te maken, wordt er in iedere verpakking een gratis bit meegeleverd. Deze bit zorgt er
voor dat de schroeven machinaal makkelijk te verwerken zijn.
• Herkenbaarheid: De letter ‘W’ in de kop
Middels dit kenmerk in alle Woodies-schroeven, is kwaliteit tezamen met alle keurmerken gewaarborgd.
• Keurmerken
Alle Woodies Ultimate schroeven beschikken over het CE-keurmerk, wat wordt afgegeven op basis van een technische beoordeling:
European Technical Assessment.
• Chroom 6-vrij
Alle schroeven binnen het brede scala van het merk Woodies Ultimate zijn Chroom 6-vrij. Het milieu is altijd één van de kernpunten
geweest bij het ontwikkelen van het merk Woodies Ultimate.

Het assortiment
Het Woodies-Ultimate assortiment bestaat uit de volgende schroeven:
•
Woodies verzonken kop
•
Woodies tellerkop
•
Woodies vlonderschroeven
•
Woodies voldraad
•
Woodies glaslatschroeven
•
Woodies paalhouderschroeven
•
Woodies scharnierschroeven
•
Woodies potdekselschroeven
•
Woodies assortimentskoffers
Afhankelijk van de eigenschappen van de schroef kan deze universeel of juist voor zeer specifieke doeleinden worden gebruikt. De
toepassing van de schroef bepaalt in welke diameter(s) of lengte(s) wordt aangeboden. Hetzelfde geldt voor de staalkwaliteit of de
behandelingen (RVS, verzinkt of Shield) die op de schroeven zijn toegepast.
Keurmerken:
De Woodies Ultimate schroeven zijn voorzien van de volgende keurmerken:
•
CE-keurmerk (ETA)
•
SHR-Keurmerk

Partner in fasteners

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl
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Nieuw in het bestaande hout constructieschroeven-programma Woodies® Ultimate zijn
de Woodies Shield anti-roest schroeven. De zeer gunstig geprijsde Woodies Shield houtconstructieschroeven zijn gemaakt van gehard staal en vervolgens voorzien van een
milieuvriendelijke EP5-coating. Hierdoor zijn de anti-roest hout constructieschroeven veel
sterker en duurzamer dan RVS schroeven. De EP5-coating zorgt voor een hoge
corrossie resistentie waardoor de schroeven bestand zijn tegen slijtage, krassen en andere
mogelijke beschadigingen. Dit alles maakt dat de Woodies Shield anti-roest schroeven zeer
geschikt zijn voor tal van toepassingen buitenshuis.
Woodies Shield verkrijgbaar in:
•
Verzonken kop
•
Verzonken kop voldraad
•
Vlonderschroeven
•
Paalhoudersschroeven
•
Tellerkopschroeven

ETA-17/0286

Woodies Shield: ‘The Ultimate Rust Protection’

De EP is een verzameling coatings voor verschillende
afwerkingen van schroeven. De Kathodische
electrocoat zorgt voor een superieure afwerking en
hoge corrosie bestendigheid: toepassing van de
electrocoat technologie zorgt ervoor dat er een
sterke en duurzame coating op de schroeven komt.

Environmental
friendly

6

De EP5 coating op de Woodies Shield is zo
aangepast dat deze een zoutsproeittest tot
wel 2000 uur aankan.
De EP5 coating is helemaal RoHS conform. Dit
betekent dat er geen enkele chroom of andere
stoffen in de coating zitten welke in de RoHS
worden genoemd. Hiermee voldoet het
aan alle Europese milieueisen.

ETA-17/0286
WOODIES® ETA Keuring
De European Technical Assessment (ETA) is een document met informatie over de prestaties van een bouwproduct en de essentiële
kenmerken van dit product. De definitie hiervan is opgenomen in de nieuwe bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 die op 1 juli
2013 in werking is getreden in alle Europese lidstaten.
De ETA biedt de vrijwillige mogelijkheid voor de fabrikant om een bouwproduct een CE-markering te geven. De ETA kan worden
uitgegeven als het bouwproduct niet of niet volledig wordt gedekt door een geharmoniseerde Europese norm (hEN) en de
beoordelingsmethoden en -criteria zijn vastgelegd in een Europees beoordelingsdocument ( European Assessment Document - EAD).
De ETA is geldig in alle 28 Europese lidstaten en in de Europese Economische ruimte, maar ook in Zwitserland en Turkije. De ETA kan
op verzoek worden verkregen door een fabrikant ( of zijn bevoegde vertegenwoordiger) in landen waar een technischebeoordelingsinstantie (TAB) is aangewezen volgens de bouwproductenverordening. De ETA vormt de basis voor een prestatieverklaring (DoP) die door
de fabrikant moet worden opgesteld.
De ETA draagt bij tot het verkrijgen van vertrouwen in de prestaties van de bouwproduct in verband met de essentiële kenmerken
ervan, rekeningen houdend met het beoogde gebruik. De ETA-route ondersteunt het vrije verkeer van bouwproducten en daarmee de
interne Europese markt.
Een ETA bevat de volgende informatie:
Contactgegevens van de fabrikant ( houder ETA ). Het product ( handelsnaam) en het bedoelde gebruik, de fabriek (gecodeerde of
contactgegevens ), details van het beoordelingsprogramma en de prestaties van het product en afhankelijk van de relevante
AVCP-systemen, de controletaken van een aangemelde instantie of van de fabrikant.
Een ETA die is uitgegeven na 1 juli 2013 is van onbepaalde duur. Op de ETA-website worden verwijzingen naar uitgegeven ETA’s
gepubliceerd.

WOODIES® Chroom 6-vrij
Chroom 6 wordt in verschillende industrieën gebruikt bij het verwerken met chemische stoffen. Zodoende brengt deze stof schade toe
aan mens en milieu. Chroom 6 is door de Europese Unie binnen de regelgeving voor chemische stoffen enkel toegestaan indien bedrijven
over de juiste vergunning beschikken.
- ASF Fischer levert u chroom 6-vrije producten.
A.S.F. Fischer wil op alle terreinen die binnen zijn werkveld betrekking hebben op mens en milieu, juist een bijdrage
leveren aan (het verbeteren van) een gezonde werk- en leefomgeving. Het op een milieuvriendelijke manier
ontwikkelen van onze eigen merken, waaronder Woodies-Ultimate, hoort hier uiteraard ook bij.
Vanuit die visie willen wij u producten leveren die chroom 6-vrij zijn en dus niet schadelijk zijn voor mens
en milieu.

Cr3+
Environmental
friendly

NIEUWE VERPAKKING!
De verpakking is van stevig gecoat karton, daardoor vuil en waterafstotend. Tevens voorzien van een zichtventer. De voorzijde
kan worden geopend en na gebruik weer goed worden gesloten. De bovenzijde kan in zijn geheel worden geopend, zodat de
schroeven er nog makkelijker uit kunnen.
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3.

8.

615.35.374 - xxxxxx

6.
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E

3.

200

5.

Stk./pcs.

Zinc plated
Verzinkt
Zingué

Verzinkt

8.
Cr3+

17
EAD 130118-00-0603
ETA-17/0286 DoP:201700014

Environmental
friendly

Duurzaamheid:
Staal gehard, verzinkt
Ø 3,5mm - Ø 12mm

A

621.40.372 - xxxxxx

Cr3+

17
EAD 130118-00-0603
ETA-17/0286 DoP:201700014

M

4.0x40 2.

3.5x40 2.

9.

PZD-2

4.0x40

200

9.

Environmental
friendly

Duurzaamheid:
Staal gehard, verzinkt
Ø 3,5mm - Ø 12mm

6.

1. Merknaam met type aandrijving
2. Diameter en lengte schroef
3. Verpakkingsaantallen
4. Type aandrijving
5. Afbeelding type schroef
6. Belangrijke keuringen
7. Productbeschrijving
8. Cr3+, Chroom 6 vrij
9. Technische informatie

KLEUREN ETIKET

POZIDRIVE OF TORX

Door de gele en groene aanduiding is het in één
oogopslag duidelijk welke schroeven TX en
welke PZ zijn.
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Woodies Ultimate

Verzinkt
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Een universele deeldraad schroef, verkrijgbaar in blauw en geel verzinkt.
Toepassing
•
Specificaties
•
•
•
•
•
Keurmerken
•
•
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Divers
Aandrijving:TX
3.5, 4 4.5, 5, 6 en 8
Lengte: 20 t/m 400 afhankelijk van de diameter
Deeldraad
Verzinkt
CE-keurmerk (ETA)
Chrome 6-vrij

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl

Partner in fasteners

Woodies Ultimate

WOODIES® Ultimate schroeven verzinkt
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Verzonken kop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

615.35.232

3.5 x 20/12

200

72

615.60.371

6.0 x 40/24

200

24

615.35.272

3.5 x 25/15

200

72

615.60.401

6.0 x 50/30

200

18

615.35.312

3.5 x 30/18

200

72

615.60.441

6.0 x 60/35

200

12

615.35.372

3.5 x 40/24

200

24

615.60.481

6.0 x 70/40

200

12

615.35.401

3.5 x 50/30

200

24

615.60.511

6.0 x 80/50

200

12

615.40.272

4.0 x 25/15

200

72

615.60.551

6.0 x 90/55

100

18

615.40.312

4.0 x 30/18

200

24

615.60.581

6.0 x 100/60

100

12

615.40.311

4.0 x 30/18

1000

12

615.60.641

6.0 x 120/60

100

12

615.40.342

4.0 x 35/20

200

24

615.60.701

6.0 x 140/70

100

12

615.40.372

4.0 x 40/24

200

24

615.60.711

6.0 x 150/70

100

12

615.40.371

4.0 x 40/24

500

12

615.60.731

6.0 x 160/70

100

12

615.40.370

4.0 x 40/24

1000

8

615.60.751

6.0 x 180/70

100

8

615.40.391

4.0 x 45/27

200

24

615.60.771

6.0 x 200/70

100

8

615.40.402

4.0 x 50/30

200

24

615.60.801

6.0 x 220/70

100

8

615.40.401

4.0 x 50/30

500

12

615.60.811

6.0 x 240/70

50

4

615.40.441

4.0 x 60/35

200

18

615.60.831

6.0 x 260/70

50

4

615.40.481

4.0 x 70/40

200

12

615.60.851

6.0 x 280/70

50

4

615.40.511

4.0 x 80/50

200

12

615.60.871

6.0 x 300/70

50

4

615.45.272

4.5 x 25/15

200

24

615.80.701

8.0 X 140/80

50

12

615.45.312

4.5 x 30/18

200

24

615.80.731

8.0 X 160/80

50

12

615.45.342

4.5 x 35/20

200

24

615.80.751

8.0 X 180/80

50

8

615.45.372

4.5 x 40/24

200

24

615.80.771

8.0 X 200/80

50

8

615.45.392

4.5 x 45/27

200

24

615.80.801

8.0 X 220/80

50

4

615.45.401

4.5 x 50/30

200

18

615.80.811

8.0 X 240/80

50

4

615.45.441

4.5 x 60/35

200

18

615.80.831

8.0 X 260/80

50

4

615.45.481

4.5 x 70/40

200

12

615.80.851

8.0 X 280/80

50

4

615.45.511

4.5 x 80/50

200

12

615.80.871

8.0 X 300/80

50

4

615.50.271

5.0 x 25/15

200

24

615.80.891

8.0 X 320/80

50

4

615.50.312

5.0 x 30/18

200

24

615.80.911

8.0 X 340/80

50

4

615.50.371

5.0 x 40/24

200

24

615.80.931

8.0 X 360/80

50

4

615.50.401

5.0 x 50/30

200

18

615.80.951

8.0 X 380/80

50

4

615.50.441

5.0 x 60/35

200

12

615.80.961

8.0 X 400/80

50

4

615.50.481

5.0 x 70/40

200

12

615.80.971

8.0 X 420/80

50

4

615.50.511

5.0 x 80/50

200

12

615.80.981

8.0 X 440/80

50

4

615.50.551

5.0 x 90/55

200

12

615.80.991

8.0 X 460/80

50

4

615.50.581

5.0 x 100/60

200

8

615.50.641

5.0 x 120/70

100

12

Cr3+
Environmental
friendly

Partner in fasteners

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl
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Woodies Ultimate

Geelverzinkt
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Een universele deeldraad schroef, verkrijgbaar in blauw en geel verzinkt.
Toepassing
•
Specificaties
•
•
•
•
•
Keurmerken
•
•
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Divers
Aandrijving: TX
3.5, 4 4.5, 5, 6 en 8
Lengte: 20 t/m 400 afhankelijk van de diameter
Deeldraad
Geelverzinkt
CE-keurmerk (ETA)
Chrome 6-vrij

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl

Partner in fasteners

Woodies Ultimate

WOODIES® Ultimate schroeven geelverzinkt
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Verzonken kop met Tx-indruk en deeldraad

Artikelnr.

ØxL

72

614.60.581

6.0 x 100/60

100

12

200

72

614.60.641

6.0 x 120/70

100

12

3.5 x 30/18

200

72

614.60.701

6.0 x 140/70

100

12

614.35.372

3.5 x 40/24

200

24

614.60.801

6.0 x 220/70

50

4

614.40.272

4.0 x 25/15

200

72

614.60.811

6.0 x 240/70

50

4

614.40.312

4.0 x 30/18

200

24

614.60.871

6.0 x 300/70

50

4

614.40.342

4.0 x 35/20

200

24

614.80.511

8.0 x 80/50

50

24

614.40.372

4.0 x 40/24

200

24

614.80.581

8.0 x 100/60

50

18

614.40.402

4.0 x 50/30

200

24

614.80.641

8.0 x 120/80

50

12

614.40.441

4.0 x 60/35

200

18

614.80.701

8.0 x 140/80

50

12

614.45.311

4.5 x 30/18

500

18

614.80.731

8.0 x 160/80

50

12

614.45.372

4.5 x 40/24

200

24

614.80.751

8.0 x 180/80

50

8

614.45.401

4.5 x 50/30

200

18

614.80.771

8.0 x 200/80

50

8

614.45.441

4.5 x 60/35

200

18

614.80.801

8.0 x 220/80

50

4

614.45.481

4.5 x 70/40

200

12

614.80.811

8.0 x 240/80

50

4

614.50.311

5.0 x 30/18

500

18

614.80.831

8.0 x 260/80

50

4

614.50.371

5.0 x 40/24

200

24

614.80.851

8.0 x 280/80

50

4

614.50.401

5.0 x 50/30

200

18

614.80.871

8.0 x 300/80

50

4

614.50.441

5.0 x 60/35

200

12

614.80.891

8.0 x 320/80

50

4

614.50.481

5.0 x 70/40

200

12

614.80.911

8.0 x 340/80

50

4

614.50.511

5.0 x 80/50

200

12

614.80.931

8.0 x 360/80

50

4

614.50.551

5.0 x 90/55

200

12

614.80.951

8.0 x 380/80

50

4

614.50.581

5.0 x 100/60

200

12

614.80.961

8.0 x 400/80

50

4

614.60.441

6.0 x 60/35

200

12

614.60.511

6.0 x 80/50

200

12

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

614.35.232

3.5 x 20/12

200

614.35.272

3.5 x 25/15

614.35.312

Overdoos

Verpakt

Overdoos

Cr3+
Environmental
friendly

Partner in fasteners

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl
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Woodies Ultimate

14

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl

Partner in fasteners

Woodies Ultimate
RVS A2

WOODIES® Ultimate schroeven RVS A2
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Verzonken kop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

618.40.312

4.0 x 30/18

200

24

618.50.551

618.40.372

4.0 x 40/24

200

24

618.40.402

4.0 x 50/30

200

618.40.441

4.0 x 60/35

618.50.401

Verpakt

Overdoos

5.0 x 90/55

200

8

618.50.581

5.0 x 100/60

200

8

24

618.60.441

6.0 x 60/35

200

12

200

18

618.60.511

6.0 x 80/50

200

8

5.0 x 50/30

200

18

618.60.581

6.0 x 100/60

100

12

618.50.441

5.0 x 60/35

200

12

618.60.641

6.0 x 120/70

100

12

618.50.481

5.0 x 70/40

200

12

618.60.701

6.0 x 140/70

100

12

618.50.511

5.0 x 80/50

200

12

618.60.731

6.0 x 160/70

100

12

RVS 410

WOODIES® Ultimate schroeven RVS 410
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Verzonken kop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

618.42.311

4.0 x 30/18

200

24

618.52.551

618.42.371

4.0 x 40/24

200

24

618.42.401

4.0 x 50/30

200

618.42.441

4.0 x 60/35

618.52.401

Verpakt

Overdoos

5.0 x 90/55

200

8

618.52.581

5.0 x 100/60

200

8

24

618.62.441

6.0 x 60/35

200

12

200

18

618.62.511

6.0 x 80/50

200

8

5.0 x 50/30

200

18

618.62.581

6.0 x 100/60

200

12

618.52.441

5.0 x 60/35

200

12

618.62.641

6.0 x 120/70

200

12

618.52.481

5.0 x 70/40

200

12

618.62.701

6.0 x 140/70

200

12

618.52.511

5.0 x 80/50

200

12

618.62.731

6.0 x 160/70

200

12

Partner in fasteners

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl
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Woodies Ultimate

Voldraadschroeven
U

L

T

I

M

A

T

E

Deze schroeven hebben geen freesribben op de schacht en zijn voorzien van schroefdraad tot onder de
kop. Deze schroef is daardoor uitermate geschikt voor het vastzetten van plaatmateriaal. De
voldraadschroef trekt, zonder kans op splijten van het materiaal, platen krachtig samen door
het samentrekkingseffect dat in de eigenschappen van de spoed is verwerkt.
Toepassingen
•
Plaatmateriaal
Specificaties
•
Aandrijving: TX
•
Diameter 3, 3,5, 4 en 5 mm
•
Lengte: 12 tot 20 mm afhankelijk van de diameter
Verkrijgbaarheid
•
Verzinkt
•
Woodies Shield (corrosiebestendig)
Keurmerken
•
CE-markering (ETA-keuring)

16

0320 28 56 10

info@asf-fischer.nl

Partner in fasteners

Woodies Ultimate

WOODIES® Ultimate schroeven verzinkt
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Verzonken kop met Tx-indruk en voldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

615.30.201

3.0 x 16

200

72

615.40.232

4.0 x 20

200

72

615.30.231

3.0 x 20

200

72

615.40.313

4.0 x 30

200

24

615.30.271

3.0 x 25

200

72

615.40.373

4.0 x 40

200

24

615.30.311

3.0 x 30

200

72

615.40.403

4.0 x 50

200

24

615.30.341

3.0 x 35

200

72

615.40.443

4.0 x 60

200

18

615.30.371

3.0 x 40

200

24

615.45.201

4.5 x 16

200

24

615.35.151

3.5 x 12

200

72

615.45.231

4.5 x 20

200

24

615.35.201

3.5 x 16

200

72

615.50.231

5.0 x 20

200

24

615.40.151

4.0 x 12

200

72

615.40.202

4.0 x 16

200

72

Cr3+
Environmental
friendly
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Woodies Ultimate

Woodies® Ultimate Pozidrive
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Naast de generieke eigenschappen die hieronder worden genoemd, heeft een groot deel van de
Woodies-Ultimate schroeven zeer innovatieve eigenschappen, waardoor deze als vervanger van
andere bevestigingsmaterialen kunnen dienen. De Woodies zijn voorzien van een reeks eigenschappen
die voldoen aan de eisen die de professionele verwerker mag verwachten.
Eigenschappen:
• Extra diepe Pozidrive-indruk
Hierdoor ontstaat er extra grip wanneer de bit wordt aangebracht in de Pozidrive-indruk.
• Freesribben onder de kop
Hierdoor wordt het materiaal geruimd, waardoor de kop beter verzinkt. (uitzondering hierop vormt de
scharnierschroef. Deze beschikt niet over de freesribben om beschadiging aan scharnieren en ander
beslag te voorkomen.)
• Schachtribben en schroefdraad
Zorgen er voor dat de schroef gemakkelijker en sneller het hout ingedraaid; Deze verminderde
weerstand van het indraaien verkleint de kans op breuk en schade aan hout of beslag. En niet
onbelangrijk: de accu’s die u gebruikt, gaan lager mee.
• De speciale punt
Zorgt er voor dat voorboren in de meeste gevallen niet meer nodig is en de Woodies-Ultimate geschikt
zijn voor bijna iedere houtsoort. Door deze punt ’grijpt’ de schroef eerder in het hout en wordt de kans
op splijten bij het indraaien verminderd.
• Gratis bitje
Om het product Woodies Ultimate nog completer te maken, wordt er in iedere verpakking een gratis
bit meegeleverd. Deze bit zorgt er voor dat de schroeven machinaal makkelijk te verwerken zijn.
• Herkenbaarheid: De letter ‘W’ in de kop
Middels dit kenmerk in alle Woodies-schroeven, is kwaliteit tezamen met alle keurmerken
gewaarborgd.
• Keurmerken
Alle Woodies Ultimate schroeven beschikken over het CE-keurmerk, wat wordt afgegeven op basis
van een technische beoordeling: European Technical Assessment.
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• Chroom 6-vrij
Alle schroeven binnen het brede scala van het merk Woodies Ultimate zijn Chroom 6-vrij. Het milieu is
altijd één van de kernpunten geweest bij het ontwikkelen van het merk Woodies Ultimate.

U
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Woodies Ultimate

WOODIES® Ultimate schroeven verzinkt
U

L

T

I
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Verzonken kop met PZ-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

621.35.232

3.5 x 20/12

200

72

621.50.271

5.0 x 25/15

200

24

621.35.272

3.5 x 25/15

200

72

621.50.312

5.0 x 30/18

200

24

621.35.312

3.5 x 30/18

200

72

621.50.341

5.0 x 35/18

200

24

621.35.341

3.5 x 35/21

200

24

621.50.371

5.0 x 40/24

200

24

62.135.372

3.5 x 40/24

200

24

621.50.401

5.0 x 50/30

200

18

621.35.401

3.5 x 50/30

200

24

621.50.441

5.0 x 60/35

200

12

621.40.272

4.0 x 25/15

200

72

621.50.481

5.0 x 70/40

200

12

621.40.312

4.0 x 30/18

200

24

621.50.511

5.0 x 80/50

200

12

621.40.342

4.0 x 35/20

200

24

621.50.551

5.0 x 90/55

200

12

621.40.371

4.0 x 40/24

500

12

621.50.581

5.0 x 100/60

200

8

621.40.372

4.0 x 40/24

200

24

621.50.641

5.0 x 120/70

100

12

621.40.391

4.0 x 45/27

200

24

621.60.371

6.0 x 40/24

200

24

621.40.402

4.0 x 40/30

200

24

621.60.401

6.0 x 50/30

200

18

621.40.441

4.0 x 60/35

200

18

621.60.441

6.0 x 60/35

200

12

621.40.481

4.0 x 70/40

500

12

621.60.481

6.0 x 70/40

200

12

621.45.372

4.5 x 40/24

200

24

621.60.511

6.0 x 80/50

200

12

621.45.392

4.5 x 45/27

200

24

621.60.551

6.0 x 90/55

100

18

621.45.401

4.0 x 50/30

200

18

621.60.581

6.0 x 100/60

100

12

621.45. 441

4.5 x 60/35

200

18

621.60.641

6.0 x 120/70

100

12

621.45.481

4.5 x 70/40

200

12

621.60.701

6.0 x 140/70

100

12

621.45.511

4.5 x 80/50

200

12

621.60.731

6.0 x 160/70

100

12

WOODIES® Ultimate schroeven verzinkt
U
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Verzonken kop met PZ-indruk en voldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

621.30.201

3.0 x 16

200

72

621.40.202

4.0 x 16

200

72

621.30.231

3.0 x 20

200

72

621.40.232

4.0 x 20

200

72

621.30.271

3.0 x 25

200

72

621.50.231

5.0 x 20

200

24

621.35.201

3.5 x 16

200

72

Partner in fasteners
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Woodies Ultimate

Cilinderkopschroeven
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De cilinderkop-schroef in ons Woodies Ultimate assortiment is een voldraadschroef die geschikt is voor
bevestigingen waarbij de kop op het materiaal moet blijven, zoals bijvoorbeeld strips, hoekankers e.d.
De kop verzinkt dus niet in het materiaal. Hierdoor wordt beschadiging van de metalen houtverbinder
voorkomen.

E
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T
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Samengevat:
•
Een cilinderkop voorkomt beschadigingen aan het metaal van houtverbinders.
Toepassingen
•
Voor het verbinden van
		
diverse houtverbinders aan een houtconstructie.
Specificaties
•
Aandrijving: TX
•
Diameter 3, 3.5, 4, 4
		
,5 en 5,5 mm
•
Lengtes: 16 t/m 50 afhankelijk van de diameter
		
Verkrijgbaarheid
•
Verzinkt
Keurmerken
•
CE-markering (ETA-keuring)
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Woodies Ultimate
WOODIES® Ultimate schroeven verzinkt
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Cilinderkop met Tx-indruk en voldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

616.30.201

3.0 x 16

200

72

616.40.311

4.0 x 30

200

24

616.30.231

3.0 x 20

200

72

616.40.371

4.0 x 40

200

24

616.30.271

3.0 x 25

200

72

616.40.401

4.0 x 50

200

24

616.35.231

3.5 x 20

200

72

616.45.271

4.5 x 25

200

24

616.35.271

3.5 x 25

200

72

616.45.311

4.5 x 30

200

24

616.35.311

3.5 x 30

200

72

616.45.371

4.5 x 40

200

24

616.40.201

4.0 x 16

200

72

616.50.311

5.0 x 30

200

24

616.40.231

4.0 x 20

200

72

616.50.371

5.0 x 40

200

24

616.40.271

4.0 x 25

200

72

616.50.401

5.0 x 50

200

18
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Woodies Ultimate
Tellerkopschroeven
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De Tellerkopschroeven, ook wel houtconstructieschroeven of schotelkopschroeven genoemd.
De Woodies Tellerkop is zeer geschikt voor de bevestiging van zwaardere houtconstructies en zonder
voorboren toepasbaar in bijna iedere houtsoort. Daarmee wordt het sinds enkele jaren gezien als de
ideale vervanger voor de traditionele houtdraadbouten en slotbouten.
Het vergrote klemvlak van de schotelvormige kop maakt een verhoogde lastopname mogelijk. Door
deze verhoogde lastopname zijn er minder bevestigingspunten nodig, dan wanneer u houtdraadbouten
zou toepassen voor dezelfde constructie. Met het gebruik van tellerkopschroeven bespaart u dus geld,
maar spaart u ook het milieu.
De tellerkopschroeven beschikken afhankelijk van de maat, over een Torx 30 of Torx 40 kop aansluiting. Dit zorgt voor een goede trekkracht. Daardoor zijn deze schroeven eenvoudig en machinaal te
verwerken. Het bijbehorende bitje wordt tevens gratis meegeleverd in elke verpakking.
De Tellerkopschroeven zijn naast verzinkt ook verkrijgbaar in RVS. Door het toepassen van
RVS-schroeven, krijgt roestvorming geen kans, en heeft uw constructie een langere levensduur. RVS
is echter minder sterk dan verzinkt. Met de ontwikkeling van onze Woodies-Shield lijn, hebben we een
verzinkte schroef in ons assortiment kunnen opnemen die door toepassing van de unieke EP5 coating
sterker is dan RVS.
Toepassingen:
•
•
•

Aanbrengen dikke balken
Zwaardere houtconstructies
Diameter: 6, 8 en 10 mm

Specificaties
•
•

Aandrijving: TX30 TX40 (afhankelijk van de maatvoering)
Lengtes: 30 t/m 400mm afhankelijk van de diameter

De Tellerkopschroef is verkrijgbaar als
•
Verzinkt
•
RVS A2
•
Shield
Keurmerken:
•
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Woodies Ultimate
WOODIES® Ultimate tellerkopschroeven verzinkt
Tellerkop met Tx-indruk
U
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Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

617.60.311

6.0 x 30

100

24

617.80.801

8.0 x 220/80

50

8

617.60.371

6.0 x 40

100

24

617.80.811

8.0 x 240/80

50

4

617.60.401

6.0 x 50

100

24

617.80.831

8.0 x 260/80

50

4

617.60.441

6.0 x 60

100

24

617.80.851

8.0 x 280/80

50

4

617.60.481

6.0 x 70/50

100

18

617.80.871

8.0 x 300/80

50

4

617.60.511

6.0 x 80/50

100

18

617.80.891

8.0 x 320/80

50

4

617.60.551

6.0 x 90/55

100

18

617.80.911

8.0 x 340/80

50

4

617.60.581

6.0 x 100/60

100

18

617.80.931

8.0 x 360/80

50

4

617.60.641

6.0x 120/70

100

12

617.80.951

8.0x 380/80

50

4

617.60.701

6.0x 140/80

50

12

617.80.961

8.0 x 400/80

50

4

617.60.731

6.0 x 160/80

50

12

617.80.971

8.0 x 420/80

25

4

617.60.751

6.0 x 180/80

50

8

617.90.641

10.0 x 120/70

50

4

617.60.771

6.0 x 200/80

50

8

617.90.701

10.0 x 140/80

50

4

617.60.801

6.0 x 220/80

50

8

617.90.731

10.0 x 160/80

50

4

617.60.811

6.0 x 240/80

50

4

617.90.751

10.0 x 180/80

50

4

617.60.831

6.0 x 260/80

50

4

617.90.771

10.0 x 200/80

50

4

617.60.851

6.0 x 280/80

50

4

617.90.801

10.0 x 220/80

25

4

617.60.871

6.0 x 300/80

50

4

617.90.811

10.0 x 240/80

25

4

617.80.441

8.0 x 60

50

24

617.90.831

10.0 x 260/80

25

4

617.80.511

8.0 x 80/50

50

18

617.90.851

10.0 x 280/80

25

4

617.80.581

8.0 x 100/60

50

18

617.90.871

10.0 x 300/80

25

4

617.80.641

8.0 x 120/80

50

12

617.90.891

10.0 x 320/80

25

4

617.80.701

8.0 x 140/80

50

12

617.90.911

10.0 x 340/80

25

4

617.80.731

8.0 x 160/80

50

12

617.90.931

10.0 x 360/80

25

4

617.80.751

8.0 x 180/80

50

8

617.90.951

10.0 x 380/80

25

4

617.80.771

8.0 x 200/80

50

8

617.90.961

10.0 x 400/80

25

4

Cr3+
Environmental
friendly
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RVS A2

WOODIES® Ultimate tellerkopschroeven RVS A2
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Tellerkop met Tx-indruk

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

8.0 x 60/50

50

24

619.80.751

8.0 x 180/80

50

8

619.80.511

8.0 x 80/72

50

18

619.80.771

8.0 x 200/80

50

8

619.80.551

8.0 x 90/80

50

18

619.80.811

8.0x 240/80

50

8

619.80.581

8.0 x 100/80

50

18

619.80.821

8.0 x 250/80

50

4

619.80.641

8.0 x 120/80

50

12

619.80.871

8.0 x 300/80

50

4

619.80.701

8.0 x 140/80

50

12

619.80.921

8.0 x 350/80

50

4

619.80.731

8.0 x 160/80

50

12

619.80.931

8.0x 360/80

50

4

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

619.80.441

WOODIES® Ultimate tellerkopschroeven Shield
U
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Tellerkop met Tx-indruk
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

619.61.371

6.0 x 40

100

24

619.81.511

8.0 x 80/50

50

18

619.61.441

6.0 x 60

100

24

619.81.581

8.0 x 100/60

50

18

619.61.511

6.0 x 80/50

100

18

619.81.641

8.0 x 120/80

50

12

619.61.581

6.0 x 100/60

100

18

619.81.701

8.0 x 140/80

50

12

619.61.641

6.0 x 120/70

100

12

619.81.731

8.0 x 160/80

50

12

619.61.701

6.0 x 140/80

50

12

619.81.771

8.0 x 200/80

50

8

619.61.731

6.0 x 160/80

50

12

619.81.801

8.0 x 220/80

50

8

619.61.751

6.0 x 180/80

50

8

619.81.811

8.0 x 240/80

50

4

619.61.771

6.0 x 200/80

50

8

619.81.831

8.0 x 260/80

50

4

619.81.441

8.0 x 60

50

24

Cr3+
Environmental
friendly
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Woodies Ultimate

Woodies® Shield schroeven
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De Woodies Ultimate Shield nemen een aparte plaats in binnen het Woodies-Ultimate assortiment. De
Woodies Shield schroef is een verzinkte schroef die dankzij de behandeling van een milieuvriendelijke
coating veel sterker is dan de gangbare RVS-schroeven. Zorgt voor een zeer lange en solide levensduur
van uw houtconstructie.
Hoewel er een speciaal proces in werking moet worden gesteld om tot de unieke eigenschappen van
de Woodies Ultimate Shield te komen, is de Woodies Ultimate Shield, vooral veel sterker dan de
gangbare RVS-schroeven.
De Woodies Shield is in verschillende type schroeven verkrijgbaar en kan daarmee gebruikt worden
voor verschillende doeleinden.
• EP5 Coating: Een extra corrosie-werende coating. De schroef doorstaat met deze coating een 2000
uur durende zoutsproeitest.
• NT Nordtest Mat003 Klasse 4: Deze test is nagegaan hoe corrosiebestendig de Woodies-Ultimate
Shield schroeven zijn. Deze test bevestigd dat er bij deze zoutsproeitest volgens de norm NT Nordtest
Mat003 Klasse 4, na 2000 uur geen corrosie optrad.
• RoHS Conform: Woodies Ultimate Shield schroeven voldoen aan de richtlijnen. Deze richtlijn stelt
grenzen aan het gebruik van bepaalde stoffen, zodat deze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Het
feit dat Woodies Ultimate Shield schroeven hier aan voldoen is te zien aan de CE-markering die op de
verpakking van de schroeven staat
• 30 cycli kesternich: Deze schroef voldoet daarmee aan de eisen van de 30 cycli kersternich. Deze test
heeft bevestigd dat de schroef zeer goed bestand is tegen oxidatie/corrosie, zuur en chemische stoffen.
• 2000 uur zoutsproeitest ASTM B117: Bij deze test is eveneens nagegaan hoe corrosiebestendig de
Woodies-Ultimate Shield schroeven zijn. Deze test bevestigd dat er bij deze zoutsproeitest volgens de
norm ASTM B117, na 2000 uur geen corrosie optrad.
• Chroom 6 vrij: Er zijn geen schadelijke stoffen in het productieproces van de Woodies Shield aanwezig
om tot de unieke eigenschappen van deze schroef te komen. Gedurende het ontwikkelingsproces is
altijd één van de uitgangspunten geweest om een schroef te ontwikkelen die rekening houdt met mens
en milieu. Daarmee zijn Woodies-Ultimate Shield schroeven chroom 6 vrij.
Samengevat:
•
•
•
•

Sterker dan gangbare RVS-schroeven
Milieuvriendelijk gecoat en daardoor zeer bestendig tegen corrosie, zuur en chemische
stoffen.
Heeft diverse tests bij onafhankelijke keuringsinstanties doorstaan, die de
corrosiebestendigheid van dit type schroef bevestigen.
Chrome 6-vrij

Verkrijgbaarheid:
Woodies Ultimate Shield schroeven zijn verkrijgbaar in de volgende typen. Diameters en maten
verschillen per type schroef.
•
Verzonken kop
•
Verzonken kop voldraad
•
Vlonderschroeven
•
Paalhouderschroeven
•
Tellerkopschroeven
•
Speciale koffer met verschillende typen Shield schroeven.
Keurmerken:
De Woodies Shield zijn voorzien van de volgende keurmerken:
•
CE-keurmerk (ETA)
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WOODIES® Ultimate Shield schroeven
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Verzonken kop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

618.41.312

4.0 x 30/18

200

24

618.51.511

618.41.372

4.0 x 40/24

200

24

618.41.402

4.0 x 50/30

200

618.41.441

4.0 x 60/35

618.41.481

Verpakt

Overdoos

5.0 x 80/50

200

12

618.51.551

5.0 x 90/55

200

12

24

618.51.581

5.0 x 100/60

200

8

200

18

618.51.641

5.0 x 120/70

100

12

4.0 x 70/40

200

12

618.61.581

6.0 x 100/60

100

12

618.51.401

5.0 x 50/30

200

18

618.61.641

6.0 x 120/70

100

12

618.51.441

5.0 x 60/35

200

12

618.61.701

6.0 x 140/70

100

12

618.51.481

5.0 x 70/40

200

12

618.61.731

6.0 x 160/70

100

12

WOODIES® Ultimate Shield schroeven
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Verzonken kop met Tx-indruk en voldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

4.0 x 30

200

24

618.41.403

4.0 x 50

200

24

618.41.373

4.0 x 40

200

24

618.41.443

4.0 x 60

200

18
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618.41.313

Cr3+
Environmental
friendly
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Woodies Ultimate

Vlonderschroeven
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De vlonderschroef, of terrasschroef, is speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van vlonders,
boeiboorden, balustraden of steigers en kan daarmee verwerkt worden in de hardste houtsoorten.
De vlonderschroeven zijn vervaardigd uit RVS410 kwaliteit. Deze kwaliteit RVS combineert een hoge
corrosiebestendigheid met een zwaardere sterkte, waarmee de schroef uitermate geschikt is om
gebruikt te worden bij de bevestiging van hardhout.
Daarnaast is er de Woodies® vlonderschroef in een verzinkte Shield uitvoering.
Er is bewust gekozen voor een schroef met een kleine maatvoering in de kop, zodat deze mooi in het
hout trekt, waardoor er ook geen kans is op splinters of andere beschadigingen.
Samengevat:
•
De RVS410-vlonderschroef is corrosiebestendig en sterker dan gangbare 		
		
RVS-schroeven.
•
Weersbestendige schroef.
•
Kleine maatvoering van de kop die goed in het hout trekt, waardoor er geen kans is
		
op splinters of andere beschadigingen.
•
Voorboren bij vlonders van gangbaar hout niet nodig.
•
Wij adviseren om wél voor te boren indien er schroeven worden bevestigd in
		hardhouten vlonders.
Toepassingen
•
Vlonders
•
Boeiboorden
•
Balustraden
Specificaties
•
Aandrijving: TX20
•
Diameter 5 mm
•
Lengtes: 40 t/m 80mm
Verkrijgbaarheid
•
RVS 410-kwaliteit
•
Shield
Keurmerken
•
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Woodies Ultimate

WOODIES® Ultimate vlonderschroeven Shield
U
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Verkleinde kop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

619.70.371

5.0 x 40/24

200

24

619.70.481

5.0 x 70/40

200

12

619.70.401

5.0 x 50/30

200

18

619.70.511

5.0 x 80/50

200

12

619.70.441

5.0 x 60/35

200

12

RVS 410
WOODIES® Ultimate vlonderschroeven RVS 410
L

T
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Verkleinde kop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

Artikelnr.

ØxL

619.60.371

5.0 x 40/24

200

24

619.60.481

619.60.401

5.0 x 50/30

200

18

619.60.511

619.60.441

5.0 x 60/35

200

12

Verpakt

Overdoos

5.0 x 70/40

200

12

5.0 x 80/50

200

12
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U

Cr3+
Environmental
friendly
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Woodies Ultimate

Scharnierschroeven
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De Woodies Ultimate scharnierschroef, ook wel beslagschroef genoemd wordt toegepast voor het
bevestigen van scharnieren en beslag op deuren, ramen en meubilair. In tegenstelling tot de andere
schroeven binnen onze Woodies-Ultimate lijn beschikt deze schroef niet over freesribben onder de
kop. Hiermee wordt beschadiging op het scharnier of ander beslag voorkomen. Daarnaast is
voorboren bij deze schroef niet nodig, wat het risico op eventuele beschadigingen aan uw
houtmateriaal verkleint. Er is één standaard maat met een kleinere kop dan de standaard 4,5mm
schroef. Deze past perfect in de gaten van de scharnieren of ander beslag.
Samengevat:
•
		
•
Toepassingen
•
•
		

Deze schroef heeft geen freesribben, waardoor er geen beschadiging kan
ontstaan aan het scharnier of het beslag.
Kleine maatvoering van de kop, past perfect in de gaten van scharnier of beslag
Scharnieren
Beslag op deuren, ramen, 		
kozijnen en meubels

Specificaties/verkrijgbaarheid:
•
Aandrijving: TX20
•
Diameter + lengte: 4.5x40
Verkrijgbaarheid
•
Verzinkt
•
RVS A2 en 410
Keurmerken
•
CE-markering
		
(ETA-keuring)

Potdekselschroeven
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De Woodies Ultimate potdekselschroef wordt gebruikt voor de montage van zwarte potdekselplanken
of schuttingen.
De potdekselschroef, is net als de vlonderschroef van RVS410. Dit is een sterker dan standaard type
RVS, dat een hoge corrosiebestendigheid heeft, maar ook zeer sterk is door de kracht die het kan
weerstaan tijdens het indraaien. Tezamen met de Torx-indruk die voor extra grip zorgt tijdens het
inboren van de schroef, zorgt dit voor een solide verbinding van de potdekselplanken.
Samengevat:
•
De potdekselschroef is sterker dan gangbare RVS-schroeven
•
Weersbestendige schroef
•
Kleine maatvoering van de kop die goed in het hout trekt, waardoor er geen kans is
		
op splinters of andere beschadigingen.
•
Voorboren van gangbaar hout niet nodig
Toepassingen
•
Vlonders
•
Schuttingen
•
Boeiboorden
•
Balustraden
Specificaties
•
Aandrijving: TX20
•
Diameter 5 mm
•
Lengtes: 40, 50, 70, 80
Verkrijgbaarheid
•
RVS 410-kwaliteit (RAL9005
		gitzwart)
Keurmerken
•
CE-markering (ETA-keuring)
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WOODIES® Ultimate scharnierschroeven verzinkt
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8mm verzonken kop met Tx-indruk en voldraad
Artikelnr.
615.45.374

ØxL
4.5 x 40

Verpakt

Overdoos
24

200

WOODIES® Ultimate scharnierschroeven RVS A2
U
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8mm verzonken kop met Tx-indruk en voldraad
Artikelnr.
618.45.374

ØxL
4.5 x 40

Verpakt

Overdoos

200

24

WOODIES® Ultimate scharnierschroeven RVS 410
U
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618.47.374

ØxL
4.5 x 40

Verpakt

Overdoos

200

24

WOODIES® Potdekselschroeven RVS 410 zwart
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RVS 410

8mm verzonken kop met Tx-indruk en voldraad
Artikelnr.

U

RVS A2

RVS 410

Verkleinde kop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

619.65.371

5.0 x 40/24

200

24

619.65.401

5.0 x 50/30

200

18

619.65.481

5.0 x 70/40

200

12

619.65.511

5.0 x 80/50

200

12
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Woodies Ultimate

Glaslatschroeven
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Glaslatschroeven worden toegepast om glaslatten (kleine latten rond het raam in een kozijn of een deur)
te bevestigen.
Glaslatschroeven hebben een smalle en lensvormige kop waardoor splijten van de glaslatten wordt
voorkomen wanneer deze worden bevestigd aan het kozijn. Voorboren is door de speciale punt van
deze schroef niet nodig en verminderd de kans op scheurvorming. Dat maakt dat er minder handelingen voor de fixatie nodig zijn en het materiaal nog beter intact blijft. Doordat er minder kans is op
scheurvorming.
De freesribben in de schacht en het schroefdraad zorgen voor een grotere
belastbaarheid door de snelle, krachtige en betrouwbare verbinding. Door deze solide fixatie zijn er
minder bevestigingspunten nodig, wanneer u glaslatschroeven in plaats van traditionele
bevestigingsmaterialen, zoals spijkers toepast. Tenslotte zorgt de glaslatschroef voor een
zeer fraaie afwerking.
De Woodies Ultimate glaslatschroeven zijn in bijna iedere houtsoort zonder voorboren toepasbaar.
Daardoor kunnen deze schroeven naast plinten of kozijnen ook gebruikt worden wanneer u dunne
latten op een andere
hout- op houtconstructie wil bevestigen.

Toepassingen
•
Glaslatten
•
Plinten
Specificaties
•
Aandrijving: TX10
•
Diameter: 3.5 mm
lengte: 30 t/m50mm
Verkrijgbaarheid
•
Verzinkt
•
RVS
Keurmerken
•
CE-keurmerk (ETA)

Tip:
Met het vast schroeven van glaslatten voldoet u aan het politie keurmerk.
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WOODIES® Glaslatschroeven verzinkt
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Verkleinde lenskop met Tx-indruk en deeldraad
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

615.35.314

3.5 x 30/18

200

72

615.35.374

3.5 x 40/26

200

24

615.35.404

3.5 x 50/30

200

24

RVS A2
WOODIES® Glaslatschroeven RVS A2
U

L

T

I

M

A

T

E

Verkleinde lenskop met Tx-indruk en deeldraad
Artikselnr.

3.5 x 40/26

Verpakt
200

Overdoos
24

U
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618.35.374

ØxL

Cr3+
Environmental
friendly
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Woodies Ultimate

Paalhouderschroeven
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De paalhouderschroef is een korte kleine tellerkopschroef waarmee de paalhouder aan de paal kan
worden bevestigd. In het assortiment is een Woodies Shield paalhouderschroef of een verzinkte
paalhouderschroef verkrijgbaar in:
Toepassingen
•

Paalhouders

Specificaties
•
•
•

Aandrijving: TX40
Diameter 8 mm
Lengte: 40 en 50 mm

Verkrijgbaarheid
•
Verzinkt
•
Woodies Shield (corrosiebestendig)
Keurmerken
•
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WOODIES® Paalhouderschroeven verzinkt
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Tellerkop met Tx-indruk
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

617.80.371

8.0 x 40

50

24

617.80.401

8.0 x 50

50

24

WOODIES® Paalhouderschroeven Shield
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Tellerkop met Tx-indruk
Artikelnr.

ØxL

Verpakt

Overdoos

619.81.371

8.0 x 40

50

24

619.81.401

8.0 x 50

50

24

Cr3+
Environmental
friendly
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Woodies Ultimate

Assortimentskoffers:
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In het Woodies Ultimate-assortiment bieden wij 4 koffers aan.
Elke koffer is specifiek gevuld, met verzinkte, geel verzinkte , RVS, of shield schroeven. De schroeven
zitten in een stevige kunststofkoffer die geschikt is voor hergebruik.
De koffers bestaan uit de volgende type schroeven, gevuld met de volgende aantallen per schroef en
Torx-bitjes voor de verschillende maten:
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WOODIES® Ultimate assortimentskoffer
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Verzinkt
Artikelnr.

Verpakt

619.99.005

1

Inhoud:
200 stuks 4 x 30 / 18

200 stuks 5 x 80 / 50

200 stuks 4 x 40 / 24

100 stuks 6 x 100 / 60

200 stuks 4 x 50 / 30

100 stuks 6 x 120 / 70

200 stuks 5 x 60 / 35

Tx-bitjes

WOODIES® Ultimate assortimentskoffer
U

L

T

I

M
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T

E

Geelverzinkt
Artikelnr.

Verpakt

619.99.006

1

Inhoud:
200 stuks 4 x 30 / 18

200 stuks 5 x 80 / 50

200 stuks 4 x 40 / 24

100 stuks 6 x 100 / 60

200 stuks 4 x 50 / 30

100 stuks 6 x 120 / 70

200 stuks 5 x 60 / 35

Tx-bitjes

RVS

WOODIES® Ultimate assortimentskoffer
U

L

T

I

M

A

T

E

RVS

Artikelnr.

Verpakt

619.99.007

1

Inhoud:
100 stuks 4 x 30 / 18

50 stuks 5 x 40 vlonderschroef

100 stuks 4 x 40 / 25

50 stuks 5 x 50 vlonderschroef

100 stuks 4 x 50 / 30

50 stuks 5 x 60 vlonderschroef

50 stuks 5 x 60 / 30

Tx-bitjes

WOODIES® Ultimate assortimentskoffer
U
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Shield

Artikelnr.

Verpakt

619.99.016

1

Inhoud:

U

L

T

I

M

A

T

E

200 stuks 4 x 30

100 stuks 5 x 80

200 stuks 4 x 40

50 stuks 6 x 100

100 stuks 4 x 50

50 stuks 6 x 120

100 stuks 5 x 60

Tx-bitjes

WOODIES® Ultimate screw magnet
Artikelnr.

Verpakt

619.99.020

1

Cr3+
Environmental
friendly
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Algemene verkoopvoorwaarden
A.S.F. Fischer BV • Gevestigd te Lelystad (NL), Zilverstraat 1.

Gedeponeerd op 15 april 2010 bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39063428.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) gelden voor alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en
overeenkomsten betreffende de levering van zaken en diensten aan Wederpartij door de besloten vennootschap A.S.F.
Fischer BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Zilverstraat 1 te 8211 AN  Lelystad (hierna te noemen: “Fischer”).
1.2. De ‘Wederpartij’ is de koper of opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of diens hulppersonen.
1.3. Onder zaken worden verstaan alle soorten bevestigingsmiddelen maar ook alle overige zaken zoals vermeld in de
overeenkomst.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.5. Indien Fischer niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fischer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6. Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) zaken, wordt daaronder tevens verstaan het
verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.7. Afwijkende voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze
niet in de plaats treden van de bepalingen in deze Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen. Deze gelden
slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.8. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fischer, voor de uitvoering
waarvan door Fischer derden dienen te worden betrokken.
1.9. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fischer
en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
in acht wordt genomen.
Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en prijzen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Fischer zijn vrijblijvend. De geldigheid van een offerte of aanbieding bedraagt 30
dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd
niet meer beschikbaar is. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van montage en inbedrijfstelling, kosten van verpakking, in- en
uitlading, vervoer en verzekering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen evenals eventuele andere heffingen
van overheidswege.
2.3. Tenzij anders vermeld vinden alle prijsopgaven plaats onder voorbehoud van prijswijziging.
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Fischer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fischer anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fischer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
2.6. Fischer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/ orders te weigeren. Een dergelijke
weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.
2.7. Elke met Fischer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van
Fischer - dat Fischer van voldoende kredietwaardigheid van Wederpartij zal blijken, dit uitsluitend ter beoordeling
van Fischer; Fischer heeft om deze reden het recht om een order van een Wederpartij te weigeren.
2.8. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Wederpartij verstrekte gegevens.
Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Wederpartij aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding
geen rechten ten opzichte van Fischer ontlenen.
2.9. Fischer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.10. Alle opgaven door Fischer van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Fischer
kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie,
schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en
andere bescheiden afkomstig van Fischer, binden Fischer niet.
2.11. Getoonde of verstrekte (proef)- modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende
artikelen. Slechts indien Wederpartij aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van
Fischer of van de (proef)modellen of tekeningen, dat Wederpartij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan
verplicht kan worden, heeft Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
2.12. Indien Fischer met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Fischer niettemin te allen tijde gerechtigd tot
verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden
die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2.13. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door
Fischer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Fischer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming
aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een
daartoe door Fischer gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
2.14. Indien de Wederpartij het aanbod niet binnen drie maanden accepteert, is Fischer gerechtigd de kosten die gemoeid
zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de Wederpartij direct bij of na het vragen
van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten.
In geval Fischer van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de Wederpartij de desbetreffende kosten
heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de Wederpartij, onverminderd het
intellectuele en industriële eigendomsrecht van Fischer.
Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Fischer een order of opdracht schriftelijk of via email heeft
aanvaard of bevestigd.
3.2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.
3.3. Fischer is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen dan wel onder rembours te leveren.
3.4. Fischer behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving of
enige andere verplichting.
3.5. Fischer kan, na overleg met en na toestemming van de Wederpartij, bij de uitvoering van de opdracht derden
inschakelen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De werkzaamheden van deze derden komen voor
rekening van de Wederpartij. Fischer is niet aansprakelijk tegenover de Wederpartij voor tekortkomingen van deze
derden.
3.6. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, evenals (mondelinge) afspraken
en/of toezeggingen door het personeel van Fischer of namens Fischer bindt Fischer indien deze afspraken en/of
toezeggingen schriftelijk door Fischer zijn bevestigd.
3.7. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fischer is het Wederpartij niet toegestaan rechten of
verplichtingen uit hoofde van met Fischer gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen
met Wederpartij gelieerde vennootschappen.
3.8. Indien met twee of meerdere Wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
3.9. Communicatie tussen Wederpartij en Fischer kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan
in overeenkomsten met Wederpartij, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door Fischer
opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door
Wederpartij.
3.10. Elektronische communicatie door Fischer aan Wederpartij wordt geacht door Wederpartij te zijn ontvangen op de dag
van verzending, tenzij het tegendeel door Wederpartij wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen
als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Wederpartij komt
dit voor risico van Wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.
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Artikel 4. Levering en termijnen.
4.1. Indien voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan geldt deze termijn bij
benadering. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Fischer daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
Fischer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.2. Indien Fischer gegevens nodig heeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Fischer ter beschikking
heeft gesteld.
4.3. Levering geschiedt af bedrijf Fischer dan wel diens leverancier of wel Ex Works (EXW) conform de geldende
Incoterms. Levering kan gefaseerd plaatsvinden.
4.4. Bij de levering gaat het risico van de betreffende zaken met alles wat daaraan is verbonden, op Wederpartij over.
4.5. De door Fischer opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Fischer zijn. Vertraging in de
aflevering zal voor Wederpartij geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Fischer
te dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven
orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke Wederpartij enig verschuldigd of opeisbaar
geworden bedrag aan Fischer onbetaald heeft gelaten.
4.6. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien
de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is Fischer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Fischer mag
altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 5. Transport en emballage
5.1. Indien vervoer door Fischer is overeengekomen, wordt de wijze van transport/verzending door Fischer als goed
huisvader/koopman bepaald.
5.2. Bij bezorging worden transportkosten in rekening gebracht. Franco leveringen vinden plaats vanaf € 350,- netto of
anders overeengekomen.
5.3. Eventuele specifieke wensen van Wederpartij betreffende het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd
indien Wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
5.4. Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo
kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de zaken binnen de
bedrijfsruimten of op het terrein van Wederpartij is nimmer inbegrepen.
5.5. Indien Wederpartij verzoekt om de levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan
Fischer de hieraan verbonden kosten bij Wederpartij in rekening brengen.
5.6. Fischer is gerechtigd Wederpartij voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen
gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.
Artikel 6. Wijziging en annulering overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk
is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan.
6.2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van
de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Fischer zal daarvan zoveel
als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
6.3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Fischer gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Fischer bevoegde persoon
en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
6.5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Fischer op en is
voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
6.6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fischer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren zaken.
6.7. Indien Wederpartij, nadat een overeenkomst met Fischer tot stand is gekomen, deze voor levering wenst te
annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Wederpartij in
rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een en ander onverminderd het recht op volledige
schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
6.8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen in aanvulling op het
voorgaande lid de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in
rekening worden gebracht.
6.9. Indien Wederpartij bij annulering de afname weigert van de al door Fischer aangeschafte zaken zoals materialen
en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is Wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan
Fischer te voldoen.
6.10. Annulering moet middels aangetekende brief plaatsvinden.
Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1. Fischer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving.
7.2. Op alle door Fischer ontworpen en ontwikkelde zaken, waaronder inbegrepen modellen, mallen, monsters,
tekeningen e.d. zijn en blijven de (intellectuele) eigendomsrechten van Fischer, tenzij anders schriftelijk wordt
overeengekomen.
7.3. Het bepaalde in dit artikel heeft ook betrekking op zaken en diensten waarvan Wederpartij redelijkerwijs weet of dient
te weten dat deze van Fischer zijn en hierop het (intellectuele) eigendom berust, ook als deze niet als zodanig zijn
aangemerkt.
7.4. Fischer verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende
rechten van intellectuele eigendom van derden. Fischer kan Wederpartij echter niet vrijwaren voor eventuele
inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
7.5. Wederpartij staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele
eigendomsrechten van Fischer, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de
zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.
7.6. Fischer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis
van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of indien
redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was.
Artikel 8. Garanties en reclames
8.1. De door Fischer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
8.2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik
aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Fischer kan in dat geval andere garantie- en
andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
8.3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de
producent.
8.4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, (weers)invloeden van buitenaf, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fischer, de
Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt
op een andere dan de voorgeschreven wijze.
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De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Fischer te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking alsmede binnen uiterlijk 6 maanden na
levering, schriftelijk aan Fischer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van het gebrek te bevatten, zodat Fischer in staat is adequaat te reageren.
Indien het in voorgaande leden niet binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden, wordt Wederpartij geacht het
geleverd in goede staat te hebben ontvangen en te hebben geaccepteerd. Reclames worden dan nadien niet meer in
behandeling genomen.
De Wederpartij dient Fischer in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Fischer de gebrekkige
zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk
is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Fischer, vervangen of zorg
dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van
vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Fischer te retourneren en de eigendom daarover
aan Fischer te verschaffen, tenzij Fischer anders aangeeft.
Bij garantiewerkzaamheden is Fischer gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te
berekenen.
Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen
de onderzoekskosten, aan de zijde van Fischer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Fischer.
Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Fischer.

Artikel 9. Facturering en betaling
9.1. Wederpartij is verplicht om aan Fischer de overeengekomen prijs te betalen. De prijs en eventuele kostenramingen
zijn exclusief BTW en bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van
emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en
eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal
de op het moment van levering geldende prijs van Fischer bepalend zijn.
9.2. Indien Fischer dat wenselijk acht, is Fischer gerechtigd om aan Wederpartij volledige vooruitbetaling dan wel een
redelijk voorschot te vragen.
9.3. Fischer is gerechtigd om de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling
dan wel het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
9.4. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Fischer of op een door Fischer aangewezen rekening. Betaling
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Fischer aan te geven wijze in de valuta waarin
is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te
worden ingediend binnen tien dagen na verzenddatum van de facturen
9.5. Facturering kan gefaseerd plaatsvinden.
9.6. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van
rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een maand,
tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.7. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, vervallen eventuele door
Fischer verleende kortingen.
9.8. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Fischer verschuldigde. Bezwaren tegen de
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
andere reden op te schorten.
9.9. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Fischer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt
die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9.10. Indien in de financiële positie van Wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering van
de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Fischer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere
uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te eisen.
Artikel 10. Risico-overgang
10.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop
zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
11.1. Alle door Fischer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Fischer totdat de
Wederpartij alle verplichtingen uit de met Fischer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2. Door Fischer geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht zulks
uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Fischer Wederpartij schriftelijk heeft gesommeerd
de geleverde zaken onmiddellijk aan Fischer ter beschikking te stellen. De zaken mogen nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Fischer veilig te stellen.
11.4. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.
11.5. Voor het geval Fischer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Fischer en door Fischer aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fischer zich bevinden en die zaken terug te nemen. Indien
Wederpartij hieraan geen medewerking verleent, is Wederpartij aan Fischer een boete per dag verschuldigd van 10%
van de factuurwaarde van de zaken voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
11.6. Als Fischer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd
of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Fischer te verpanden.
11.7. Fischer heeft op alle zaken die zich van de Wederpartij onder Fischer bevinden, het recht van retentie, zolang de
Wederpartij niet aan al haar verplichtingen tegen Fischer heeft voldaan. Het risico van de zaken blijft berusten bij de
Wederpartij.

Wederpartij Fischer daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Fischer dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
12.10. W
 ederpartij is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden aan Fischer.
Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Fischer op geen enkele wijze verplicht tegenover Wederpartij
om de geleden schade ongedaan te maken.
12.11. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van zaken aanvaardt Fischer geen aansprakelijkheid.
12.12. Na verloop van 12 maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Wederpartij ten opzichte van
Fischer ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Fischer bij de uitvoering van de
overeenkomst.
12.13. Beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg
is van door Wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van Fischer.
Artikel 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
13.1. Fischer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst Fischer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Fischer kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
13.2. Voorts is Fischer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fischer kan worden
gevergd.
13.3. Indien Fischer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade
en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Fischer gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Fischer heeft alsdan naast een volledige
vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden recht op een schadevergoeding. bedragende de helft van hetgeen
terzake van de verstrekte opdracht door haar zou kunnen worden gedeclareerd m.b.t. de nog te verrichten arbeid en
85% van de nog te verwerken materialen, gelijk aan de door de fabriek te vergoeden bedragen bij retourzendingen.
13.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fischer op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Fischer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.6. Onverminderd de aan Fischer verder toekomende rechten, is Fischer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de order
of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling indien:
• de Wederpartij in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
• de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er
beslag wordt/is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;
13.7. In geval van ontbinding blijft het risico van al geleverde zaken bij de Wederpartij.
Artikel 14. Overmacht
14.1. Fischer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Wederpartij indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fischer geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Fischer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fischer of van
derden evenals het in gebreke blijven van leveranciers van Fischer daaronder begrepen.
14.3. Fischer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fischer zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.4. Fischer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.5. Voor zover Fischer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Fischer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
apart te factureren. De Wederpartijww is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 15. Vrijwaring
15.1. De Wederpartij vrijwaart Fischer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fischer toerekenbaar is.
15.2. Indien Fischer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Fischer
zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
15.3. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fischer, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fischer en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 16. Toepasselijk recht, geschillen en vindplaats voorwaarden
16.1. Op overeenkomsten tussen Fischer en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
16.2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.
16.3. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door Fischer aangegane
overeenkomsten worden berecht in Nederland door de Rechtbank Zwolle, tenzij Fischer en de Wederpartij
overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. Fischer behoudt zich echter het recht voor de Wederpartij
te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Wederpartij.
16.4. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of
mediation overeenkomen.
16.5. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39063428 en zullen door
Fischer op verzoek kosteloos worden toegezonden.
16.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen
van de rechtsbetrekking met Fischer.
16.7. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van datgene waartoe hij tegenover
Fischer gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde
van Fischer daardoor direct of indirect ontstaan.
12.2. Indien Fischer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
12.3. Fischer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fischer is uitgegaan van door of
namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.4. Indien Fischer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fischer beperkt
tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.5. Fischer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Fischer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fischer toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
12.6. De aansprakelijkheid van Fischer voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op
grond van een door Fischer gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
12.7. Fischer is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade evenals indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.8. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Fischer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn
afhankelijk van velerlei factoren, dat buiten Fischer zijn invloed vallen. Hoewel de opdracht door Fischer naar beste
inzicht en vermogen, naar de tijdens het moment van de werkzaamheden bekende stand van wetenschap en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Fischer daarom geen garanties geven
met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen.
12.9. Voor zover Wederpartij en Fischer in de overeenkomst leveringstermijnen zijn overeengekomen, zijn deze
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een
tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Fischer opleveren daarom Wederpartij niet het recht geven
om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient
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