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lasmachines voor elektrolassen van PE
handzame machines met een eenvoudige bediening

PF 4 D4 B67 004 MSA 2.1 lasmachine

• inclusief barcodescanner 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 009 968 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 009 969 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 085 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 086 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 087 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 089 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 090 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 091 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 092 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 093 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 094 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 095 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 096 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 097 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 098 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 155 099 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 419 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 420 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 421 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 534 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 535 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 536 40,60
MSA 2.1 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 537 40,60

MSA 2.1 lasmachine met 8 m
laskabel eenmalig € 45,- 200 156 549 45,50

PF 4 D4 B67 004 MSA 315 lasmachine

• inclusief barcodescanner 
uitvoering:
• lassen tot maximaal d315 mm
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

MSA 315 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 530 33,70
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PF 4 D4 B67 004 MSA 2 Multi Standaard lasmachine (voor ELGEF,  Instaflex BIG en Fuseal Sea Drain)

• inclusief barcodescanner 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

MSA 2 Multi Standaard eenmalig € 45,- 200 156 331 40,60
MSA 2 Multi Standaard eenmalig € 45,- 200 156 552 40,60

PF 4 D4 B67 004 MSA 125 lasmachine (voor elektrolassen t/m d160 mm)

• inclusief barcodescanner 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

MSA 125 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 329 29,30
MSA 125 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 330 29,30
MSA 125 lasmachine eenmalig € 45,- 200 156 545 29,30
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buissnijders
buissnijders voor kunststof buizen

PF 4 D4 B67 008 KRA buissnijder

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

KRA 63 - voor de maten d10-d63 mm eenmalig € 10,- 200 007 870 16,30
KRA 110 - voor de maten d50-d110 mm eenmalig € 10,- 200 007 871 16,30

kunststof buiszaag PEcut 1200

• kunststof buiszaag voor nauwkeurig en veilig afkorten van kunststof buizen
• olievrije accukettingzaag met uniek klem- en geleidingsmechanisme
• groot toepassingsbereik van d250-1200 mm, 10"46"
• groot toepassingsbereik COOL-FIT 160/250mm (d/D) - 450/630mm (d/D)
• te gebruiken bij wanddiktes van 10-180 mm
• geadviseerd voor PE buis en voorgeïsoleerde COOL-FIT buizen
• geadviseerd voor buismaterialen: PE100, PE100-RC, PP
• minimale axiale ruimtebehoefte = 37 cm
• minimale radiale ruimtebehoefte = 35 cm
• Omvang van de levering:
• snoerloze accukettingzaag
• steunwagen
• 3x rolwagen, 2x spanband met oprolsysteem, 2x snelkoppeling
• 2x accu CAS 5.5Ah, 1 x oplader LG 12/18 V
• wordt geleverd in degelijke transportkoffer (L x B x H = 665 x 562 x 250 mm) 

omschrijving behandelingskosten Code EUR gewicht
(kg)

PEcut 12000 230V + oplader eenmalig € 45,- 200 156 597 44,50 19,700



8

mechanische schillers voor PE
ook al onze schillers zijn conform NTA 8825

rotatieschiller RS

opmerking:
Deze universele rotatieschiller is geschikt voor de bewerking van buis, buiseind en spie-
eindhulpstukken. Geschikt voor het schillen van PE80, PE100, PEX en PP buizen. 
* ook geschikt voor INSTABIG 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR PF

rotatieschiller voor d40 mm eenmalig € 10,- 200 008 353 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d40 mm eenmalig € 10,- 200 155 100 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d40 mm eenmalig € 10,- 200 155 101 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d40 mm eenmalig € 10,- 200 156 318 13,20 4 D4 B67 007
rotatieschiller voor d50 mm eenmalig € 10,- 200 006 451 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d50 mm eenmalig € 10,- 200 155 102 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d50 mm eenmalig € 10,- 200 155 103 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d50 mm eenmalig € 10,- 200 156 319 13,20 4 D4 B67 007
rotatieschiller voor d63 mm eenmalig € 10,- 200 006 389 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d63 mm eenmalig € 10,- 200 007 860 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d63 mm eenmalig € 10,- 200 007 921 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d63 mm eenmalig € 10,- 200 155 104 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d63 mm eenmalig € 10,- 200 156 320 13,20 4 D4 B67 007
rotatieschiller voor d75 mm eenmalig € 10,- 200 006 381 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d90 mm eenmalig € 10,- 200 007 862 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d90 mm eenmalig € 10,- 200 006 391 13,20 4 D4 B67 008

rotatieschiller voor d110 mm eenmalig € 10,- 200 006 439 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d110 mm eenmalig € 10,- 200 007 861 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d110 mm eenmalig € 10,- 200 007 922 13,20 4 D4 B67 008

* rotatieschiller voor d125 mm eenmalig € 10,- 200 006 393 13,20 4 D4 B67 008
* rotatieschiller voor d125 mm eenmalig € 10,- 200 007 943 13,20 4 D4 B67 008

rotatieschiller voor d140 mm eenmalig € 10,- 200 006 394 13,20 4 D4 B67 008
* rotatieschiller voor d160 mm eenmalig € 10,- 200 007 944 13,20 4 D4 B67 008
* rotatieschiller voor d160 mm eenmalig € 10,- 200 009 334 13,20 4 D4 B67 008
* rotatieschiller voor d160 mm eenmalig € 10,- 200 009 353 13,20 4 D4 B67 008

rotatieschiller voor d180 mm eenmalig € 10,- 200 007 912 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d200 mm eenmalig € 10,- 200 006 370 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d200 mm eenmalig € 10,- 200 006 371 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d200 mm eenmalig € 10,- 200 007 863 13,20 4 D4 B67 008

* rotatieschiller voor d225 mm eenmalig € 10,- 200 009 976 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d250 mm eenmalig € 10,- 200 007 864 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d250 mm eenmalig € 10,- 200 009 855 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d315 mm eenmalig € 10,- 200 007 900 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d315 mm eenmalig € 10,- 200 009 406 13,20 4 D4 B67 008
rotatieschiller voor d315 mm eenmalig € 10,- 200 009 407 13,20 4 D4 B67 008
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PF 4 D4 B67 008 schilgereedschap PT2

• Het roterende schilgereedschap PT 2 is geschikt voor de bewerking van buiseinden
(voor montage van elektrolasmoffen en -vormstukken). Het gereedschap garandeert een
gelijkmatige schilkwaliteit op de totale verwerkingslengte en is geschikt voor buis uit PE80,
PE100 en PEX. 

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d63-d250 mm eenmalig € 10,- 200 009 343 29,30
voor de maten d110-d400 mm eenmalig € 10,- 200 007 866 29,30

PF 4 D4 B67 008 rotatieschiller RTC 315

• rotatieschiller voor een betrouwbare buisvoorbereiding vóór het elektrolasproces 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d75-d315 mm eenmalig € 10,- 200 008 222 29,30
voor de maten d75-d315 mm eenmalig € 10,- 200 008 462 29,30
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PF 4 D4 B67 008 rotatieschiller RTC 710

• rotatieschiller voor een betrouwbare buisvoorbereiding vóór het elektrolasproces
• te gebruiken op buiseinden en spie-einden van fittingen 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d355-d710 mm eenmalig € 20,- 200 009 405 55,70

PF 4 D4 B67 004 RSE Multi buiseindschiller d20-d75 mm SDR11

• rotatieschiller voor een betrouwbare buisvoorbereiding vóór het elektrolasproces
• het aanpasbare basisgereedschap is geschikt voor buisinzetstukken d20 - d75 mm
• te gebruiken op buiseinden en spie-einden van fittingen
• te gebruiken voor rechte en opgerolde buizen
• te gebruiken voor metrische buizen conform: EN12201 en EN1555
• te gebruiken op buismaterialen: PE100RC, PE100, PE-Xa, PP
• bediening: handmatig of met draadloze schroevendraaier
• maximale schillengte = 75mm 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor PE100RC, PE100, PE-Xa, PP eenmalig € 10,- 200 156 436 15,00
voor PE100RC, PE100, PE-Xa, PP eenmalig € 10,- 200 156 551 15,00
voor PE100RC, PE100, PE-Xa, PP eenmalig € 10,- 200 156 558 15,00
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PF 4 D4 B67 008 rotatieschillerset d25-d63 mm SDR11/17,6

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d25-d63 mm eenmalig € 10,- 200 009 866 13,20
voor de maten d25-d63 mm eenmalig € 10,- 200 009 867 13,20
voor de maten d25-d63 mm eenmalig € 10,- 200 155 048 13,20

PF 4 D4 B67 008 RST 1000 schilgereedschap

• de RST 1000 is geschikt voor het voorbereiden van de laszones voor elektrolaszadel en -fitting
verbindingen

• het hardmetalen (carbide) mes garandeert het aanhoudend, goed schrapen van de oxidatielaag
van PE80 en PE100

• de scharnierverbindingen zorgen voor een eenvoudige installatie voor buizen van d250 tot
d1000 mm

• eventuele ovaliteit of variatie in de buisdiameters wordt opgevangen door een veer in de ketting 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d250-d1000 mm eenmalig € 20,- 200 009 923 29,30
voor de maten d250-d1000 mm eenmalig € 20,- 200 156 553 29,30
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klem- en uitrichtgereedschappen
klemmen, ronddrukken en positioneren

PF 4 D4 B67 008 klem d20-d63 mm buigbaar - lengte = 600 mm

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

kleminrichting d20-d63 mm eenmalig € 10,- 200 155 129 16,30

PF 4 D4 B67 008 viervoudige klem

• deze professionele 4-voudige klemmen zijn geschikt voor mofverbindingen; de klem is snel
tepositioneren en garandeert een spanningsvrije montage; tijdens de las- en afkoelfase zorgt
deklem dat de buis op dezelfde positie blijft

• te gebruiken bij moeilijke inbouwsituaties met grote montagespanningen 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d110-d225 mm eenmalig € 10,- 200 006 429 16,30
voor de maten d110-d225 mm eenmalig € 10,- 200 006 362 16,30
voor de maten d225-d500 mm eenmalig € 10,- 200 007 873 29,30
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PF 4 D4 B67 008 zesvoudige klem voor d63 tot en met d200 mm

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

klem met sets voor diverse maten eenmalig € 10,- 200 009 306 31,90
klem met sets voor diverse maten eenmalig € 10,- 200 009 921 31,90
klem met sets voor diverse maten eenmalig € 10,- 200 009 922 31,90
klem met sets voor diverse maten eenmalig € 10,- 200 155 067 31,90
klem met sets voor diverse maten eenmalig € 10,- 200 155 068 31,90
klem met sets voor diverse maten eenmalig € 10,- 200 155 069 31,90

PF 4 D4 B67 008 universeel klem

• de lasklem centreert buizen van d63-180 mm en is geschikt voor mofverbindingen van
zowelreducties als knieën; de 15° afscherming maakt het nauwkeurig instellen van knieën van
15°tot 90° mogelijk 

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d63-d180 mm eenmalig € 10,- 200 006 407 16,30
voor de maten d63-d180 mm eenmalig € 10,- 200 007 923 16,30

PF 4 D4 B67 008 buisuitrichtgereedschap

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht • Dit gereedschap is snel en gemakkelijk op buis van de rol te monteren. Het houdt de buizen
tijdens het lasproces en de afkoelperiode in positie. 

omschrijving behandelingskosten Code EUR
voor de maten d63-d125 mm eenmalig € 10,- 200 006 431 16,30
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PF 4 D4 B67 008 klemgereedschap Topload 630

• dit klem- en montagegereedschap is geschikt voor gebruik bij de Topload zadels op buizen met
een buitendiameter d280-630 mm 

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

kleminrichting d280-d630 mm eenmalig € 10,- 200 009 354 32,40
kleminrichting d280-d630 mm eenmalig € 10,- 200 155 050 32,40
kleminrichting d280-d630 mm eenmalig € 10,- 200 155 051 32,40

PF 4 D4 B67 008 installatieset Topload TL225

• voor montage van zadels d160-d225 mm op hoofdleidingen d315-d1000 mm 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht
• inclusief druktestkap 

omschrijving behandelingskosten Code EUR
set met boormachine, gatzagen d160 en d225 mm eenmalig € 20,- 200 009 851 48,30
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PF 4 D4 B67 008 ronddrukklem

• dit gereedschap drukt ovale buizen tijdens het lasproces en de afkoelperiode rond
• set van 2 stuks 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maat d63 mm eenmalig € 10,- 200 007 874 16,30
voor de maat d63 mm eenmalig € 10,- 200 009 856 16,30
voor de maat d75 mm eenmalig € 10,- 200 009 857 16,30
voor de maat d75 mm eenmalig € 10,- 200 009 858 16,30
voor de maat d90 mm eenmalig € 10,- 200 009 859 16,30
voor de maat d90 mm eenmalig € 10,- 200 009 860 16,30

voor de maat d110 mm eenmalig € 10,- 200 007 875 19,40
voor de maat d110 mm eenmalig € 10,- 200 008 087 19,40
voor de maat d110 mm eenmalig € 10,- 200 008 086 19,40
voor de maat d125 mm eenmalig € 10,- 200 009 861 20,30
voor de maat d125 mm eenmalig € 10,- 200 009 862 20,30
voor de maat d160 mm eenmalig € 10,- 200 007 876 24,40
voor de maat d160 mm eenmalig € 10,- 200 009 863 24,40
voor de maat d160 mm eenmalig € 10,- 200 155 071 24,40
voor de maat d160 mm eenmalig € 10,- 200 155 072 24,40
voor de maat d200 mm eenmalig € 10,- 200 007 881 24,40
voor de maat d200 mm eenmalig € 10,- 200 007 841 24,40
voor de maat d200 mm eenmalig € 10,- 200 155 073 24,40
voor de maat d200 mm eenmalig € 10,- 200 155 074 24,40
voor de maat d250 mm eenmalig € 10,- 200 007 877 24,40

PF 4 D4 B67 007 viervoudige klem d200/d225/d250

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

klem buigbaar; lengte = 750 mm eenmalig € 10,- 200 156 338 31,90
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PF 4 D4 B67 008 ronddrukklem d280-d450 mm - d450-d630 mm

• voor het ronddrukken van PE buizen voor de juiste lasvoorbereiding
• gebruik wordt geadviseerd bij de installatie van elektrolasmoffen en elektrolaszadels 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

set van 2 stuks voor d280-d450 mm eenmalig € 10,- 200 155 082 27,30
set van 2 stuks voor d280-d450 mm eenmalig € 10,- 200 155 083 27,30
set van 2 stuks voor d450-d630 mm eenmalig € 10,- 200 155 084 27,30

PF 4 D4 B67 008 ronddruk/positioneerklem kits d315, d355 en d400 mm

• dit gereedschap drukt ovale buizen tijdens het lasproces en de afkoelperiode rond 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

complete kit voor d315 mm eenmalig € 10,- 200 009 821 37,30
complete kit voor d315 mm eenmalig € 10,- 200 156 333 37,30

complete kit voor d315, d355 en d400 mm eenmalig € 10,- 200 156 531 37,30

PF 4 D4 B67 008 ronddruk/positioneerklem T-uitvoering d63 tot en met d180 mm

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

klem voor d63-d180 mm eenmalig € 10,- 200 009 993 25,00
klem voor d63-d180 mm eenmalig € 10,- 200 009 994 25,00
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PF 4 D4 B67 008 abquetschklem, type S1 - SDR11

• ter voorkoming van overmatige belasting heeft het apparaat verstelbare eindplaten voor buizen
uit klasse SDR 11 (ISO S5) 

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d63 mm eenmalig € 10,- 200 007 878 16,30
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buiskalibersets
voor gebruik bij bestaande leidingsystemen

PF 4 D4 B67 008 buiskaliberset

• buiskaliber voor het meten van de ovaliteit van bestaande leidingsystemen
• te gebruiken op elke positie binnen het leidingsysteem
• materiaal: aluminium 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

set d315-d450 mm eenmalig € 10,- 200 009 995 16,30
set d500-d630 mm eenmalig € 10,- 200 009 996 16,30

set d710 mm eenmalig € 10,- 200 009 997 16,30
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aanboorgereedschappen voor PE
veilig aanboren met kwaliteitsgereedschap

PF 4 D4 B67 008 Saturn aanboorset voor drukloos aanboren

• geschikt voor veilig aanboren van drukloze PE buizen 
uitvoering:
• voor aftakkingen d90-d125 mm
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

geleverd als complete set eenmalig € 10,- 200 006 433 16,30

PF 4 D4 B67 008 aanboorset voor onder druk aanboren

uitvoering:
• voor aftakkingen d90-d125 mm
• geschikt voor het aanboren van aftakzadels
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

set wordt compleet geleverd eenmalig € 10,- 200 006 345 16,30

PF 4 D4 B67 008 W400 aanboorgereedschap

uitvoering:
• geschikt voor onder druk aanboren
• voor het aanboren met afmeting 1/2" tot en met 2"
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

set compleet; ook voor Saturn/Polyvalve W400+ eenmalig € 10,- 200 008 085 35,70
set compleet; ook voor Saturn/Polyvalve W400+ eenmalig € 10,- 200 009 408 35,70

Supraflow drilling kit DN90-DN225

• het Supraflow aanboorgereedschap is geschikt voor ieder Supraflow aanboor T-stuk voor
onder druk aanboren van PE buis 

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

geschikt voor DN90/110/125/160/225 eenmalig € 10,- 200 156 539 29,30
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overigen
alles voor een goede voorbereiding

PF 4 D4 B67 008 lastent

uitvoering:
• voor werkzaamheden buiten - ISO6941:1998
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

afmeting 2,5 x 2,0 m eenmalig € 10,- 200 009 920 16,30

PF 4 D4 B67 004 kabelhaspel 30 meter 3x4 mm2

uitvoering:
• tevens verloop naar gewoon "stopcontact" meegeleverd
• met Cee-form stekker en contra stekker
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

30 m met aansluiting op de haspel eenmalig € 10,- 200 156 435 11,00
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PF 2 28 473 002 Tangit KS reiniger (verkoopprijs)

• speciale reiniger voor kunststof lasverbindingen in de materialen PP, PE, PVDF, PB, ECTFE en
IR PVC-U 

Code EUR hoeveelheid
200 000 523 51,00 1 liter

PF 2 28 473 002 Tangit KS doekjes (verkoopprijs)

• speciale reiniger voor kunststof lasverbindingen in de materialen PP, PE, PVDF, PB, ECTFE en
IR PVC-U 

Code EUR hoeveelheid
200 000 524 52,20 90 stuks



22

PF 2 51 305 001 markeerstift (verkoopprijs)

Code EUR SP gewicht
(kg)

GP type

799 350 364 9,10 1 0,010 100 zilver
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gereedschap voor COOL-FIT
voor COOL-FIT 2.0 & 4.0

COOL-FIT buisschiller en foamverwijderaar

uitvoering:
• gereedschap voor het verwijderen van de foam en het schillen van het losse buiseind van

COOL-FIT 2.0 en 4.0 buizen
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR PF

gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 304 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 307 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 308 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 309 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 310 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 311 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 321 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 322 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 323 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 324 52,10 4 D4 B67 007
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 389 52,10 4 D4 B67 009
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 390 52,10 4 D4 B67 009
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 429 52,10 4 D4 B67 009
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 430 52,10 4 D4 B67 009
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 431 52,10 4 D4 B67 009
gereedschap d32 - d90 mm eenmalig € 15,- 200 156 432 52,10 4 D4 B67 009

gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 305 63,70 4 D4 B67 007
gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 312 63,70 4 D4 B67 007
gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 313 63,70 4 D4 B67 007
gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 314 63,70 4 D4 B67 007
gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 391 63,70 4 D4 B67 009
gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 392 63,70 4 D4 B67 009
gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 433 63,70 4 D4 B67 009
gereedschap d110 - d225 mm eenmalig € 15,- 200 156 434 63,70 4 D4 B67 009

COOL-FIT viervoudige klem compleet

• aanbevolen voor de installatie van COOL-FIT en ELGEF Plus fittingen
• de klem zorgt voor een spanningsvrije installatie en voorkomt het uitglijden en verdraaien

tijdens het lasproces en de afkoelperiode
• met de centrale aanpasbare universele verbinding kunnen elektrolaskoppelingen, knieën en

reducties geïnstalleerd worden
• universeel gebruik: gaat boven, onder en op gelijke hoogte van de verbinding 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR PF

klem d40 - d200 mm eenmalig € 10,- 200 156 306 24,40 4 D4 B67 007
klem d40 - d200 mm eenmalig € 10,- 200 156 317 24,40 4 D4 B67 007
klem d40 - d200 mm eenmalig € 10,- 200 156 351 24,40 4 D4 B67 009
klem d40 - d200 mm eenmalig € 10,- 200 156 352 24,40 4 D4 B67 009
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PF 4 D4 B67 009 COOL-FIT Y-kabelset t.b.v. vastpunt

• de COOL-FIT Y-kabels worden gebruikt om het lasproces van de elektrolasband bij
vastpuntfittingen te versnellen met de Y-kabels kunnen tegelijk twee elektrolasbanden worden
gelast; dit halveert de totale tijd van het lasproces

• compatibel met alle MSA lasmachines 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

set 4 kabels met 2 mm stekkers eenmalig € 5,- 200 155 142 2,90
set 4 kabels met 2 mm stekkers eenmalig € 5,- 200 155 143 2,90
set 4 kabels met 2 mm stekkers eenmalig € 5,- 200 156 443 2,90
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Instaflex lasmachines voor PB
machines voor diverse lasverbindingen

PF 4 D4 B67 004 elektrolasmachine HWSG-3

uitvoering:
• voor het maken van 3 lassen tegelijk
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor Instaflex elektrolasfittingen eenmalig € 23,- 200 006 332 24,40
voor Instaflex elektrolasfittingen eenmalig € 23,- 200 006 443 24,40

PF 4 D4 B67 004 Instaflex hand-moflasspiegel

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten

voor de maten d16-d63 mm, moflasspiegel compleet eenmalig € 25,-
voor de maten d16-d63 mm, moflasspiegel compleet eenmalig € 25,-

Code EUR
200 006 335 24,40
200 006 333 24,40

PF 4 D4 B67 002 zadellasset Instaflex

• speciaal voor laszadels 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR
complete set eenmalig € 25,- 200 007 947 22,00
complete set eenmalig € 25,- 200 007 948 22,00
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Sanipex-MT-gereedschap
professioneel gereedschap voor uw Sanipex-MT systeem

PF 4 D4 B67 009 Sanipex-MT montagekoffer d16-d26 mm

uitvoering:
• koffer bevat optromptangen, montagesleutels, momentsleutels, buigijzers en buissnijder
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor montage van Sanipex-MT leidingen eenmalig € 10,- 200 155 047 16,30
voor montage van Sanipex-MT leidingen eenmalig € 10,- 200 155 065 16,30

PF 4 D4 B67 009 Sanipex-MT montagekoffers d26-d40 en d50-d63 mm - hydraulisch

uitvoering:
• koffer bevat optrompunit (hydraulisch), montagesleutels, momentsleutels, buissnijder en

compressor
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor Sanipex-MT leidingen d26-d40 mm eenmalig € 25,- 200 155 046 32,10
voor Sanipex-MT leidingen d50-d63 mm eenmalig € 25,- 200 155 064 32,10

PF 4 D4 B67 009 Sanipex-MT hydraulische buigset

uitvoering:
• geschikt voor het buigen van Sanipex-MT leidingen
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

hydraulische buigset d16-d40 mm eenmalig € 25,- 200 155 063 32,10

PF 4 D4 B67 009 Sanipex-MT accutool montagekoffer d16-d40 mm

uitvoering:
• koffer bevat o.a. optromptangen, montagesleutels, momentsleutels, buigijzers, buissnijder,

accu en acculader
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

accutool voor Sanipex-MT eenmalig € 45,- 200 155 066 40,60
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machines en gereedschap voor PP-R
diverse machines voor moflassen en zadellassen

moflasmachine MSE 63T

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten

voor de maten d16-d63 mm; met handlasspiegel eenmalig € 25,-
voor de maten d16-d63 mm; met handlasspiegel eenmalig € 25,-
voor de maten d16-d63 mm; met handlasspiegel eenmalig € 25,-

Code EUR PF
200 155 109 16,30 4 D4 B67 002
200 155 136 16,30 4 D4 B67 002
200 156 325 16,30 4 D4 B67 007

PF 4 D4 B67 002 moflasmachine SG125

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d125 mm voor PP-R eenmalig € 110,- 200 155 107 48,50
voor de maten d20-d125 mm voor PP-R eenmalig € 110,- 200 155 138 48,50

PF 4 D4 B67 009 schillerset PP-R

uitvoering:
• alleen gebruiken bij aluminium buitenlaag
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d75-d110 mm eenmalig € 10,- 200 155 106 29,30

zadellasset PP-R

speciaal voor laszadels 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR PF

complete set voor PP-R eenmalig € 25,- 200 155 137 21,60 4 D4 B67 002
complete set voor PP-R eenmalig € 25,- 200 156 327 21,60 4 D4 B67 007
complete set voor PP-R eenmalig € 25,- 200 156 328 21,60 4 D4 B67 007
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sleuflasmachines voor PE, PP, PVDF en PB
goed onderhouden lasmachines voor een betrouwbare
lasverbinding

PF 4 D4 B67 003 stomplasmachine TM315 CNC

• hoge kwaliteit stomplasmachine met verwarmingselement voor het lassen van PP, PE en PVDF
buizen en fittingen voor afmetingen d90-315 mm, voor alle drukklassen tot PN16

• machine wordt aangeleverd in twee kisten (pallets) 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

afmetingsbereik d90-d315 mm eenmalig € 125,- 200 008 232 113,50

PF 4 D4 B67 003 stomplasmachine GF400

• machine wordt aangeleverd in twee kisten (pallets)
Stomplasmachine voor het lassen van PE, PP, PB buizen en fittingen voor drukleidingsystemen
op bouwplaatsen en in de sleuf. 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

afmetingsbereik d125-d400 mm eenmalig € 150,- 200 008 326 113,50
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moflasmachines voor PE, PP en PVDF
met de hand lassen t/m d63 mm

PF 4 D4 B67 002 MSG 140 met handlasspiegel

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d16-d63 mm eenmalig € 25,- 200 006 336 16,30

MSE 63 E moflasapparaat

• Voor het lassen van PP en PE buizen en fittingen.
• steun voor verwarmingsdoorn en -bus van d16-63 mm
• hoge temperatuurnauwkeurigheid over de gehele gebruiksoppervlakte
• hoge kwaliteit, niet-klevende PTFE coating
• verkrijgbaar als een complete set in een metalen koffer
• tafelklem 
uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d16-d63 mm eenmalig € 25,- 200 156 547 16,30
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werkplaatsmachines voor PE, PP, PVDF en
PB
diverse machines voor moflassen en spiegellassen

PF 4 D4 B67 002 moflasmachine SG110

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d110 mm eenmalig € 110,- 200 007 880 48,50

PF 4 D4 B67 002 moflasmachine SG125

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d125 mm eenmalig € 110,- 200 009 900 48,50

PF 4 D4 B67 003 spiegellasmachine MC110

uitvoering:
• spiegellassen t/m d110 mm tot PN10 en geschikt voor PE en PP
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d110 mm eenmalig € 75,- 200 008 742 24,40

spiegellasmachine MD160 - d50-160 mm

• voor het lassen van PE-, PP-buizen en fittingen in het maatbereik d50-160 mm, tot wanddikte
SDR11

• geschikt voor prefabricage van gesegmenteerde knieën en bochten, met een maximale hoek
van 30° (inclusief tafelsteun) 

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

MD160 - d50-160 mm eenmalig € 75,- 200 156 544 58,90
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werkplaatsmachines voor PP, PP-n en PVDF
ook voor lascursussen kunt u bij GF terecht

PF 4 D4 B67 006 WNF Plus lasmachine

uitvoering:
• compleet uitgeruste, handbediende lasmachine met geïntegreerde laseenheid voor het rilloos

lassen onder cleanroomomstandigheden
• lassen van PVDF (SYGEF Standaard/Plus), PP-n (PROGEF Naturel)
• wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassettes zijn verbruiksmaterialen)
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d63 mm eenmalig € 204,- 200 156 555 116,20

PF 4 D4 B67 005 IR63 Plus lasmachine

uitvoering:
• complete, handbediende infrarood lasmachine met geïntegreerde lasunit
• lassen van PVDF SYGEF (Standaard/Plus), PP-H PROGEF (Standaard/Plus), PP-n PROGEF

Naturel, PE100 ecoFIT, PFA en ECTFE
• wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassettes zijn verbruiksmaterialen)
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d63 mm eenmalig € 109,- 200 155 062 47,90
voor de maten d20-d63 mm eenmalig € 109,- 200 155 108 47,90
voor de maten d20-d63 mm eenmalig € 109,- 200 156 485 47,90
voor de maten d20-d63 mm eenmalig € 109,- 200 156 548 46,50

PF 4 D4 B67 005 dubbelwandschalenset voor IR63 Plus

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor d20, d25, d32, d40 en d50 mm - per
afmeting set van 4 stuks eenmalig € 10,- 200 008 175 10,30
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PF 4 D4 B67 005 IR110 Plus lasmachine

uitvoering:
• complete infrarood lasmachine met geïntegreerde werktafel voor gebruik onder

cleanroomomstandigheden
• lassen van PVDF SYGEF (Standaard/Plus), PP-H PROGEF (Standaard/Plus), PP-n PROGEF

Naturel, PE100 ecoFIT, PFA en ECTFE
• wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassettes zijn verbruiksmaterialen)
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d110 mm eenmalig € 109,- 200 008 202 68,70
voor de maten d20-d110 mm eenmalig € 109,- 200 008 733 68,70

PF 4 D4 B67 005 IR110 A lasmachine

uitvoering:
• complete infrarood lasmachine met geïntegreerde werktafel voor gebruik onder

cleanroomomstandigheden
• lassen van PVDF SYGEF (Standaard/Plus), PP-H PROGEF (Standaard/Plus), PP-n PROGEF

Naturel, PE100 ecoFIT
• ook geschikt voor het lassen van SYGEF ECTFE en PVC-U
• wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassettes zijn verbruiksmaterialen)
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d20-d110 mm eenmalig € 149,- 200 156 380 113,40
voor de maten d20-d110 mm eenmalig € 149,- 200 156 554 113,40

PF 4 D4 B67 005 IR225 Plus lasmachine

uitvoering:
• Complete lasmachine voor het lassen van SYGEF Standaard, SYGEF Plus, PROGEF Standaard,

PROGEF Natural, PROGEF Plus, ecoFIT in de afmetingen d63-225 mm, 2 USB-interfaces,
monochroom display met pictogrammen en 12 talen.

• wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassettes zijn verbruiksmaterialen)
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d63-d225 mm eenmalig € 109,- 200 006 350 95,80

PF 4 D4 B67 005 lasrilcontroleapparaat WBI d20-d225 mm

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor inspectie van IR-lasril in PROGEF en SYGEF eenmalig € 75,- 200 156 529 53,50
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toebehoren werkplaatsmachines
verbruiksartikelen zijn verkoopproducten

WNF-Plus-blaas voor PVDF (verkoopprijzen)

• d20-d63: alleen geschikt voor het lassen van SYGEF PVDF met zilveren blaaskop
• d75-110: geschikt voor het lassen van PROGEF Naturel PP-n en SYGEF PVDF met zilveren

blaaskop 
Code EUR PF stuks d

(mm)

790 122 041 141,00 2 43 410 002 1 20
790 122 042 141,00 2 43 410 002 1 25
790 122 043 146,90 2 43 410 002 1 32
790 122 044 146,90 2 43 410 002 1 40
790 122 045 169,60 2 43 410 002 1 50
790 122 046 192,60 2 43 410 002 1 63
790 121 047 328,60 2 43 654 002 1 75
790 121 048 342,30 2 43 654 002 1 90
790 121 049 391,70 2 43 654 002 1 110

WNF-Plus-blaas voor PP-n (verkoopprijzen)

• d20-63: alleen geschikt voor het lassen van PROGEF Natural PP-n met blauwe blaaskop
• d75-110: geschikt voor het lassen van PROGEF Naturel PP-n en SYGEF PVDF met zilveren

blaaskop 
Code EUR PF d

(mm)
stuks

790 122 091 182,70 2 43 410 002 20 1
790 122 092 182,70 2 43 410 002 25 1
790 122 093 189,90 2 43 410 002 32 1
790 122 094 189,90 2 43 410 002 40 1
790 122 095 219,80 2 43 410 002 50 1
790 122 096 250,80 2 43 410 002 63 1
790 121 047 328,60 2 43 654 002 75 1
790 121 048 342,30 2 43 654 002 90 1
790 121 049 391,70 2 43 654 002 110 1
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lasrilverwijderaar
voor het verwijderen van de stomplasril

PF 4 D4 B67 008 lasrilverwijderaar

uitvoering:
• voor het verwijderen van de stomplasril aan de omtrek van de buis
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten d140-d250 mm eenmalig € 25,- 200 006 434 40,60
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toebehoren voor PFA leidingsystemen
voor een veilige en eenvoudige montage

PF 4 D4 B67 007 optrompset voor PFA-LQ3-fittingen

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR d-d

(inch)

voor de maten 1/4" tot en met 1" eenmalig € 10,- 200 008 178 13,20 1/4 - 1

PF 4 D4 B67 005 schalenset voor PFA

uitvoering:
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

voor de maten 1/4", 1/2", 3/4", 1" en 2" eenmalig € 10,- 200 009 314 10,80
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ultrasoon doorstroommeter
neem voor technisch advies gerust contact op

PF 4 D4 B67 007 ultrasoon clamp-on flowmeter - PF330

Flow:
• "clamp-on" ontwerp • buismaat: d13-2000 mm 
uitvoering:
• reisuren € 80,- p/u, montage-uren werkplaats € 80,- p/u, montage-uren op locatie € 100,- p/

u en reiskosten € 0,50 per km. Per dagdeel zijn de kosten € 300,-.
• de genoemde prijs is een dagprijs voor week- en weekenddagen; de behandelingskosten

worden eenmalig per huurperiode in rekening gebracht 
omschrijving behandelingskosten Code EUR

meten van de doorstroom in de leiding eenmalig € 80,- 200 156 538 39,70
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Huurovereenkomst
Tussen Georg Fischer N.V. als verhuurder en ......................................... als huurder

1. Verhuurder verhuurt aan huurder: type machine .................... machinenummer ....................

    Bij deze machine is meegeleverd  

2. Huur per dag Euro    exclusief B.T.W.

    Eénmalige behandelingskosten Euro    exclusief B.T.W.

    Ingangsdatum    

3. De huur begint op de dag, dat de machine is verzonden en eindigt na de dag dat de machine weer in het bezit van de verhuurder  

    is. De huur wordt berekend inclusief weekenddagen (één week huren is 7 dagen betalen). Indien de machine niet beschikbaar is in 

    ons verhuurbestand en deze uit het buitenland betrokken moet worden, moet u rekening houden met meerdere transportdagen.

4. De machine wordt franco aangeleverd binnen Nederland, mits per auto bereikbaar. De huurder dient de machine franco Epe te    

    retourneren.

5. De verhuurder verplicht zich een goed functionerende machine, compleet zoals onder punt 1 omschreven te verhuren. Eventuele  

    gebreken, die niet het gevolg zijn van onzorgvuldig en onoordeelkundig gebruik, worden door de verhuurder dadelijk gratis hersteld.

6. De huurder verplicht zich de machine zorgvuldig en oordeelkundig te gebruiken en goed te onderhouden. Alle kosten, zoals  

    materiaal-, loon- en reiskosten ter herstelling van schade, welke het gevolg is van in gebreke blijven van de huurder, moeten door  

    de huurder worden vergoed en contant worden betaald.

7. De verhuurder heeft het recht het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik en onderhoud ter plaatse te controleren. Wanneer naar het  

    oordeel van de verhuurder de huurder ten aanzien van het gebruik en onderhoud ernstig in gebreke blijft, heeft de verhuurder het  

    recht om de machine terug te nemen en de huurovereenkomst onmiddellijk te verbreken. Indien noodzakelijk en daartoe verzocht,  

    zal de verhuurder vooraf op haar adres zorgdragen voor instructie ten aanzien van het gebruik van de machine. De verhuurder is  

    niet verantwoordelijk voor het maken van onjuiste verbindingen.

8. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal van de machine.

9. De huurder is volledig wettelijk aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook direct of indirect aan derden toegebracht.

10. In geval van het in gebruik geven aan derden blijft de huurder volledig aansprakelijk. Het is niet toegestaan de machine op  

      enigerlei wijze als onderpand te gebruiken.

11. De huurder machtigt, zonder echt op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te  

      verbreken en de machine, zoals omschreven onder punt 1, terug te halen wanneer:

            1. De achterstand in overeengekomen betalingstermijnen twee of meer termijnen bedraagt;

            2. De huurder in staat van faillissement wordt verklaard;

            3. De huurder liquideert;

            4. De omstandigheden zoals onder punt 7 omschreven zich voordoen.

12. Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factureerdatum te geschieden. De verhuurder heeft het recht tussentijds te factureren.

Aldus overeengekomen op: 

Verhuurder: Georg Fischer N.V.    Huurder

Georg Fischer N.V., Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe, Postbus 35, 8160 AA Epe, Tel. +31 (0)578/678222, 
Fax +31(0)578/621768, E-mail: nl.ps@georgfischer.com;   http://www.georgfischer.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 080 58748 Zutphen, B.T.W. nummer NL 80.19.20.863.B02
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Code pagina EUR

200 000 523 21 51,00
200 000 524 21 52,20
200 006 332 25 24,40
200 006 333 25 24,40
200 006 335 25 24,40
200 006 336 29 16,30
200 006 345 19 16,30
200 006 350 32 95,80
200 006 362 12 16,30
200 006 370 8 13,20
200 006 371 8 13,20
200 006 381 8 13,20
200 006 389 8 13,20
200 006 391 8 13,20
200 006 393 8 13,20
200 006 394 8 13,20
200 006 407 13 16,30
200 006 429 12 16,30
200 006 431 13 16,30
200 006 433 19 16,30
200 006 434 34 40,60
200 006 439 8 13,20
200 006 443 25 24,40
200 006 451 8 13,20
200 007 841 15 24,40
200 007 860 8 13,20
200 007 861 8 13,20
200 007 862 8 13,20
200 007 863 8 13,20
200 007 864 8 13,20
200 007 866 9 29,30
200 007 870 7 16,30
200 007 871 7 16,30
200 007 873 12 29,30
200 007 874 15 16,30
200 007 875 15 19,40
200 007 876 15 24,40
200 007 877 15 24,40
200 007 878 17 16,30
200 007 880 30 48,50
200 007 881 15 24,40
200 007 900 8 13,20
200 007 912 8 13,20
200 007 921 8 13,20
200 007 922 8 13,20
200 007 923 13 16,30
200 007 943 8 13,20
200 007 944 8 13,20
200 007 947 25 22,00
200 007 948 25 22,00
200 008 085 19 35,70
200 008 086 15 19,40
200 008 087 15 19,40
200 008 175 31 10,30
200 008 178 35 13,20
200 008 202 32 68,70
200 008 222 9 29,30
200 008 232 28 113,50
200 008 326 28 113,50
200 008 353 8 13,20
200 008 462 9 29,30
200 008 733 32 68,70

Code pagina EUR

200 008 742 30 24,40
200 009 306 13 31,90
200 009 314 35 10,80
200 009 334 8 13,20
200 009 343 9 29,30
200 009 353 8 13,20
200 009 354 14 32,40
200 009 405 10 55,70
200 009 406 8 13,20
200 009 407 8 13,20
200 009 408 19 35,70
200 009 821 16 37,30
200 009 851 14 48,30
200 009 855 8 13,20
200 009 856 15 16,30
200 009 857 15 16,30
200 009 858 15 16,30
200 009 859 15 16,30
200 009 860 15 16,30
200 009 861 15 20,30
200 009 862 15 20,30
200 009 863 15 24,40
200 009 866 11 13,20
200 009 867 11 13,20
200 009 900 30 48,50
200 009 920 20 16,30
200 009 921 13 31,90
200 009 922 13 31,90
200 009 923 11 29,30
200 009 968 5 40,60
200 009 969 5 40,60
200 009 976 8 13,20
200 009 993 16 25,00
200 009 994 16 25,00
200 009 995 18 16,30
200 009 996 18 16,30
200 009 997 18 16,30
200 155 046 26 32,10
200 155 047 26 16,30
200 155 048 11 13,20
200 155 050 14 32,40
200 155 051 14 32,40
200 155 062 31 47,90
200 155 063 26 32,10
200 155 064 26 32,10
200 155 065 26 16,30
200 155 066 26 40,60
200 155 067 13 31,90
200 155 068 13 31,90
200 155 069 13 31,90
200 155 071 15 24,40
200 155 072 15 24,40
200 155 073 15 24,40
200 155 074 15 24,40
200 155 082 16 27,30
200 155 083 16 27,30
200 155 084 16 27,30
200 155 085 5 40,60
200 155 086 5 40,60
200 155 087 5 40,60
200 155 089 5 40,60
200 155 090 5 40,60

Code pagina EUR

200 155 091 5 40,60
200 155 092 5 40,60
200 155 093 5 40,60
200 155 094 5 40,60
200 155 095 5 40,60
200 155 096 5 40,60
200 155 097 5 40,60
200 155 098 5 40,60
200 155 099 5 40,60
200 155 100 8 13,20
200 155 101 8 13,20
200 155 102 8 13,20
200 155 103 8 13,20
200 155 104 8 13,20
200 155 106 27 29,30
200 155 107 27 48,50
200 155 108 31 47,90
200 155 109 27 16,30
200 155 129 12 16,30
200 155 136 27 16,30
200 155 137 27 21,60
200 155 138 27 48,50
200 155 142 24 2,90
200 155 143 24 2,90
200 156 304 23 52,10
200 156 305 23 63,70
200 156 306 23 24,40
200 156 307 23 52,10
200 156 308 23 52,10
200 156 309 23 52,10
200 156 310 23 52,10
200 156 311 23 52,10
200 156 312 23 63,70
200 156 313 23 63,70
200 156 314 23 63,70
200 156 317 23 24,40
200 156 318 8 13,20
200 156 319 8 13,20
200 156 320 8 13,20
200 156 321 23 52,10
200 156 322 23 52,10
200 156 323 23 52,10
200 156 324 23 52,10
200 156 325 27 16,30
200 156 327 27 21,60
200 156 328 27 21,60
200 156 329 6 29,30
200 156 330 6 29,30
200 156 331 6 40,60
200 156 333 16 37,30
200 156 338 15 31,90
200 156 351 23 24,40
200 156 352 23 24,40
200 156 380 32 113,40
200 156 389 23 52,10
200 156 390 23 52,10
200 156 391 23 63,70
200 156 392 23 63,70
200 156 419 5 40,60
200 156 420 5 40,60
200 156 421 5 40,60
200 156 429 23 52,10
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Code pagina EUR

200 156 430 23 52,10
200 156 431 23 52,10
200 156 432 23 52,10
200 156 433 23 63,70
200 156 434 23 63,70
200 156 435 20 11,00
200 156 436 10 15,00
200 156 443 24 2,90
200 156 485 31 47,90
200 156 529 32 53,50
200 156 530 5 33,70
200 156 531 16 37,30
200 156 534 5 40,60
200 156 535 5 40,60
200 156 536 5 40,60
200 156 537 5 40,60
200 156 538 36 39,70
200 156 539 19 29,30
200 156 544 30 58,90
200 156 545 6 29,30
200 156 547 29 16,30
200 156 548 31 46,50
200 156 549 5 45,50
200 156 551 10 15,00
200 156 552 6 40,60
200 156 553 11 29,30
200 156 554 32 113,40
200 156 555 31 116,20
200 156 558 10 15,00
200 156 597 7 44,50
790 121 047 33, 33 328,60
790 121 048 33, 33 342,30
790 121 049 33, 33 391,70
790 122 041 33 141,00
790 122 042 33 141,00
790 122 043 33 146,90
790 122 044 33 146,90
790 122 045 33 169,60
790 122 046 33 192,60
790 122 091 33 182,70
790 122 092 33 182,70
790 122 093 33 189,90
790 122 094 33 189,90
790 122 095 33 219,80
790 122 096 33 250,80
799 350 364 22 9,10
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Bezoekadres: Lange Veenteweg 19, 8161 PA  Epe  
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Oost Nederland: 080 58748 Enschede  
B.T.W. nummer: NL 80.23.63.751.B01 

 
Verkoopvoorwaarden 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Georg Fischer N.V. 
geleverde producten en verrichte diensten. Hieronder vindt u, in het Engels, alle geldende 
verkoopwaarden die geldig zijn bij uw aankopen. 

General Terms and Conditions of Sale – GF Piping Systems - 
English 
1.    General 

1.1.      These general terms and conditions of sale (hereinafter referred to as "General 
Terms and Conditions") shall apply to all products supplied and services performed by 
Georg Fischer N.V. (hereinafter referred to as "GF") towards the Purchaser (hereinafter 
referred to as “Products”). They shall also apply to all future business even when no 
express reference is made to these General Terms and Conditions. 

1.2.      Any legal transactions (one-, two-, as well as multi-sided legal transactions, e.g. 
conclusion, disputing, contesting etc.) on the part of GF and Purchaser must be in writing 
in order to be valid. 
Provisions deviating or supplementing these General Terms and Conditions, especially 
Purchaser's general terms and conditions of purchase and verbal agreements shall only be 
applicable if accepted in writing by GF or if they favor GF. 
The written form shall be deemed complied with all forms of transmission, evidenced in 
the form of text, e-mail, etc. Excluded thereof shall be the transmission by fax. 

1.3.      Offers shall only be binding if they contain a specifically stated period for 
acceptance. 

2.    Scope of supplies 

2.1.      GF's product range is subject to change without prior notice. 

2.2.      The order confirmation shall govern the scope and execution of the contract. 

2.3.      GF shall be entitled to hire subcontractors. 

3.    Local Laws and Regulations, Export Controls 

3.1.      The Purchaser shall bring to the attention of GF all local laws and regulations at the 
place of destination which bear connection with the execution of the contract and the 
adherence to relevant safety regulations and approval procedures. 

3.2.      Unless otherwise agreed in accordance with Clause 3.1, the supplies shall comply 
with the regulations and standards at GF's registered office. 
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3.3.      In case of re-exports, the Purchaser shall be responsible for compliance with 
pertinent export control regulations. 

4.    Price 

4.1.      Unless agreed otherwise, the prices shall be deemed to be in EUR, net, EXW 
(Incoterms 2020 of the ICC, or latest version) at the production site of GF, including 
standard packing. 

4.2.      If contrary to EXW (Incoterms 2020 of the ICC, or latest version), at the production 
site of GF, costs of any kind, in particular all supplementary costs, such as the cost of 
carriage, freight, insurance, export, transit and import licenses etc. as well as all types of 
taxes, fees, duties, etc. connected with the contract., shall be borne by GF, GF reserves the 
right to adjust the prices accordingly in the event of a change in costs. 

4.3.      If the Products are provided with additional packaging over and above the standard 
packaging, such packaging shall be charged additionally. 

5.    Terms of Payment 

5.1.       The Purchaser shall make payments at the place of GF within thirty (30) days of 
receipt of invoice without any deductions, such as discounts, costs, taxes or dues. 

5.2.       The Purchaser shall only have a right of set-off against counterclaims that are 
either undisputed by GF or legally established to the Purchaser by a court of competent 
jurisdiction. 
The Purchaser shall have no right to withhold payments due if unessential parts of the 
delivery are still pending provided that the use of the delivery is not rendered unusable as a 
result. 

5.3.       If the advance payment or the contractually agreed securities have not been made 
on time, GF shall be entitled to adhere to or to rescind the contract and shall in both cases 
be entitled to claim damages. 

5.4.       If the Purchaser, for any reason, is in delay with a payment, or if GF is seriously 
concerned that GF will not receive payments in total or in due time because of 
circumstances having taken place since entering into the contract, GF, without being 
limited in its rights provided for by law, shall be entitled to refuse the further performance 
of the contract and to retain the Products ready for dispatch until new terms of payment 
and delivery will have been agreed and until GF will have received satisfactory securities. 
If such an agreement cannot be reached within a reasonable time, or if GF does not receive 
adequate securities, GF shall be entitled to rescind the contract and to claim damages. 

5.5.      If the Purchaser does not adhere to the agreed terms of payment, the Purchaser shall 
be liable without reminder, for default interest to the amount of eight (8) percent of the 
contract price with effect from the agreed date on which the payment was due. The right to 
claim further damages is reserved. 
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6.    Reservation of Title 

6.1.      As far as acknowledged by the jurisdiction in the respective country of destination 
of the goods, the further provisions of this Clause 6 shall apply. 
In any case, they shall be considered separable from each other in terms of content and 
linguistics and shall apply to themselves. 

6.2.    Simple reservation 
GF retains title to all goods delivered by GF until full payment of the respective 
claims of GF. 

6.3.      Processing or transformation of the goods supplied by GF by the Purchaser is 
always carried out for GF. If the goods supplied are processed or inseparably combined or 
mixed with objects not belonging to GF, co-ownership of the new object shall be acquired 
in proportion to the value of the goods supplied by GF to the other processed objects at the 
time of processing or in proportion to the value of the goods supplied by GF to the other 
combined or mixed objects at the time of combination or mixing. If the goods are 
combined or mixed by the Purchaser with other objects to form a single object and if the 
other object is to be regarded as the main object, the Purchaser is obliged to transfer co-
ownership to GF on a pro rata basis insofar as the main object belongs to the Purchaser. 
The Purchaser shall detain the sole ownership or co-ownership on behalf of GF. 

6.4.       During the period of reservation of title, the Purchaser shall at his own cost 
maintain the supplies and insure them for the benefit of GF against theft, breakdown, fire, 
water and other risks. The Purchaser shall further take all measures to ensure that GF's title 
is in no way compromised or rescinded. 

6.5.   Extended reservation of title 

6.5.a.    Should the Purchaser resell Products to which title is reserved, in the ordinary 
course of business, the Purchaser shall hereby be deemed to have tacitly assigned to GF the 
proceeds deriving from their sale together with all collateral rights, securities and 
reservations of title until all claims held by GF have been settled. 

6.5.b.   The Purchaser is authorized to collect the assigned receivables, as long as the 
Purchaser fulfills his payment obligation towards GF in accordance with the contract. 

6.6.   Overall reservation of title 

6.6.a.   The requirements to be met from Clause 6.2 extends to all current and future 
demands of GF towards the Purchaser. 

6.6.b.   The assignment is only valid insofar as the value of the Products subject to 
retention of title together with the granted securities exceeds GF's claims against the 
Purchaser by more than 20%. 
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7.    Terms of Delivery 

7.1.      Unless otherwise agreed (see Clause 4), the Products shall be delivered EXW 
(Incoterms 2020 of the ICC, or latest version) production site of GF. 

7.2.      The term of delivery shall commence as soon as the contract has been entered into, 
all official formalities, such as import and payment permits have been obtained and all 
essential technical issues have been settled. 
The term of delivery and the delivery dates shall be deemed duly observed when, upon its 
expiry or on the day of the delivery date, the Products are ready for dispatch. 

7.3.      Part shipments to a reasonable extent shall be allowed and GF shall be entitled to 
invoice for such partial deliveries. 

7.4.      Delivery is subject to the following conditions, i.e. the delivery time shall be 
reasonably extended, respectively the delivery date postponed, 

7.4.a.   if the information of the Customer required by GF for the performance of the 
contract is not received in time, or if the Customer subsequently changes it, thereby 
causing a delay in the delivery of the supplies; 

7.4.b.   if GF is prevented from performing the contract by force majeure. In particular, 
force majeure shall be deemed to be any unforeseeable event beyond GF's control which 
renders GF's performance commercially unreasonable or impossible, such as delayed or 
defective supplies from subcontractors, labor disputes, governmental orders or regulations, 
shortages in materials or energy, serious disturbances in GF's works, such as the total or 
partial destruction of plant and equipment or the breakdown of essential facilities, serious 
disruptions in transport facilities, e.g. impassable roads. 

Should the effect of force majeure exceed a period of six (6) months, either party may 
terminate the contract effective forthwith. 

In no event, GF shall be liable for any damage or loss of any kind whatsoever arising out 
of or caused by such an event of force majeure. 

7.4.c.   if the Purchaser is in delay with the fulfillment of his obligations under the contract, 
in particular, if the Purchaser does not adhere to the agreed conditions of payment or if he 
has failed to timely provide the agreed securities. 

7.5.      If for reasons attributable to GF the agreed term of delivery or a reasonable 
extension thereof is exceeded, GF shall not be deemed in default until the Purchaser has 
granted to GF in writing a reasonable extension thereof of not less than two (2) weeks 
which is equally not met. 

The Purchaser shall then be entitled to the remedies provided at law, it being however 
understood that, subject to limitations of Clause 10, damage claims shall be limited to max. 
ten (10) percent of the price of the delayed delivery. 
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7.6.      If the Purchaser fails to take delivery within a reasonable time of Products notified 
as ready for dispatch, GF shall be entitled to store the Products at the Purchaser's expense 
and risk and to invoice them as delivered. If the Purchaser fails to effect payment pursuant 
to the terms of payment, GF shall be entitled to dispose of the Products. 
GF undertakes to inform the Purchaser of the consequences of his actions or omission. 

7.7.      In the event of damage or loss of the Products during carriage, the Purchaser shall 
mark the delivery documents accordingly and immediately have the damage ascertained by 
the carrier. 
Not readily ascertainable damages sustained during carriage shall be notified by the 
Purchaser to the carrier within six (6) days after receipt of the Products. 

7.8.      If, contrary to the agreed terms of delivery, GF or the Purchaser take on tasks (e.g. 
transport, loading or unloading of the deliverables, insurance, etc.) which are not their 
responsibility but the contracting parties, these tasks shall be deemed to have been 
performed on behalf of and for the account of the respectively contracting party 
responsible. 
In this sense, the person executing the order acts as a vicarious agent for the responsible 
contracting party. 

7.9.      Should the Purchaser cancel an order without justification and should GF not insist 
on the performance of the contract, GF shall be entitled to a contractual penalty amounting 
to ten (10) percent of the contract price, without prejudice GF's right to claim 
compensation. 
 Parties hereby exclude the applicability of article 6:92 of the Dutch Civil Code with regard 
to the contractual penalty included in this clause. 

8.    Inspection, Notification of Defect and Damages 

8.1.      The Products will be subject to normal inspection by GF during manufacture. 
Additional tests required by the Purchaser shall be agreed upon in writing and shall be 
charged to the Purchaser. 

8.2.      It shall be a condition of GF's obligation under the warranties stated hereinafter that 
GF is notified in writing by the Purchaser of any purported defect immediately upon 
discovery. Notice concerning weight, numbers or apparent defects is to be given within 
thirty (30) days from receipt of the Products, notice of other defects immediately latest 
within seven (7) working days after discovery, in any event within the warranty period. 

8.3.      The Purchaser shall not dispose of allegedly defective Products until all warranty 
and/or damage claims are finally settled. At its request, defective Products are to be placed 
at GF's disposal. 

8.4.      At its request, GF shall be given the opportunity to inspect the defect and/or 
damage, prior to commencement of remedial work, either by itself or by a third party. 
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9.   Warranty, liability for defects 
9.1.   Warranty 

9.1.a.   The warranty is, unless otherwise explicitly agreed, not transferable and limited to 
the country in which the representative of GF is located with whom the contract was 
concluded. Warranty claims must be made in the country in which the product in question 
was purchased. 

9.1.b.   The warranty or damage claims become time-barred twelve (12) month from 
receipt of the Products by the end user but at the latest within eighteen (18) months of the 
Products being dispatched by GF. 

9.1.c.   For spare or repaired parts, the warranty period is limited to the initial warranty 
period of the replaced or repaired part. 

9.1.d.   For Products manufactured to specifications, drawings or patterns supplied by the 
Purchaser, GF's warranty shall be restricted to proper materials and workmanship. 

9.1.e.   This warranty shall not apply to damage resulting from normal wear and tear, 
improper storage and maintenance, failure to observe the operating instructions, 
overstressing or overloading, unsuitable operating media, unsuitable construction work or 
unsuitable building ground, improper repairs or modifications / alterations by the Purchaser 
or third parties, the use of other than original spare parts and other reasons beyond GF's 
control. 

9.1.f.    Claims for deficiency of title becomes time-barred twelve (12) month from receipt 
of the Products by end user. 
 

9.2.    Liability for defects 

9.2.a.   At the written request of the Purchaser, GF undertakes to repair or replace at its 
discretion, as quickly as possible and free of charge, all Products supplied which 
demonstrably suffer from faulty design, materials or workmanship, from faulty operating 
or installation instructions or which became defective or unusable due to faulty advice. 

9.2.b.   Replaced parts shall be handed over to GF and become property of GF, unless GF 
waives this right. 

9.2.c.   In order to protect employees from toxic or radioactive substances which may have 
been transported in the Products concerned, defective parts returned to GF or its sales 
organizations, must be accompanied by a Material Safety disclosure Form. The form may 
be obtained from GF's local sales company. 

9.2.d.   The Purchaser shall be entitled to rescind the contract or to demand a reduction of 
the contract price if 
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9.2.e.   the repair or replacement of the defective Product is impossible, 

9.2.f.   the defective Product is not repaired or replaced within a reasonable period, or 

9.2.g.   if GF refuses the repair or replacement of the defective Product or if for reasons 
attributable to GF the repair or replacement is delayed. 
 

9.2.h.   In case of Products for use in domestic installations or in utilities 

9.2.i.   GF will assume, in deviation to Clause 10.3, the dismantling and installation costs 
for the restoration of the original condition of the defective Product up to a maximum 
amount of EUR 1'000'000 per occurrence. 

9.2.j.   warranty and damage claims - contrary to Clause 9.1.b — shall become time-barred 
five (5) years from the date of installation or seven (7) years from the production date, 
whichever is earlier. 

10.   Limitation of Liability 

10.1.  The rights and remedies of the Purchaser shall be exclusively governed by these 
General Terms and Conditions. All further claims such as damages, reduction of the 
purchase price, termination or rescission of the contract are excluded. 

10.2.  In no case, whatsoever, shall the Purchaser be entitled to claim damages other than 
compensation for costs of remedying defects in the supplies. This in particular refers, but 
shall not be limited, to loss of production, loss of use, loss of orders, loss of profit, third 
party recovery claims and other direct or indirect or consequential damages. 

10.3.    Save where it concerns willful intent, gross negligence or product liability, in the 
event that claims of the Purchaser in relation to or in connection with the contract or the 
breach thereof should exist, the total amount of such claims is restricted to the purchase 
price of respective delivery. 

10.4.    This limitation of liability equally applies to the extent GF is liable for acts or 
omissions of auxiliary persons such as its employees or third parties engaged for the 
performance of its obligations. It does not apply in case of unlawful intent or gross 
negligence on the part of GF and in case of GF's mandatory statutory liability, in particular 
under applicable product liability laws. 

11.   Data and Documents 

11.1.   Technical documents, such as drawings, descriptions, illustrations and data on 
dimensions, performance and weight as well as the reference to standards are for 
information purposes only. They are not warranted characteristics and are subject to 
change. 
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11.2.   All technical documents shall remain the exclusive property of GF and may only be 
used for the purposes agreed between the parties or as GF may consent. 

12.   Confidentiality, Protection of Personal Data 

12.1.    Each party shall keep in strict confidence all commercial or technical information 
relating to the business of the other party, of which it has gained knowledge in the course 
of its dealing with the other party. Such information shall neither be disclosed to third 
parties nor used for other purposes than the agreed. 

12.2.   Personal data will only be processed by GF in accordance with the relevant laws 
and exclusively based on a separate contract submitted by GF. 

13.   Severability 

Should any term or clause of these General Terms and Conditions in whole or in part be 
found to be unenforceable or void, all other provisions shall remain in full force and effect. 
The unenforceable or void provision shall be replaced by a valid provision, which comes 
closest to the original intention of the unenforceable or invalid provision. 

14.   Place of Performance, Applicable Law and Jurisdiction 

14.1. Place of performance shall be the GF works from which the Products are 
dispatched. 

14.2.    The contract shall be governed by Dutch law to the exclusion of any conflict of law 
provisions and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG) provisions. 

14.3.    Exclusive place of jurisdiction for any dispute, controversy or claim arising out of 
or in relation to this contract, including the validity, invalidity, breach or termination 
thereof, shall be the ordinary courts in Amsterdam, Netherlands. 
However, GF reserves the right to file actions in any court having jurisdiction. 

01/2021 
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Contactinformatie

Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe
Postbus 35, 8160 AA Epe
Telefoon: 0578 - 678222
Faxnummer: 0578 - 621768
E-mail: nl.ps@georgfischer.com
Internet: www.georgfischer.nl

De technische gegevens zijn niet bindend en bieden geen garantie ten aanzien van de 

producteigen schappen. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg onze Algemene 

leveringsvoorwaarden. 

Prijslijst Gereedschapverhuur (01.23b) 

© Georg Fischer N.V.

NL 8161 PA - 19 Epe

Georg Fischer N.V.
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