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Communicatie 
... duidelijkheid en transparantheid.

Kwaliteit
... deze is op hoog niveau in elke prijsklasse.

... ALS  ALLEEN HET BESTE GOED GENOEG IS. 

OVER U EN ONS 
Sinds de oprichting in 2003 zijn we uitgegroeid tot een uiterst betrouwbare  
leverancier van diamantgereedschappen en bijbehorende producten,  
met als bewijs het groeiende aantal zeer tevreden klanten. 
U als professional bent gebaat bij de beste kwaliteit en service. 
Zo kunt u snel, vakkundig en tegen de laagst mogelijke kosten werken.
Bij Starck garanderen we u deze kwaliteit en service, zodat u  
zich onbezorgd kunt concentreren op uw specialisme!

Advies 
... gebaseerd op jarenlange praktijk ervaring.

Service
 ... voor u doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt.

Toekomst
... u bent bij ons een stap voor, want we kijken vooruit en  
introduceren regelmatig nieuwe, verbeterde producten.

Resultaat 
... daar draait het voor u immers om.

WELKE VOORDELEN KRIJGT U BIJ STARCK
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VOOR KWALITEIT EN SERVICE

VOOR KWALITEIT EN SERVICE

ONZE MISSIE
Bij Starck Diamantgereedschappen vinden wij het belangrijk om goed voor onze klanten te 
zorgen  en het werk gemakkelijker voor ze te maken.

ONZE VISIE
Het voor elk professioneel bedrijf mogelijk te maken om van de kwaliteit en voordelen van 
onze producten te profiteren.

  

EIGEN TOPMERK
Met Stardia®, ons eigen topmerk, kiest u voor constante kwaliteit. 
Deze unieke serie diamantgereedschappen is het resultaat van jarenlang uitgebreid testen. 
Bovendien houden we goed toezicht op de productie van ons herkenbare merk, om u zo de 
garantie en zekerheid te bieden die u als klant verdient.  

Kortom: ‘kies voor Stardia®, kies voor kwaliteit!’
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... ALS  ALLEEN HET BESTE GOED GENOEG IS. 

KIJK OOK OP:   WWW.STARCKDIAMANT.NL
                              OF BEL VOOR MEER INFO:   015 256 50 80

VEILIGHEID
Uw veiligheid op en rond de werkplaats  
is voor ons erg belangrijk. Niet alleen  
werkt u veilig met onze producten  
maar bent u ook in de wetenschap dat  
onze producten aan alle veiligheidseisen  
voldoen. 

Kortom: kies voor Starck, kies voor veiligheid!

SERVICE
Uw tijd is kostbaar; dat begrijpen we bij Starck. 
We zijn u dan ook zeer snel van dienst. Bestellingen vòòr  
16.00 uur worden, mits voorradig, dezelfde dag verstuurd.
Verder vinden we het zeer belangrijk dat u als klant tevreden bent.

Daarom houden we een zeer omvangrijk assortiment aan, zodat 
elke klant van het gewenste product wordt voorzien. 

Onze vaste klanten weten inmiddels dat we onze beloften 
waarmaken!

VERKOOPONDERSTEUNING VOOR 
WEDERVERKOOP
Door middel van verschillende productdisplays (zie afbeelding)  
en productfolders helpen we u uw klanten nog beter van dienst te zijn.

SERVICE, SERVICE, SERVICE…. STARCK!
Franco levering al vanaf € 100,-  voor zaagbladen en € 150,- voor overige producten.

http://www.starckdiamant.nl


Starck productcatalogus nummer 4  |  5

➾ AANBEVOLEN

➾ INCIDENTEEL
      GEBRUIK*

*TIP: te lang zagen kan leiden tot 1) snellere slijtage op abasief materiaal en 2) bot worden op harder materiaal

TOEPASSINGSTABEL DIAMANTZAAGBLADEN

ASFALT, VOETPAD

ASFALT, RIJWEG

HARDE BETONBLOKKEN

ABRASIEVE BETONBLOKKEN

BETONKLINKERS

MIDDELHARDE STENEN

KLEIPRODUCTEN

BOUWSTENEN

GRANIET

KALKZANDSTEEN

CEMENT/VOEGSEL

VOORGEGOTEN BETONTEGELS

VERSGESTORT BETON

BETONNEN DAKPANNEN

GEWAPEND BETON

NATUURSTEEN

KERAMIEK

MARMER
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D
E1

0/
TC

10
D

X1
0

TX
10

R
TX

20
R

D
15

B9
VX

15
KT

 S
pe

ed
y

D
CA

 P
lu

s+
D

18
P

M
CA

SL
-P

ro
LS

T
ZS

N
AS

-P
ro

D
A

G
TN

BE
-L

as
er

Co
ol

Cu
t+

Su
pe

rS
yn

ch
ro

Tr
im

ex
W

40
M

S

 8 8 9 9 8 9 10 8 10 10 14 14 14 11 11 13 13 9 10 12 14 21PAGINA ➾

ZAAGBLAD ➾TYPE

➾



PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP
                                  VOOR EEN SPETTEREND RESULTAAT

VOOR BETON
Kies het juiste zaagblad!
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

DE10

DCA Plus+

D15B9

DX10

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DRAAGBARE MACHINES

 Betonproducten

D15B9 - 300   300 20

D15B9 - 350  350 20/25

D15B9 - 400  400 20/25

DX10 - 115  115 22

DX10 - 125  125 22

DX10 - 150  150 22

DX10 - 180  180 22

DX10 - 230  230 22

DX10 - 300  300 20

DX10 - 350  350 20/25

Stardia® D15B9: universeel, voor stenen en beton
betrouwbare kwaliteit | tegen een scherpe prijs

DX10:  goede kwaliteit, zeer snel, geschikt voor betonproducten
10 mm segmenthoogte | goede kwaliteit turbo | beste prijs

DCA - 115  115 22

DCA - 125  125 22

DCA - 150  150 22

DCA - 180  180 22

DCA - 230  230 22

DCA - 300  300 20

DCA - 350  350 20/25

DCA Plus+: universeel gebruik, beton / betonproducten / abrasief beton
10 mm segmenthoogte | goede kwaliteit | tegen een scherpe prijs

DE10: universeel gebruik, betonproducten
10 mm segmenthoogte | standaard kwaliteit | gegarandeerd de beste prijs

DE10 - 125  125 22

DE10 - 230  230 22

DE10 - 300  300 20
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

TX20R

TX10R

VX15

CoolCut+

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DRAAGBARE MACHINES

 Betonproducten, gewapend beton en/of natuursteen

TX10R - 115  115 22

TX10R - 125  125 22

TX10R - 150  150 22

TX10R - 180  180 22

TX10R - 230  230 22

TX10R - 300  300 20

TX10R - 350  350 20/25

CC+ - 125  125 22

CC+ - 230  230 22

CC+ - 300  300 20

CC+ - 350  350 20/25

CC+ - 400  400 20/25

Stardia® VX15 VortexTurbo: zeer snel zagen op beton en/of natuursteen
15 mm hoge VortexTurbo-segmenten | topkwaliteit | verstevigd center voor extra stabiliteit bij het zagen

VX15 - 230  230 22

VX15 - 300  300 20

VX15 - 350  350 20/25

TX20R - 230  230 22

TX20R - 300  300 20

TX20R Superior: zaagt gegarandeerd alle bouwmaterialen inclusief metaal
20 mm segmenthoogte | topkwaliteit | verstevigd center voor extra stabiliteit bij het zagen

TX10R Superior: zaagt gegarandeerd alle bouwmaterialen inclusief metaal
10 mm segmenthoogte | zeer snelle alleszager | verstevigd center voor extra stabiliteit bij het zagen

Stardia® CoolCut+: voor beton, gewapend beton en/of natuursteen
10 mm segmenthoogte | zeer lange standtijd
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

D18P

MCA-Zebra

KT Speedy

SuperSynchro

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DRAAGBARE MACHINES

STS - 230  230 22

STS - 300  300 20/25

STS - 350  350 20/25

KTS - 300  300 16

KTS - 350  350 16 

Stardia® SuperSynchro: voor beton, gewapend beton en/of natuursteen
10 mm segmenthoogte | speciale synchroon geplaatste diamanten voor extra snel zagen en 
meer efficiëntie

Stardia® KT Speedy: voor beton en steen
Extra dun blad voor muurzaag

Stardia® D18P: topkwaliteit voor beton, tevens geschikt voor asfalt
10 mm segmenthoogte | zeer lange standtijd

MCA-Zebra: goede kwaliteit voor beton, tevens geschikt voor asfalt
10 mm segmenthoogte | goede kwaliteit | tegen een scherpe prijs

D18P - 150  150 22

D18P - 230  230 22

D18P - 300  300 20

D18P - 350  350 20/25

D18P - 400  400 20/25

MCA - 230  230 22

MCA - 300  300 20

MCA - 350  350 20/25

MCA - 400  400 20/25

 Betonproducten en asfalt
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

AS-Pro

DA Plus+

 Asfalt

Stardia® AS-Pro: voor asfalt
10 mm segmenthoogte | topkwaliteit

DA Plus+: voor asfalt en zeer abrasieve materialen
10 mm segmenthoogte | betrouwbare kwaliteit | tegen een scherpe prijs

ASPro - 300  300 20

ASPro - 350  350 20/25

ASPro - 400  400 20/25

DA - 300  300 20

DA - 350  350 20/25

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DRAAGBARE  MACHINES

SOMS BETON, SOMS ASFALT?
Kies dan voor de Stardia®  D18P!

De segmenten van diamantzaagbladen voor asfalt hebben een hardere samenstelling dan  
die van zaagbladen voor beton. Hierdoor hebben deze zaagbladen een langere standtijd op 
asfalt/abrasieve materialen. 

Verder hebben deze zaagbladen een extra bescherming tegen insnijden van het stalen center.
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code Breedte Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code Breedte Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

CoolCut+

Trimex

AS-Pro

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR VLOERZAAGMACHINES

Stardia® CoolCut+: voor beton, gewapend beton en natuursteen
10 mm segmenthoogte | topkwaliteit | verkrijgbaar tot en met doorsnede 1500 mm

Trimex: top kwaliteit voor beton
10 mm segmenthoogte | top kwaliteit

Stardia® AS-Pro: voor asfalt en zeer abrasieve materialen
10 mm segmenthoogte | topkwaliteit | verkrijgbaar tot en met doorsnede 1500 mm

Stardia® CoolCut+: voor beton (voor bijvoorbeeld verkeerslussen)
 topkwaliteit

Stardia® AS-Pro: voor asfalt (voor bijvoorbeeld verkeerslussen)
topkwaliteit

TMX - 450  450 25

TMX - 500  500 25

TMX - 600  600 25

TMX - 700  700 25

TMX - 800  800 25

ASPro - 350  350 25

ASPro - 400  400 25

ASPro - 450  450 25

ASPro - 500  500 25

ASPro - 600  600 25

ASPro - 700  700 25

ASPro - 800  800 25

CC+ - 350V6 6 350 25

CC+ - 350V8 8 350 25

CC+ - 350V10 10 350 25

ASPro - 350V8 8 350 25

ASPro - 350V10 10 350 25

CC+ - 350  350 25

CC+ - 400  400 25

CC+ - 450  450 25

CC+ - 500  500 25

CC+ - 600  600 25/60

CC+ - 700  700 25/60

CC+ - 800  800 25/60

 Beton

 Asfalt

 Diamantzaagbladen voor voegen, breed
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

D18P

D15B9

BE-Laser

GTN

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR TAFELZAAGMACHINES

 Betonproducten en natuursteen

Stardia® D18P:  voor abrasieve stenen en betonproducten
lange standtijd

Stardia® D15B9: universeel, voor stenen en beton
betrouwbare kwaliteit | tegen een scherpe prijs

BE-Laser: voor beton, betonproducten en natuursteen
topkwaliteit

D18P - 300  300 25

D18P - 350  350 25

D18P - 400  400 25

D15B9 - 300   300 25

D15B9 - 350  350 25

D15B9 - 400  400 25

BE+ - 300  300 25

BE+ - 350  350 25

BE+ - 400  400 25

BE+ - 450  450 25

BE+ - 500  500 25

BE + - 600  600 25/60

GTN: voor graniet en harde natuursteen
topkwaliteit

GTN - 300  300 25

GTN - 350  350 25

GTN - 400  400 25
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

SL-Pro

ZSN

LST

W40SC

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR KERAMISCHE TEGELS

SL-Pro
topkwaliteit voor keramische tegels

LST: doorlopende turborand
topkwaliteit | extra dun voor keramische tegels

ZSN: harde keramische tegels, keramische buitentegels
topkwaliteit | extra dun, speciaal segment voor keramische tegels

W40SC: voor marmer
10 mm segmenthoogte | zeer lange standtijd

LST - 115  115 22

LST - 125  125 22

LST - 180  180 22/25

LST - 200  200 22/25

LST - 250  250 22/25

LST - 300  300 20/25

LST - 350  350 25

ZSN - 115  115 22

ZSN - 125  125 22

ZSN - 180  180 22/25

ZSN - 230  230 22/25

ZSN - 250  250 22/25

ZSN - 300  300 20/25

ZSN - 350  350 25

W40SC - 350  350 25/50/60

W40SC - 400  400 25/50/60

W40SC - 450  450 25/50/60

W40SC - 500  500 25/50/60

SLPro - 115  115 22

SLPro - 125  125 22

SLPro - 180  180 22/25

SLPro - 200  200 22/25

SLPro - 230  230 22/25

SLPro - 300  300 20/25

SLPro - 350  350 25

 Marmer

 Diamantzaagbladen voor keramische tegels
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Code Diktes Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code Diktes Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code Diktes Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

CoolCut+

RD6

STV

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR KERAMISCHE TEGELS DIAMANTSCHIJVEN

Stardia® CoolCut+: voor het uitslijpen van cementvoegen
topkwaliteit

RD6: voor het uitslijpen van cementvoegen
goede kwaliteit | tegen een scherpe prijs

Stardia® V-schijf: voor het repareren van barsten, scheuren e.d. in beton
topkwaliteit

CC+ - 115V6 6 115 22

CC+ - 125V6 6 125 22

CC+ - 150V6 6 150 22

CC+ - 125V8 8 125 22

RD6 - 115 6 115 22 

RD6 - 125 6 125 22

STV - 110 12 110 22

STV - 125 12 125 22

 Diamantzaagbladen voegen

DIAMANTVOEGENSCHIJVEN?
Kies voor Stardia®  CoolCut+!
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Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat mm Uw prijs

ST-PKD komschijven, met hoge kwaliteit polykristallen diamant
voor het wegslijpen van diverse lagen, zoals lijmresten, verfresten, cementlagen, etc

ST-DRC

ST-TCG

ST-SP

ST-CGS

ST-PKD

ST-DRC: dubbele rij, voor beton en/of steen
zeer goede kwaliteit

ST-CGS: voor beton en/of steen, snel en lange standtijd
topkwaliteit

ST-TCG: turbo, voor beton en/of steen
standaardkwaliteit

ST-SP: betrouwbare kwaliteit, voor beton en/of steen
goede kwaliteit

ST-DRC - 100  100 22

ST-DRC - 125  125 22

ST-DRC - 180  180 22

ST-DRC - 230  230 22

ST-CGS - 100  100 22

ST-CGS - 125  125 22

ST-TCG - 80  80 22

ST-TCG - 90  90 22

ST-TCG - 100  100 22

ST-TCG - 125  125 22

ST-TCG - 180  180 22

ST-SP - 125  125 22

ST-SP - 180  180 22

DIAMANTKOMSCHIJVEN

Vraag een proefexemplaar aan!

ST-PKD - Goud, universeel, voor dunne lagen 125 22

ST-PKD - Geel, agressief, voor hardere lagen 125 22

ST-PKD - Rood, extreem agressief, 

                            voor dikke elastische lagen 125 22
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Code  Doorsnede mm Aansluiting Uw prijs

Code    Uw prijs

ST-MSPD

ST-MSPD:  boorkoffer voor keramische tegels
compleet met diamantboor 6 mm en 8 mm, waterspoelkop, boorgeleider en watertank

ST - MSPD

ST - SD22  22 6-kant/SDS

ST - SD32  32 6-kant/SDS

ST - SD38  38 6-kant/SDS

ST - SD48  48 6-kant/SDS

ST - SD52  52 6-kant/SDS

ST - SD68  68 M16

ST - SD82  82 M16

ST - SD91  91 6-kant/SDS

ST - SD102  102 6-kant/SDS

ST - SD127  127 6-kant/SDS

ST - SD142  142 6-kant/SDS

ST - SD162  162 6-kant/SDS

ST - SD182  182 6-kant/SDS

ST-SD: aansluiting 6-kant of SDS, inclusief centreerboor
goede kwaliteit | universeel gebruik

 Diamantboorkoffers

 Diamantboren droog

DIAMANTBOREN

Diamantboren droog voor beton in koffer, ideaal voor onder andere 
loodgieters en electriciens!
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Code  Doorsnede mm Aansluiting Uw prijs

Code  Doorsnede mm Aansluiting Uw prijs

Aero

Aero F+

DIAMANTBOREN

Aero: dunwandig, topkwaliteit voor beton en/of gewapend beton
standaardlengte 450 mm | ook korter/langer leverbaar op aanvraag

Aero F+: voor asfalt

ATW - 12  12 1/2”

ATW - 16  16 1/2”

ATW - 20  20 1/2”

ATW - 30  30 1/2”

ATW - 40  40 1/2”

ATW - 50  50 1/2” of  1 1/4”

ATW - 60  60 1/2” of  1 1/4”

ATW - 70  70 1/2” of  1 1/4”

ATW - 80  80 1/2” of  1 1/4”

ATW - 90  90 1/2” of  1 1/4”

ATW - 100  100 1/2” of  1 1/4”

ATW - 110  110 1/2” of  1 1/4”

ATW - 120  120 1/2” of  1 1/4”

ATW - 125  125 1/2” of  1 1/4”

ATW - 130  130 1/2” of  1 1/4”

ATW - 140  140 1 1/4” 

ATW - 160  160 1 1/4” 

ATW - 170  170 1 1/4” 

ATW - 180  180 1 1/4” 

ATW - 200  200 1 1/4” 

AF+ - 50  50 1 1/4” of M38

AF+ - 100  100 1 1/4” of M38

AF+ - 110  110 1 1/4” of M38

AF+ - 120  120 1 1/4” of M38

AF+ - 130  130 1 1/4” of M38

AF+ - 160  160 1 1/4” of M38

AF+ - 180  180 1 1/4” of M38

Let op: ook alle tussenmaten leverbaar, 

informeer naar de gewenste doorsnede! 

Gebruikt u een andere aansluiting?  

Informeer hiervoor!

 Diamantboren nat

Meer snijranden
• Sneller boren
• Vrij in gewapend beton boren

Minder frictie
• Sneller boren
• Minder wrijving op het segment

Betere watertoevoer
• Verwijdert sneller boor- en zaagafval
• Meer water rondom de segmenten
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Code  Doorsnede mm Aansluiting Uw prijs

Code  Van Naar Uw prijs

Code  Lengte mm  Uw prijs

Zorro    

Verlengstukken   

Adapters / verloopstukken

DIAMANTBOREN

Zorro: dikwandig voor beton
turbo segmenten | hoge kwaliteit | elke gewenste lengte leverbaar

Adapters / verloopstukken
hoge kwaliteit

Verlengstukken: t.b.v. diamantboren
hoge kwaliteit

STZ - 50  50 1/2” of 1 1/4”

STZ - 60  60 1/2” of 1 1/4”

STZ - 70  70 1/2” of 1 1/4”

STZ - 80  80 1/2” of 1 1/4”

STZ - 90  90 1/2” of 1 1/4”

STZ - 100  100 1/2” of 1 1/4”

STZ - 110  110 1/2” of 1 1/4”

STZ - 120  120 1/2” of 1 1/4”

STZ - 130  130 1/2” of 1 1/4”

STZ - 140  140 1 1/4”

STZ - 160  160 1 1/4”

STZ - 170  170 1 1/4”

STZ - 180  180 1 1/4”

STZ - 200  200 1 1/4”

AD1  1 ¼” inwendig ½” inwendig

AD2  1 ¼” uitwendig ½” uitwendig

AD3  1 ¼” inwendig BBT

AD4  1 ¼” uitwendig BBT

AD5  ½” inwendig BBT

AD6  ½” inwendig BBT

AD7  1 ¼” uitwendig M38

AD8  1 ¼” inwendig M38

AD9  1 ¼” uitwendig M30

AD10  ½” inwendig M30

STVL-100  100

STVL-200  200 

STVL-300  300

STVL-400  400

STVL-500  500

 Diamantboren nat

 Accesoires diamantboren nat

Diverse varianten leverbaar, vraag naar uw gewenste aansluiting!
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Code  Doorsnede mm Asgat Uw prijs

Karbite

ZAAGBLADEN OVERIG

Karbite: voor boomwortels / pallets / dun metaal / plastic / rubber / aarde / 
bitumen etc.
niet te gebruiken op:  betonproducten / steen / asfalt / dikker metaal

 Karbite zaagbladen

Karb - 115  115 22

Karb - 230  230 22

Karb - 300  300 20

Karb - 350  350 20/25

Karb - 400  400 20/25

De oplossing voor het zagen van moeilijke materialen!

KARBITE- ZAAGBLADEN

Zeer handig voor hout, rubber, pvc, etc...
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Code  Doorsnede mm Asgat Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat Uw prijs

Code  Doorsnede mm Asgat Uw prijs

STA-MS

STA-LS

Tiger

ZAAGBLADEN OVERIG

 Doorslijpschijven

STAMS - 115d 1mm 115 22

STAMS - 115 2mm 115 22

STAMS - 125d 1mm 125 22

STAMS - 125 2mm 125 22

STAMS - 180  180 22

STAMS - 230  230 22

STAMS - 300  300 20

STAMS - 350  350 20/25

STAMS - 400  400 25/40

STA-MS: topkwaliteit doorslijpschijven voor metaal

STA - LS: lamellenschijf voor het opschuren van metalen oppervlakten

Tiger: met speciale diamantbezetting
met diamant op blad zelf aangebracht, zaagt zeer snel en nauwkeurig door alle soorten metaal,  
hout, pvc etc.

STALS - 115  115 22

STALS - 125  125 22

STALS - 180  180 22

TIG-115  115 22

TIG-125  125 22

TIG-230  230 22

DOORSLIJPSCHIJVEN TOPKWALITEIT
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Code Doorsnede mm Asgat mm Aantal tanden Uw prijs

ZAAGBLADEN OVERIG

STK1652024 165 20 24

STK1652040  165 20 40

STK1652048  165 20 48

STK1652060  165 20 60

DES1903028 190 30 28

DES1903040 190 30 40

DES1903060 190 30 60

SSK2163028 216 30 28

SSK2163040 216 30 40

SSK2163060 216 30 60

DES2353028 235 30 28

DES2353040 235 30 40

SSK2503028 250 30 28

SSK2503040 250 30 40

SSK2503060 250 30 60

SSK3053090 305 30 90

SSK3503024 350 30 24

STZ4003036 400 30 36

STZ40030120 400 30 120

STZ4503054 450 30 54

DART: houtzaagbladen
zeer hoge kwaliteit

Code Doorsnede mm Asgat mm Aantal tanden Uw prijs

DART

DART

DART: zaagbladen aluminium

SNT2163060 216 30 60

SNT2163080 216 30 80

ACS2163060 216 30 60

ACS2163080 216 30 80

ACS45032108 450 32 108

Zoekt u een andere maat/asgat/vertanding, vraag uw persoonlijke prijs aan!
Informeer voor onze houtboren!

 Houtzaagbladen

HOUT-/ALUMINIUM ZAAGBLADEN
Kies DART voor topkwaliteit!
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Type Max 0  zaagblad  Uw prijs

Type Max 0 zaagblad  Uw prijs

Type Max 0 zaagblad  Uw prijs

Type Max 0 zaagblad  Uw prijs

DOLMAR PC-6112

CF-1010 B

Husqvarna K760

CTS-56

DIVERSE (ZAAG-) MACHINES

 Motorslijpers

 Tafelzaagmachine en vloerzaagmachine

PC6112 300 mm

PC7414 350 mm

K760 300 mm

K760 350 mm

CF-7.1 B 400 mm

CF-1010 B 500 mm

CTS - 56 400 mm

Dolmar
motorslijper met aansluiting voor waterdrukvat

CTS: ook diverse andere modellen leverbaar
tafelzaagmachine | informeer naar de mogelijkheden

CF-1010 B
een vloerzaagmachine van topkwaliteit. Honda GX-390 benzinemotor met een 
watertank van 28 liter.

Husqvarna 
motorslijper met aansluiting voor waterdrukvat
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Type Max 0  zaagblad  Uw prijs

Type Max 0  zaagblad  Uw prijs

Type Max 0  boor  Uw prijs

MAKITA 230

OXT50

Blue Toro

DIVERSE (ZAAG-/BOOR-) MACHINES

MAK125 125 

MAK230 230

OXT-50 155

BT150 162

BT350 350

 Haakse slijpers

Makita 230
haakse slijper | krachtige 2200W Makita haakse slijper 230 mm | wordt geleverd in 
handige kunststof koffer | compleet met gratis slijpschijf/sleutel en dergelijke |  
leverbaar als pakket met diamantschijven

OXT50 
met deze zeer handige lichtgewicht machine zaagt u snel en netjes door veel 
verschillende materialen, zoals hout, metaal, plastic, rubber, composiet, etc.
Door het systeem met 2 in tegengestelde richting draaiende zaagbladen, sluit  
u terugslag uit, en krijgt u als resultaat een zeer fijne en snelle afwerking! 

Diamantboormachine Blue Toro
Blue Toro 150; topkwaliteit boormachine voor boren met water, vermogen 2000W,  
3 versnellingen, voor boren t/m max diameter Ø162mm, verstelbare hendel voor uit  
de hand boren of met statief, aansluiting zowel ½” als 1¼”
Blue Toro 350; topkwaliteit boormachine voor boren met water, 220-240V:16A, 3 
versnellingen, voor boren t/m max diameter Ø350mm, met snelkoppelingsplaat en 
draaghendel voor transport, voor boren met statief, aansluiting zowel ½” als 1¼”

Leverbaar als pakket met diamantschijven!

ALTIJD STOFVRIJ WERKEN!
Stardia®  Waterdrukvaten
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Code  Inhoud  Uw prijs

Code  Inhoud  Uw prijs

Code  Inhoud  Uw prijs

Code  Inhoud  Uw prijs

MACHINES / WATERDRUKVATEN

Leverbaar als pakket met diamantschijven!

Losse accessoires verkrijgbaar: slang, klikkoppeling etc. Informeer naar onze prijzen en levering!

STA-15  15 l

Mesto  10 l

STA-10  10 l

Aqua Blade

Mesto PROFI

Aqua Blade

STA-15

Drukvat metaal STA-10+

 Waterdrukvaten

Stardia® STA-15
waterdrukvat pvc 15 liter; 3 meter slang, klik-koppeling, voor aansluiting op boormachine of  
motordoorslijper. Gerecommendeerd voor stof-beperking. Onderdelen ook leverbaar.

Aqua Blade
geen stof meer bij het slijpen. Past op vrijwel elke haakse slijper 125 mm of 230 mm. 
Verzorgt probleemloos en veilig de watertoevoer bij het slijpen (levering exclusief haakse slijper).

STA-10+ metaal
robuuste stalen uitvoering, stevige voet, drukmeter (nanometer), verstevigde slang,  
ontluchtingsventiel, wateraansluiting aan onderkant.

Mesto PROFI 
zoals STA-15, maar met 10 liter inhoud, wateraansluiting aan de onderkant, met voet, compleet met  
Gardena koppeling.
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Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

OX® NUBUCK

OX® CHUKKA

OX® VEILIGHEIDSLAARS

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)/VEILIGHEIDSPRODUCTEN

 Veiligheidsschoenen

OX® Nubuck: hoge kwaliteit
stalen neus en middenzool | lederen buitenkant | oliebestendige zool | comfortabele binnenzool |  
voldoet aan EN345 SBP norm

OX® Chukka: standaard kwaliteit
stalen neus en middenzool | met overneus | gevormde zool voor comfort en flexibiliteit |  
voldoet aan EN345 S1P norm

OX® Veiligheidslaars: met stalen neus
olie-/zuur- en slijtagebestendig | stalen neus en middenzool | versterking bij enkel en scheenbeen |  
voldoet aan EN345 S5 norm

STNU - 40-47  40  t/m 47

STCH - 40-47  40  t/m 47

STVL - 40-47  40  t/m 47

VEILIGHEID OP WERK
STARCK® BESCHERMT U TEGEN RISICO’S!
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Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

Code  leverbaar in de maten  Uw prijs

OX® THERMO

PREVENT

SHOWA 310

PU-FLEX

ST-GreenGrip

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)/VEILIGHEIDSPRODUCTEN

ST-GreenGrip: goede grip, scherpe prijs
ergonomisch ontwerp voor comfortabel werken | voldoet aan EN388 norm |  
afzonderlijk verpakt (120 paar in doos)

STGG - L  L

STGG - XL  XL

STGG - XXL  XXL

 Handschoenen

OX® Thermo: extra warm
extra dikke thermo-laag voor meer warmte | voldoet aan EN388 norm |  
afzonderlijk verpakt (120 paar in doos)

Prevent: voor extra grip
topkwaliteit handschoen, zeer duurzaam | voldoet aan EN388 norm |  
afzonderlijk verpakt (100 paar in doos)

PU-Flex: voor nauwkeurig werk
dunne werkhandschoen, ideaal voor het fijnere/nauwkeurige werk (o.a. montagewerk/voor werkzaam-
heden in de werkplaats etc.) | voldoet aan EN388 norm | afzonderlijk verpakt (240 paar in doos)

Showa 310: hoge kwaliteit
topkwaliteit handschoen, zeer comfortabel | voldoet aan EN388 norm |  
afzonderlijk verpakt (120 paar in doos)

STOXT - L  L

STOXT - XL  XL

STPV  XL

STPF-L  L

STPF-XL  XL

STPF-XXL  XXL

STSH - S  S

STSH - M  M

STSH - L  L

STSH - XL  XL

VEILIGHEID OP WERK
STARCK® BESCHERMT U TEGEN RISICO’S!
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Code    Uw prijs

Code    Uw prijs

Code    Uw prijs

Code    Uw prijs

GK1

OX-s241901

VB1

VB2

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)/VEILIGHEIDSPRODUCTEN

  Veiligheidsbrillen

GK1: standaard kwaliteit
eenvoudig verstelbaar | lichtgewicht, robuust ontwerp | SNR 23db | voldoet aan EN352-1 norm

OX - s241901: topkwaliteit
zowel duurzaam als lichtgewicht | brede schuimkussens | extra comfortabele hoofdband | SNR 27db |  
voldoet aan EN352-1 norm

VB1: standaard kwaliteit
lichtgewicht, vlot ontwerp | extra comfortabel | uv-bescherming | voldoet aan EN166 norm

VB2: topkwaliteit
zachte/flexibele montuur voor comfort, voorkomt afglijden | extra beschermde glazen, voor continu  
scherp zicht | uv-bescherming | voldoet aan EN166.1.F norm

ST - GK1

ST - GKOX

ST - VB1

ST - VB2

 Gehoorkappen
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Code    Uw prijs

Code    Uw prijs

Code  kleur  Uw prijs

Code  Kleur  Uw prijs

ST-VHS

FFP1

ST-VHP

FFP3

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)/VEILIGHEIDSPRODUCTEN

  Veiligheidshelm

FFP1: standaard kwaliteit
uitademingsventiel voor extra comfort | zeer lage comfortabele ademweerstand | uitstekende luchtfiltering 
| naar wens verstelbaar | onderhoudsvrij | voldoet aan EN149:2001 + A1:2009 | beschermingsfactor (APF): 4

FFP3:  zeer goede kwaliteit
uitademingsventiel voor extra comfort | uitstekende luchtfiltering | zeer lage comfortabele ademweerstand 
| sluit perfect om gelaat | volledig verstelbare band | onderhoudsvrij | voldoet aan EN149:2001 + A1:2009 | 
beschermingsfactor (APF): 20

ST - VHS: standaard veiligheidshelm, lichtgewicht, algemeen gebruik
6-punt systeem, eenvoudig verstelbaar | voldoet aan EN397 norm

ST - VHP: premium, robuust, topkwaliteit
extra robuust ontwerp | 6-punt systeem, eenvoudig verstelbaar | voldoet aan EN397 norm

ST - FFP1                                               per stuk verpakt (doos van 10 stuks)

ST - FFP3                                          per stuk verpakt (doos van 5 stuks)

ST - VHS1  wit

ST - VHS1  geel

ST - VHS1  blauw

ST - VHP3  wit

ST - VHP3  geel

ST - VHP3  blauw

 Stofmaskers
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Code    Uw prijs

Code    Uw prijs

Code    Uw prijs

ST-HL1

ST-HK1

ST-AL1

Starck veiligheidsproducten beschermen u tegen risico’s!

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)/VEILIGHEIDSPRODUCTEN

 Kniebeschermers

Harmonica lang: goede kwaliteit
2 zeer eenvoudig verstelbare banden | afmeting 22 x 15 x 12 cm

Harmonica kort: prima kwaliteit
1 eenvoudig verstelbare band | afmeting 18 x 15 x 12 cm

Alpro: topmodel onder de kniebeschermers
comfortabele bevestiging met klittenband (voorkomt insnoeren in knieholten) | door het lichte materiaal 
polyurethaan, veel minder belemmering bij het lopen | glad oppervlak bemoeilijkt aanhechten van vuil en 
laat zich gemakkelijk reinigen | grote elasticiteit en aanpassing aan de knievorm

ST - HL1

ST - HK1

ST - AL1
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Code  Kleur  Uw prijs

Code  Kwaliteit  Uw prijs

Code  Merk  Uw prijs

Code  Aantal reserve mesjes  Uw prijs

ST-MK1

ST-LMT / STPP060

ST-OL1

CMK

OVERIGE PRODUCTEN

Markeringskrijt: steen en watervast
zeskant | doos van 12 stuks

Markeringsspray: 5-15 dagen (diverse kleuren)
ook vele andere soorten verkrijgbaar | o.a. permanent / graffiti-verwijderaar

Oliemix: 100ml / 2-takt (1:50)
flesje ST-OL1 bij 5 liter benzine

Uitschuifmes
robuust ontwerp met anti-slip handgreep, zeer hoge kwaliteit  
met 10 extra messen in reservoir

ST - MK1  geel

ST - LMT  standaard 

ST - PP060  top

ST - OL1  OX

ST - ASP  ASPEN

CMK  10
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Code Toepassing Steel  Uw prijs

Code    Uw prijs

Code  Maat  Uw prijs

Code    Uw prijs

ST-S00

ST-KU1

ST-SH50210 / ST-SH100225

ST-KBL01

OVERIGE PRODUCTEN

Schoppen: top kwaliteit
topkwaliteit | dubbel 0 | met essen T-steel

Steen / klinkeruithaler
gegalvaniseerd | duurzaam ontwerp

Straathamers: goede kwaliteit
topkwaliteit uit NL | essen steel

Trottoirbandtang
eenvoudig door 1 persoon te gebruiken | kunststof anti-slip handvaten | stevige kwaliteit

ST - S00 zand essen steel 00

ST - KU1

ST - SH50210  50 x 210

ST - SH100225  100 x 225

ST - KBL01



DE LEVERANCIER VAN 

DIAMANTGEREEDSCHAPPEN         

ALS U VOOR KWALITEIT EN SERVICE KIEST!

Starck productcatalogus nummer 4  |  33

VOOR KWALITEIT EN SERVICE

KIJK OOK OP: 
WWW.STARCKDIAMANT.NL

OF BEL VOOR MEER INFO: 
015 256 50 80

AERO© en Zorro diamantboren uit voorraad leverbaar
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ARTIKEL 1:  TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop 

van Starck Diamantgereedschappen V.O.F. h.o.d.n. Starck Diamantgereedschappen, gevestigd te 
Delfgauw, hierna te noemen ‘de gebruiker’.

2. De koper zal verder worden aangeduid als ‘de wederpartij’. 
3. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of 

enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het 
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene 
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie 
hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen 
nabestellingen en deelbestellingen. 

7. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft 
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene 
voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van 
toepassing te laten zijn. 

ARTIKEL 2:  AANBOD, OFFERTES, PRIJZEN
1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. 

Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend 
aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk 
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals 
transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van 
ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de 
aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze 
informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht 
de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en 

andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo 
nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten 
ontlenen.

7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek 
op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.

8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de 
gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en 
regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de 
benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen 
dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 3:  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft 

geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer 
de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot 
stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

2. De gebruiker is pas gebonden aan:
a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke 

bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker –zonder tegenwerping van de 
wederpartij– met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen. 

ARTIKEL 4:  INSCHAKELING DERDEN
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde 

leveringen door derden laten verrichten. 

Artikel 5:  Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 

informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze 
informatie juist en volledig is.

2. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht 
in de originele van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag 
geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het 
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige 
gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van  
de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip 
alsnog nakoming te verlangen niet aan.

ARTIKEL 6:  LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN
1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de 

gebruiker zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk 
in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog 
na te komen.

2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan 
worden gefactureerd.

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment  
van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van 
de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem 
kunnen worden afgehaald.

4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een 
door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan 
ook –al dan niet aan de zaken zelf– die verband houdt met de verzending of het transport. 

5. Indien de gebruiker de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het 
moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter 
beschikking staan.

6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de 
bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden 
afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. 
De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van 
de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog 
afhalen.

7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn 
afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting 
tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting 
van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of 
andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de gebruiker alle voor de 
levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de 
wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar 
evenredigheid verlengd.

Artikel 7:  Emballage
1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van de gebruiker. 

Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor 
ze bestemd is.

2. De gebruiker bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat hij deze 
emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.

3. De gebruiker heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te 
brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor 
overeengekomen termijn, moet de gebruiker deze emballage terugnemen en zal hij de in rekening 
gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de 
wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. De gebruiker heeft hierbij wel 
altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te 
verrekenen bedrag.

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze 
schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, 
hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen. De gebruiker heeft dan het recht deze tegen 
kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening 
te brengen.

6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft de gebruiker niet terug te nemen en mag hij bij de 
wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8:  KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare 

gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of 
begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de 
gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, 
gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de 
zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten moeten direct na ontdekking –maar uiterlijk binnen de overeengekomen 
garantietermijn– schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct 
melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, 
geldt een termijn van 3 maanden na levering.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is 
gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale 
hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake 
opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van 
de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 
6. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante 

informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending 
noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond 
blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele 
verpakking of emballage.

8. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn 
vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn 
aan de aard van deze materialen.

9. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
10.  Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of 

samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

ARTIKEL 9:  GARANTIES
1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn 

branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een 
verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 

2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en 
deugdelijkheid van het geleverde.

3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is 
afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij 
hierover informeren. 

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt 
van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn 
voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs 
nog niet heeft voldaan. 

6. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker –naar zijn keuze– kosteloos zorg dragen voor 
herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de 
overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van 
het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

ARTIKEL 10:  AANSPRAKELIJKHEID 
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker 

geen enkele aansprakelijkheid. 
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. 

Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of 
geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van 
de schade.

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de 
schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn 
assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de 
schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van 
de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of 
bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie 
indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of 

namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte 

informatie;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of 

gebruikelijk is;
f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan 

het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit 

voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot 
vergoeding van deze schade.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op 
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 
Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van 
derden jegens de wederpartij.

ARTIKEL 11:  BETALING
1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor 

betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij 

partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een 
factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald 
of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een 
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de 
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het 
recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% 
van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, 
zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit 
de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een 
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien  
hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de 
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle 
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij 
de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen 
die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van 
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 12:  EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te 

leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin gen aan de 
gebruiker heeft voldaan. 

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de 
zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband 
houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming 
van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke 
incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij 
zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud 
rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbe-
houd nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de 
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een 
eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. 

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op 
enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een 
financier brengen.

6. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen 
eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als 
identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.

8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering  
dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de 
gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende 
premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep 
doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk 
recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, 
gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een 
schriftelijke verklaring, te ontbinden.

ARTIKEL 13:  FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een 

schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 

vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) 

overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14:  OVERMACHT
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de 

overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van 
zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden 
verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde 
derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder 
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, 
overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of 
dreiging van deze e.d. omstan digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval 
van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals 
door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen 
e.d. ontstane transportmoeilijk heden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de 
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

ARTIKEL 15:  ANNULERING, OPSCHORTING
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil 

annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding 
verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de 
annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de 
schadevergoeding te fixeren en –naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen– 20 tot 
100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de 
gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de 
wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat 
moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening 
brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte 
kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden 
hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de 
wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen 
opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende 
kosten van de gebruiker vergoeden.

ARTIKEL 16:  TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de 

gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan 
de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen  
het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij 
gevestigd is.

DATUM: 25 OKTOBER 2012

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
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