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De tevredenheid van onze klanten is de
maatstaf voor ons handelen – onze naam

de maatstaf voor kwaliteit.

ISO 9001: 2000
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Aluminium telescopische baken
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Made in Germany Aflezing 1
Normale aflezing voor het
opmeten van binnenwerkse
kamerhoogten

Aflezing 2
Doorlopende mm-aflezing,
beginnend op de baakvoet
met 0

QQuuaalliiLLiinnee
TTeelleessccooppiisscchhee  bbaaaakk

SSttaannddaarrddLLiinnee
TTeelleessccooppiisscchhee  bbaaaakk

Aflezingen aan achterzijde baak

Inclusief hoes

Instelbaar doosniveau

Bestelnr. Verdeling Doos- Aantal Lengte Gewicht
achterkant niveau elementen ingeschoven uitgetrokken

QualiLine telescopische baken

343 122-101 2 – 3 1,16 m 3,00 m 1,40 kg
344 115-101 1 – 4 1,19 m 4,00 m 1,80 kg
344 121 1 instelbaar 4 1,19 m 4,00 m 1,80 kg
344 122 2 instelbaar 4 1,19 m 4,00 m 1,80 kg
345 115-101 1 – 5 1,22 m 5,00 m 2,00 kg
345 121 1 instelbaar 5 1,22 m 5,00 m 2,10 kg
345 122 2 instelbaar 5 1,22 m 5,00 m 2,10 kg
345 122-101 2 – 5 1,22 m 5,00 m 2,00 kg

StandardLine telescopische baken

344 115-613 1 – 4 1,22 m 4,00 m 1,50 kg
345 115-613 1 – 5 1,22 m 5,00 m 1,80 kg
345 122-613 2 – 5 1,22 m 5,00 m 1,80 kg

Optionele accessoires

355 111-613 Hoes passend voor alle telescopische baken
350 215 Clip-doosniveau voor QualiLine telescopische baken
350 215-613 Clip-doosniveau voor StandardLine telescopische baken

Telescopische baken

Om te kunnen voldoen aan uiteenlo-
pende kwaliteitseisen biedt Nedo twee
series telescopische baken aan. Beide
typen voldoen qua nauwkeurigheid
aan DIN 18703.

QualiLine telescopische baken

Voor de allerhoogste eisen aan kwali-
teit en nauwkeurigheid. 
Nedo QualiLine telescopische baken
worden gemaakt van hoogwaardig
aluminium buismateriaal met een
witte poedercoating. Het robuuste ver-
grendelingsmechanisme garandeert
een veilige vergrendeling van de teles-
coopelementen. De aflezing aan de
voorkant is dankzij een opstaande pro-
fielrand goed beschermd. Nedo
QualiLine telescopische baken zijn ook
leverbaar met instelbare doosniveaus.

StandardLine

Telescopische baken

Betrouwbare kwaliteit voor een voor-
delige prijs. Nedo StandardLine teles-
copische baken van geanodiseerde
aluminium profielbuizen zijn ontwor-
pen voor het intensieve gebruik op de
bouw. Een betrouwbaar vergrende-
lingsmechanisme met door metaal ver-
sterkte vergrendelingsknoppen garan-
deert dat de telescoopelementen goed
vastklikken. Een hoes wordt bijgele-
verd. Clip-doosniveaus zijn als acces-
soire verkrijgbaar.
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Speciale baken

Pagina 2

Minibaak

Minibaak – de lichte en handzame
kleine telescopische baak.

Dankzij de compacte diameter van de
telescoopbuizen is de Nedo-minibaak
uitzonderlijk handzaam en licht. Ideaal
voor het waterpas stellen en het
meten van binnenwerkse maten.

De E-aflezing aan de voorkant en de
mm-aflezing aan de achterkant wor-
den dankzij een extra slijtvaste ano-
dische laag uitstekend beschermd. Het
robuuste vergrendelingsmechanisme
werkt te allen tijde betrouwbaar.

Leverbaar in de lengten 3 m, 4 m en
5 m. Een transporthoes is als acces-
soire verkrijgbaar.

Fiberglas baken

Bestelnr. Lengte Lengte Materiaal Clip- Gewicht
ingeschoven uitgetrokken vergrendelings doosniveau

knoppen

345 815 1,24 m 5,00 m messing ja 2,7 kg
870 100 1,68 m 7,60 m kunststof nee 3,2 kg

Hoes Bestelnr. 372 111-613

Minibaak

Bestelnr. Lengte Aantal Verdeling Gewicht
elementen

F 373 313 3 m 3 mm/E 0,8 kg
F 374 312 4 m 4 mm/E 1,0 kg
F 375 312 5 m 5 mm/E 1,1 kg

372 111-613 Hoes

Fiberglas baken

Nedo fiberglas baken zijn uiterst 
robuust en sterk. De fiberglas pro-
fielen zijn nagenoeg onverwoestbaar.

De aflezing wordt dankzij een
opstaande profielrand goed beschermd
tegen beschadigingen.

Nedo fiberglas baken zijn droog niet
geleidend en daarom bijzonder
geschikt voor het nivelleren in de
buurt van stroomleidingen of spoor-
wegtrajecten.

Standaard met hoes.

Minibaak - handzaam

en licht

Bestelnr.
F 373 313

Bestelnr.
870 100     345 815

Fiberglas baken -

bijzonder robuust
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Klapbaken
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Smalle houten baken

Kenmerken:

y Diameter profiel 53 mm x 20 mm
y Rechtdradige houtkern van eerste-

klas vuren- of grenenhout zonder
knoesten

y PVC-ommanteling die de houtkern
als een doos omsluit

y De smalle kanten zijn dubbel gecoat
y Bij het type “Exquisit” wordt de

aflezing dankzij een 0,1 mm dikke
polyesterlaag goed beschermd tegen
krassen

y Scharnieren en eindhoeken zijn 
galvanisch verzinkt

Brede baken

Kenmerken:

y Diameter profiel 83 mm x 20 mm
y Rechtdradige houtkern van eerste-

klas vuren- of grenenhout zonder
knoesten

y PVC-ommanteling die de houtkern
als een doos omsluit

y De smalle kant is dubbel gecoat

polyesterlaag
aflezing

PVC-folie wit
houtkern

PVC-folie 
geel

Bestelnr. Serie Lengte Lengte Gewicht Achter
uitge- inge- strip
klapt klapt

Houten baken, 53 mm breed

321 112 Exquisit 3,00 m 1,00 m 2,7 kg
322 112 Exquisit 4,00 m 2,00 m 3,0 kg
326 112 Exquisit 4,00 m 1,00 m 3,8 kg
326 212 Bouw 4,00 m 1,00 m 3,9 kg
Aluminium baken
321 312 3,00 m 1,00 m 2,7 kg
326 312 4,00 m 1,00 m 3,8 kg
Houten baken, 83 mm breed
300 112 Exquisit 3,00 m 1,50 m 3,9 kg ja
301 112 Exquisit 3,00 m 1,00 m 4,0 kg nee
303 112 Exquisit 4,00 m 2,00 m 5,0 kg ja
306 112 Exquisit 4,00 m 1,00 m 5,2 kg nee
310 112 Exquisit 5,00 m 1,25 m 6,0 kg nee

Bestelnr.
326 112

Hout

Bestelnr.
326 312

Aluminium

Bestelnr.
303 112

Hout

Smalle aluminium baken

Kenmerken:

y Diameter profiel 53 mm x 20 mm
y Zeer sterke profielbuizen met 

opstaande stootranden
y Profielbuizen met witte poeder-

coating

y De aflezing wordt door een 0,1 mm
dikke polyesterlaag goed beschermd
tegen krassen

y Scharnieren en eindhoeken zijn 
galvanisch verzinkt

y Bestelnr. 300 112 en 303 112
extra met verstevigende achterstrip

Systematische opbouw van een houten
baak in de uitvoering Exquisit
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Precisie-invarbaken
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Invarbaken

Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Lengte Gewicht
Aflezing Aflezing Aflezing

15a 17a 19a

391 185 391 187 391 189 1 m 3,0 kg
392 185 392 187 392 189 2 m 4,3 kg
393 185 393 187 393 189 3 m 5,5 kg

voorkant

Nedo precisie-invarbaken

Nedo precisie-invarbaken worden
toegepast bij nivelleerwerk van het
allerhoogste niveau en op veeleisen-
de grote bouwplaatsen, bijv. bij de
bouw van tunnels, wegen, stuwdam-
men of elektriciteitscentrales.

De aflezing van de precisie-invarba-
ken wordt met behulp van een inter-
ferometrisch gestuurde laserstraal in
de laklaag van de invarband gegra-
veerd. De met dit procédé behaalde
nauwkeurigheid van de aflezing en
de randscherpte zijn optimaal. De
onregelmatige afleesfouten zijn 
kleiner dan ± 0,005 mm.

Wat betreft nauwkeurigheid verleg-
gen Nedo precisie-invarbaken de
grenzen. 

Kenmerken:
y De basis van de precisie-invar-

baak bestaat uit een torsiestijf,
geanodiseerd aluminium profiel.

y De zijde van de aflezing van de
baak is geel gespoten. De cijfers
bevinden zich onder een 0,1 mm
dikke polyesterlaag.

y De invarband ligt beschermd in
een groef van het baakprofiel en
wordt met een zeer zachte veer
gespannen. Daarmee wordt de uit-
zettingscoëfficiënt van het baak-
profiel gecompenseerd.
Uitzettingscoëfficiënt: < 1,5 x 10-6

y Het opzetplaatje steekt iets buiten
de baak uit, zodat ook naar achte-
ren gezette muurankers kunnen
worden gemeten.

y Het opzetplaatje bestaat uit chroom-
gelegeerd, chemisch vernikkeld staal
en is gehard en geslepen

y De precisie-invarbaken zijn standaard
voorzien van een doosniveau en
inklapbare handvatten. De handvat-
ten zijn verzinkt en voorzien van een
poedercoating.

achterkant

baakprofiel

15a 17a 19a
0,5 cm 1,0 cm 1,0 cm

Beschikbare aflezingen van invarbaken

Breedte baakvoeten 
bestelnr. 393 001

Desgewenst kunnen alle precisie-
invarbaken worden voorzien van een
brede baakvoet.

Keuringscertificaat 

Desgewenst zijn Nedo precisie-
invarbaken leverbaar met een 
keuringscertificaat, uitgegeven door
de Technische Universiteit van
München.

Bestelnr. 399 519 Lengtecalibratie
zonder temperatuurcyclus 

Bestelnr. 399 521 Lengtecalibratie
met temperatuurcyclus 
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Toebehoren voor precisie-invarbaken
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Telescopische uitzetpoten

Telescopische uitzetpoten zijn als
accessoire voor 2 m- en 3 m 
precisie-invarbaken leverbaar.

De telescopische uitzetpoten zorgen
ervoor dat de precisie-invarbaken te
allen tijde stabiel staan en zijn een-
voudig in het gebruik.

Transportkist voor 2 invarbaken

Transportkist voor het veilig vervoe-
ren en bewaren van Nedo precisie-
invarbaken.

De transportkist bestaat uit een sta-
biel aluminium frame en stevige
kunststof wandelementen met raat-
structuur. De hoeken van de trans-
portkist zijn met stevig beslagwerk
extra beschermd. Handvatten zorgen
voor een eenvoudige handling. Ter
bescherming van de precisie-invar-
baken is de transportkist van bin-
nen bekleed met schuimstof.

Bestelnr. 395 121

De bodemplaat is van gietijzer en
voorzien van een poedercoating. 

Kenmerken:

y Pen

y Gewicht: 2,6 kg

Bestelnr. 333 121 

Bestelnr. 333 121 

Telescopische uitzetpoten
Bestelnr. Lengte
399 211 2 m
399 311 3 m

Bodemplaat (kikker)

Transportkist voor 2 invarbaken
Bestelnr. Lengte
395 111 voor 1 m baaklengte
395 121 voor 2 m baaklengte
395 131 voor 3 m baaklengte

Transportkist voor 2 invarbaken met brede baakvoeten
Bestelnr. Lengte
395 221 voor 2 m baaklengte
395 231 voor 3 m baaklengte

Bestelnr. 399 211

De transportkist biedt plaats aan twee
precisie-invarbaken of één precisie-
invarbaak met telescopische uitzetpo-
ten.
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LumiScale
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Lichtgevende baak LumiScale

LumiScale is een lichtgevende barco-
de-baak voor gebruik ondergronds, bij
de bouw van tunnels of bij zeer slech-
te lichtomstandigheden. Wat betreft
de nauwkeurigheid dient de
LumiScale te worden ingeschaald tus-
sen traditionele baken (DIN 18703)
en precisie-baken (DIN 18717).

In tegenstelling tot een externe ver-
lichting wordt bij de LumiScale de
aflezing verlicht d.m.v. een elektrolu-
minescentie-folie. Dit heeft het grote
voordeel dat de aflezing over de gehe-
le lengte gelijkmatig wordt verlicht en
er geen schaduwvorming optreedt.
In het kader van uitgebreid onderzoek
aan de universiteit van Graz is aange-
toond dat door de gelijkmatige verlich-
ting van de aflezing meetfouten wor-
den voorkomen.

LumiScale is met barcodes voor alle
gangbare digitale waterpassen lever-
baar.

Kenmerken:

y Verlichte aflezing
y Verlicht doosniveau
y Compleet met accu’s, oplader 

en hoes

Technische gegevens:

Aflezing barcode
Ondergrond aflezing polyesterfilm (αTH < 18 ppm/°C)
Nauwkeurigheid aflezing D l = ±(0,2 mm + 2l *10 -4)
Verlicht oppervlak aflezing 2125 mm x 25 mm
Verlichting elektroluminescentie(EL)-folie

Voeding afneembare NiMh-accu, 2000 mAh
Gebruiksduur ca. 5,5 h
Doosniveau verlicht, gevoeligheid 12’
IP-classificatie IP 54
Afmetingen 2200 mm x 70 mm x 60,5 mm
Baak alu-profiel
Gewicht ca. 4,0 kg incl. accu
Bestelnr. 340 220 LumiScale met Trimble barcode

340 222 LumiScale met Leica DNA barcode
340 223 LumiScale met Topcon RAB barcode
340 224 LumiScale met Sokkia barcode

Oplader voor in de auto 
bestelnr. 030 816
Netvoeding bestelnr. 030 794
Reserve accu bestelnr. 060 330

Bestelnr. 030 794

Bestelnr. 030 816

Bestelnr. 060 330

Optionele accessoires

Waterpas stellen bij

slecht licht

Voor- en achterkant
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Doosniveaus, jalonrichters en waterpasbaken
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Waterpasbaken Geomess

Kenmerken:
y Elementen van wit gelakt hout, 

0,3 m of 0,5 m lang
y Stabiele messing scharnieren
y Voorkant: waterpasaflezing
y Achterkant: mm-aflezing

Doosniveau bestelnr. 350 111

Doosniveau met beschermbeugel
voor de montage aan baken.

Kenmerken:
y Instelbaar
y Gevoeligheid: 25’

Doosniveau bestelnr. 351 211

Kenmerken:
y Afneembaar
y Zwaluwstaartgeleiding
y Gevoeligheid: 17’

Doosniveau bestelnr. 194 100

Kenmerken:
y Instelbaar
y Gevoeligheid: 12’

Bestelnr. 350 111

Bestelnr. 351 211

Bestelnr. 194 100

Bestelnr. 471 212

Bestelnr. 471 111

Jalonrichter bestelnr. 471 212

Kenmerken:
y Metalen jalonrichter
y Instelbaar
y Gevoeligheid: 25’

Zakjalonrichter 
bestelnr. 471 111

Kenmerken:
y Houten zakjalonrichter
y Doosniveau aan de lange en de

kopse kant
y Gevoeligheid: 25’

Bestel- Lengte Aantal Aantal Gewicht
nr. lengte elementen

698 911 2 m 0,5 m 4 0,35 kg

699 011 3 m 0,5 m 6 0,53 kg

699 311 3 m 0,3 m 10 0,68 kg

699 111 4 m 0,5 m 8 0,77 kg

Voorkant         Achterkant
Geomess bestelnr. 699 011
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Bestelnr. 484 642
TwistLock prismastok

Lengte: 4,00 m

Bestelnr. 481 700-613

y Passend bij Leica
y Drukknopvergrendeling
y Offset: 34 mm
y Kopercoating
y Prisma's l: 62 mm
y Nauwkeurigheid: ± 2”

Bestelnr. 481 300

y Passend bij Sokkia, Topcon, 
Nikon, Pentax

y Stalen klem met 5/8” draad 
y Offset: 0/30 mm
y Doelplaat oranje
y Prisma's l: 62 mm
y Nauwkeurigheid: ± 2”

Bestelnr. 481 200-613

y Passend bij Sokkia, Pentax, 
Topcon, Nikon

y Kunststof klem met  
5/8”-draad

y Offset: 0/30 mm
y Prisma's l: 62 mm
y Nauwkeurigheid: ± 2”

Bestelnr. 481 600-613/
Bestelnr. 481 601-613

y Metalen houder en metalen 
huis

y Schroefdraadaansluiting: 5/8”
y Offset: 0/30 mm
y Met doosniveau
y Dubbelzijdige doelplaat
y Prisma's l: 25,4 mm
y Nauwkeurigheid: ± 2”
y Accessoires

Bestelnr. 484 621
Aluminium prismastok

Lengte: 2,10 m

Bestelnr. 484 622
Prismastok met
omkeeradapter

voor Zeiss-prisma's
Lengte: 2,10 m

Bestelnr. 484 633
Aluminium prismastok

Lengte: 2,10 m

Bestelnr. 484 635
TurnLock prismastok

Lengte: 3,00 m

Bestelnr. 484 636
TurnLock prismastok

Lengte: 4,00 m

Bestelnr. 687 111
Prisma-mEssfix-S
Lengte: 5,31 m

Bestelnr. 484 704
Aansluiting Leica
Leica GPH 1

Bestelnr. 053 530
Leica-adapter

Bestelnr. 012 290
5/8”-adapter

Bestelnr. 012 290
5/8”-adapter

Bestelnr. 012 290
5/8”-adapter

Bestelnr. 484 708
Aansluiting 
5/8” tap voor
Zeiss KTR 1 N
Omni #9125

Bestelnr. 484 709
Aansluiting 
5/8” tap voor
Pentax MT 15
Sokkia AP-serie

Bestelnr. 484 707
Aansluiting 
5/8” tap voor
Nedo miniprisma
Omni JR. #1600

Bestelnr. 484 641
TwistLock prismastok

Lengte: 3,00 m

EDM-toebehoren - een overzicht

Bestelnr. 481 600-613

Bestelnr. 481 601-613

Pagina 8
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Bestelnr. 483 521
Prismabaakstatief

Bestelnr. 482 020
Prismadrager Leica-systeem
Prismadrager met Leica-tap voor
de bevestiging van prisma's met
Leica drukknop-vergrendeling
Kleur: groen

Bestelnr. 200 533
Zwaar houten statief

Bestelnr. 200 513
Zwaar houten statief

Bestelnr. 482 010
Vaststaande driepoot-adapter
met 5/8" schroefdraad voor de
bevestiging van prismasystemen
met 5/8" binnendraad.
Kleur: zwart

Bestelnr. 482 100
Driepoot met optisch lood
Driepoot met 5/8" schroefd-
raadaansluiting, geforceerde
centreerring en optisch lood.
Kleur: zwart

Bestelnr. 482 130
Driepoot zonder optisch lood
Driepoot met 5/8" schroefdraad-
aansluiting en geforceerde 
centreerring.
Kleur: zwart

EDM-toebehoren - een overzicht

Pagina 9

Bestelnr. 482 015
Driepoot-adapter met
optisch lood
Kleur: zwart

Bestelnr. 482 011
Draaibare driepoot-adapter
met 5/8" schroefdraad voor de
bevestiging
van prismasystemen met 5/8" 
binnendraad.
Kleur: zwart

Bestelnr. 483 535
Bestelnr. 483536

Flexi-Grip
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Aluminium prismastokken
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Bestelnr.
484 622

Bestelnr.
484 621

Bestelnr.
484 633

Aluminium prismastokken met
schroefklem

Robuuste aluminium prismastokken met
schroefklem.
Kunststof handvat met geïntegreerd,
instelbaar doosniveau. Om de prisma-
stok schoon te maken, kan deze zonder
gereedschap worden gedemonteerd. 
De stalen punten zijn verwisselbaar.

Prismastok bestelnr. 484 621
y Standaarduitvoering

Prismastok bestelnr. 484 622
y Met omkeeradapter M8 / 5/8’’
y Passend voor Zeiss TR1N prisma

Prismastok bestelnr. 484 633
y Extra robuuste uitvoering met

doosniveauhuis van aluminium

Prismastokken met schroefklem

Bestelnr. Bereik Transport Gewicht Accessoires
Lengte Hoes

484 621 125 cm tot 210 cm 110 cm 1,1 kg 494 112-613
484 622 125 cm tot 210 cm 117 cm 1,1 kg 494 113-613
484 633 125 cm tot 210 cm 110 cm 1,2 kg 494 112-613

Bestelnr.
484 636

Bestelnr.
484 635

Alu-prismastokken TurnLock

Robuuste aluminium prismastokken met
innovatief sluitsysteem.
De sluiting kan door aan het verleng-
stuk te draaien worden geopend en ver-
grendeld.
Eenvoudig in het gebruik, zelfs met
handschoenen.
Kunststof handvat met geïntegreerd,
instelbaar doosniveau. De stalen punten
zijn verwisselbaar.

Prismastokken TurnLock

Bestelnr. Bereik Transport Gewicht Accessoires
Lengte Hoes

484 635 130 cm tot 300 cm 115 cm 1,5 kg 494 113-613
484 636 164 cm tot 400 cm 148 cm 1,9 kg 494 114-613

De gepatenteerde draaisluiting “TurnLock”
garandeert te allen tijde een eenvoudig
gebruik.

Met omkeeradapter

M8 / 5/8’’

Extra robuust

Tot 4 m Tot 3 m

Verwisselbare stalen punt
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Fiberglas prismastokken en prisma-mEssfix-S
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Bestelnr.
484 641

Bestelnr.
484 642

Fiberglas prismastokken
TwistLock

Extra lichte fiberglas prismastokken
met schroefklem TwistLock. De fiber-
glas profielbuizen zijn nagenoeg
onverwoestbaar.
Kunststof handvat met geïntegreerd,
instelbaar doosniveau. De stalen pun-
ten zijn verwisselbaar.

Fiberglas prismastokken met  TwistLock

Bestelnr. Bereik Transport Gewicht Accessoires
Lengte Hoes

484 641 134 cm tot 300 cm 119 cm 1,3 kg 494 113-613
484 642 168 cm tot 400 cm 153 cm 1,7 kg 494 114-613

Bestelnr.
687 111

Prisma-mEssfix-S 
bestelnr. 687 111

Prismastok met analoge display. De
telescopisch uitschuifbare profielbui-
zen zijn voorzien van klemmanchet-
ten zodat elk uitschuifbaar teles-
coopelement kan worden vergren-
deld.
Een bij het uitschuiven meelopende
meetband geeft in een kijkvenster
analoog de hoogte tussen opzetpunt
en midden van het prisma aan.
Bereik: 1,53 m - 5,31 m.
De adapters voor de meest gebruike-
lijke prisma's staan hieronder afge-
beeld.

Belangrijk:
Geef bij uw bestelling het exacte
prismatype dat u voor uw prisma-
mEssfix wilt gebruiken en de
schroefdraadaansluiting van uw
prisma aan.
De prismastokken worden afge-
stemd op het respectievelijke 
prisma.

5/8”-adapter Zeiss-Jena-adapter Leica-adapter 5/8” moer M8-adapter 5/8” (lang)-adapter
(l 25,45 – pen) ((lengte schroefdraad 

15 mm)

012 290 057 432 053 530 057 431 057 043 021 770
012 290

Verwisselbare stalen punt

Met analoge 

display
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Toebehoren voor prismastokken
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Bestelnr. 483 521

Prismabaakstatief
bestelnr. 483 521

Solide prismastokstatief met 2 teles-
cooppoten die door het indrukken
van een knop kunnen worden uit- of
ingeschoven.
Passend voor alle aluminium Nedo-
prismastokken.

1 m
verlengstuk

Bestelnr. 
383 615

Opzetstuk voor
statieven

Prismastokhouder Flexi-Grip

Voor de uitbreiding van statieven
met 5/8“ draad of jalonstatieven
met centrale klemschroef 
(bijv. bestelnr. 174 111).
Flexi-Grip wordt eenvoudig op het
statief of jalonstatief bevestigd.
Door het losmaken van de centrale
klemschroef kan de baakklem driedi-
mensionaal worden versteld.
De Prismastok wordt op het doelpunt
geplaatst en m.b.v. het doosniveau
afgesteld. De Flexi-Grip volgt daarbij
alle bewegingen.
Na het bereiken van de verticale
positie wordt het systeem door het
vastdraaien van de centrale klem-
schroef gefixeerd.
Zeer eenvoudig in het gebruik.
De Flexi-Grip zorgt samen met een
statief voor een stabiel geheel en is
daarom ook geschikt voor gebruik bij
wind.

Opzetstuk voor
jalonstatieven

Bestelnr. 483 535   Flexi-Grip
Voor het uitbreiden van statieven met
5/8“ aansluitschroefdraad.

Bestelnr. 483 536   Flexi-Grip 
Voor het uitbreiden van jalonstatieven
met centrale klemschroef.

Verlengstuk voor prismastok

1 m verlengstuk, passend voor alle
prismastokken.
Aan weerszijden met 5/8“ schroef-
draadaansluiting.
.

Bestelnr. 383 615

Bestelnr. 483 535

Bestelnr. 483 536

Bestelnr. 060 076

Prismatas 
bestelnr. 060 076
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Bestelnr. 484 722
Ansluiting
5/8” tap voor
Trimble RMT
L = 90 mm

Bestelnr. 484 700
Aansluiting
5/8” voor
Topcon-miniprisma  
L = 51 mm

Bestelnr. 484 701
Aansluiting
5/8” tap voor 
Geodimeter
L = 50 mm

Bestelnr. 484 702
Aansluiting
M8 tap voor
Zeiss ETR 1
L = 33 mm

Bestelnr. 484 704
Aansluiting
Leica tap voor
Leica GPH1
L = 85 mm
     

Bestelnr. 484 703
Aansluiting
5/8” tap voor 
Geodimeter
L = 29 mm

Bestelnr. 484 705
Aansluiting
5/8” tap voor
Sokkia Pyramid-serie
L = 82 mm

Bestelnr. 484 706
Aansluiting
5/8” tap voor 
Sokkia 025-0010
Sokkia 025-1110
L = 80 mm

Bestelnr. 484 707
Aansluiting
5/8” tap voor
Nedo-miniprisma
Bestelnr. 481 600
Omni JR. #1600
L = 70 mm                     

Bestelnr. 484 708
Ansluiting
5/8” tap voor
Nedo-Prisma's 
Bestelnr. 489 125, 
481 300
Zeiss KTR 1 N
Omni #9125
L = 100 mm

Bestelnr. 484 709
Ansluiting
5/8” tap voor
Pentax MT 15
Sokkia AP-serie
L = 97 mm

Bestelnr. 484 710
Ansluiting
5/8” IG voor 
Topcon-hoekprisma
L = 91 mm

Bestelnr. 484 711
Ansluiting
5/8” tap voor
Glunz GPH 1150
Glunz GPH 1160
L = 114 mm

Bestelnr. 484 712
Ansluiting 
5/8” tap voor 
Nikon
L = 110 mm

Bestelnr. 484 713
Ansluiting
M8 tap voor
Zeiss TR 1 N
L = 106 mm

Bestelnr. 484 714
Ansluiting
5/8” tap voor
Geodimeter
L = 147.5 mm

Bestelnr. 484 695
Aansluiting universele
adapter
5/8” tap
L = 44 --136 mm

Bestelnr. 484 715
Ansluiting
Leica tap voor
Leica GPH1A
Omni #3425
L = 125 mm

Bestelnr. 484 716
Ansluiting
5/8” tap voor
Nedo-Prisma Bestelnr.
481 200-613, 0/30 mm
Omni #1200
Omni #1225
Geodimeter system 120
L = 115 mm

Bestelnr. 484 717
Ansluiting
5/8” tap voor 
Topcon 5010
L = 78 mm

Bestelnr. 484 718
Ansluiting
5/8” tap voor
Geodimeter
System 400
Geodimeter
System 4000
L = 51 mm

Bestelnr. 484 719
Ansluiting
5/8” tap voor
Geodimeter
System 140
L = 79 mm

Bestelnr. 484 720
Ansluiting
5/8” tap voor
Geodimeter
system 500
Geodimeter
system 600
L = 0 mm

Bestelnr. 484 721
Ansluiting
5/8” tap voor
Geodimeter RMT
L = 135 mm

Bestelnr. 484 729
Ansluiting
5/8” tap 
L = 130,5mm               

Bestelnr. 484 723
Ansluiting
M 10 binnendraad
voor Leica GDR 3
hoekprisma

Bestelnr. 484 726
Ansluiting
5/8” tap voor
Geodimeter
Trimble
system 5600
L = 0 mm

Bestelnr. 484 728
Ansluiting
1/4” tap voor
Leica vlak prisma 
CPR 105
L = 50 mm

Bestelnr. 484 730
Ansluiting
5/8'' tap voor
Geodimeter
Trimble 571126100

Bestelnr. 484 696
Aansluiting universele
adapter
5/8” tap
L = 65 --136 mm

(1
52

,5
 m

m
)

L

Prisma

Adapter voor de aanpassing van
de tuimelashoogte (L) van het
prisma aan de aflezing van de
prismastokken
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Nedo Super-Meetwiel 
bestelnr. 702 111

Het Nedo Super-Meetwiel voldoet
aan de allerhoogste eisen qua preci-
sie, kwaliteit en betrouwbaarheid.
Dankzij de krappe productietoleran-
ties van het precisiemeetwiel en het
kwalitatief hoogwaardige telwerk
bereikt het Nedo Super-Meetwiel
een nauwkeurigheid van ± 0,02%.
Dat komt overeen met een maximale
fout van ± 2 cm op een traject van
100 m.
Het telwerk met cm-aflezing is
stootvast boven het loopwiel gemon-
teerd en wordt aangedreven door
een tandriem. Het telwerk wordt
m.b.v. een resethendel op nul gezet.
De handrem is in een stevige stan-
daardbeugel geïntegreerd. De ergo-
nomische pistoolhandgreep en de
robuuste aluminium geleidingsstang
waarborgen te allen tijde een opti-
male handling van het meetwiel.
Dankzij het slimme mechanisme kan
de geleidingsstang t.b.v. het trans-
port worden dubbelgeklapt.
Het Nedo Super-Meetwiel verlegt de
grenzen als het gaat om kwaliteit,
betrouwbaarheid en precisie.

Railgeleiding bestelnr. 702 210

De railgeleiding voorkomt op ade-
quate wijze dat het Nedo Super-
Meetwiel van de spoorstaaf afglijdt.
Daardoor kan het Nedo Super-
Meetwiel ook worden gebruikt voor
het meten van spoorwegtrajecten.
Eenvoudige montage zonder gereed-
schap.

Passend voor het Nedo Super-Meetwiel

Bestelnr. 702 111

Precisietelwerk met 0,01 m aflezing

Nauwkeurig en robuust

Bestelnr. 702 210

Technische gegevens van het Nedo Super-Meetwiel
Wielomtrek 1 m

Meetbereik 0 tot 9.999,99 m

Plaats teller midden

Nauwkeurigheid 0,01 m

Gewicht ca. 3,65 kg

Tolerantie 0,02 %

Bestelnr. 702 111

Transportkoffer bestelnr. 752 111
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Nedo lichtgewicht meetwiel 

Het lichtgewicht meetwiel van Nedo
wordt gekenmerkt door een robuust,
ergonomisch design. Nauwkeurige
meetresultaten worden gewaarborgd
dankzij het slijtvaste precisiewiel en
het precisietelwerk. Door het
pistoolhandvat met geïntegreerde
remknop is het meetwiel eenvoudig
in het gebruik.
Dankzij het slimme inklapmechanis-
me van de geleidingsstang kan het
geheel zeer klein worden opgevou-
wen.

Het Nedo lichtmetalen meetwiel
Professional beschikt daarnaast
over een in het pistoolhandvat geïn-
tegreerde reset-knop. Daardoor kan
het precisie-telwerk op nul worden
gezet zonder dat de gebruiker zich
hoeft te bukken.

Beide Nedo lichtmetalen meetwielen
zijn leverbaar als set met een prak-
tische trekking-rugzak.

Lichtmetalen meetwiel Professional:
Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
en reset-knop

Lichtgewicht meetwiel
Bestelnr. 703 111

Lichtgewicht meetwiel
Professional 
Bestelnr. 703 112

Nedo mini-meetwiel 

Evenals de Nedo lichtmetalen meet-
wielen is ook het Nedo mini-meet-
wiel uitgerust met een ergonomisch
pistoolhandvat met geïntegreerde
remknop.
Precieze meetresultaten worden
gewaarborgd dankzij het slijtvaste
precisiewiel en het precisietelwerk.
Dankzij de kleinere wielomtrek van
0,5 m en twee inklapmechanismen
in de geleidingsstang kan het Nedo
mini-meetwiel zeer ruimtebesparend
worden opgevouwen.
Ook als set met trekking-rugzak
leverbaar.

Meetwiel-set
Lichtgewicht meetwiel

+ trekking-rugzak 

Precisietelwerk met 0,1 m aflezing

reset-knop

remknop

Meetwiel-set
Mini-meetwiel

+ trekking-rugzak

Bestelnr. 703 113

Technische gegevens voor Nedo lichtmetalen meetwielen 

Lichtmetalen meetwiel Lichtmetalen meetwiel 
Professional

Wielomtrek 1 m 1 m
Meetbereik 0 m tot 9.999,90 m 0 m tot 9.999,90 m
Nauwkeurigheid 0,1 m 0,1 m
Gewicht 2,3 kg 2,4 kg
Tolerantie 0,05 % 0,05 %
Bestelnr. 703 111 703 112
Bestelnr. Set 703 115 703 120

Technische gegevens voor 
Nedo mini-meetwielen 

Wielomtrek 0,5 m
Meetbereik 0 m tot 9.999,90 m
Nauwkeurigheid 0,1 m
Gewicht 1,2 kg
Tolerantie 0,05 %
Bestelnr. 703 113
Bestelnr. Set 703 125
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Overal waar meet- en uitzet-
werk plaatsvindt, kunnen Nedo
jalons worden gebruikt. 
Ze worden met grote zorgvul-
digheid gemaakt van hoog-
waardig materiaal. Voordurende
kwaliteitscontroles garanderen
de bekende goede Nedo-kwali-
teit. 
De punten B en E zijn geschikt
voor een lichte, zandige onder-
grond, de punten A en D eerder
voor een zware ondergrond
(bijv. leem, klei).

Houten jalons

Alle houten jalons worden gemaakt van goed uitge-
werkt grenenhout zonder knoesten. De laklaag
wordt in een dompelprocédé tweelaags aange-
bracht. 
De gebruikte soorten lak zijn gegarandeerd 
weerbestendig.

Houten jalons met zware punt

Houtkwaliteit en verwerking als bij de standaard
jalons, echter met een extra zware punt.

Stalen bouwjalons

Bouwjalons worden vooral gebruikt voor uitzetwerk
op de bouw. Dankzij de buisdiameter van 26 mm
zijn de bouwjalons uiterst robuust.

De punt is aangesmeed.

Fiberglas jalons

Nedo fiberglas jalons worden gekenmerkt doordat
ze zeer sterk en kaarsrecht zijn. Ze zijn breukvast
en veren zelfs na de zwaarste belasting terug in de
oorspronkelijke rechte stand.

Stalen jalons      

Nedo stalen jalons worden gemaakt van hoogwaar-
dig stalen buismateriaal en adequaat beschermd
tegen roest met een 0,5 mm dikke ommanteling
van hard pvc.

De punt is aangesmeed. 

A B B D X       E V

Houten jalons met lichtgevende laklaag

Bestelnr. Verpakkings- Lengte incl. Staaf-Ø Coating Vorm punt
eenheid punt

123 111 12 2,16 m 28 mm Lak A
123 112 12 2,16 m 28 mm Lak B
123 311 12 2,16 m 28 mm Lak D
125 112 12 2,50 m 28 mm Lak B
125 311 12 2,50 m 28 mm Lak D

Houten jalons met zware punt en lichtgevende laklaag

Bestelnr. Verpakkings- Lengte incl. Staaf-Ø Coating Vorm punt
eenheid punt

123 121 12 2,16 m 28 mm Lak A
123 122 12 2,16 m 28 mm Lak B
123 132 12 2,16 m 28 mm Lak E

Stalen bouwjalons

Bestelnr. Verpakkings- Lengte incl. Staaf-Ø Coating Spitzenform
eenheid punt

122 515 16 2,00 m 26 x 0,6 mm PVC D

Fiberglas jalons

Bestelnr. Verpakkings- Lengte incl. Staaf-Ø Coating Vorm punt
eenheid punt

112 421 12 2,16 m 25 mm PVC D
113 432 12 2,16 m 25 mm PVC E

Stalen jalons
Bestelnr. Verpakkings- Lengte incl. Staaf-Ø Coating Vorm punt

eenheid punt

127 511 12 2,16 m 24 x 0,8 mm PVC D

Gewicht punt 0,5 kg
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Verstelbare aluminium jalon
bestelnr. 151 611/151 612

Kenmerken:
y Buisdiameter: 24 mm x 0,8 mm
y PVC-ommanteling: ca. 1 mm
y Het onderste deel is extra

verstevigd met hout
y Een excentrische klem verbindt het

bovenste en onderste deel met
elkaar

y Lichtgevende laklaag
y Massieve, middelzware punt
y Gewicht punt: 0,23 kg
y Verpakkingseenheid: 12 stuks

Verstelbare stalen jalon 
bestelnr. 149 611

Kenmerken:
y Met de lamelverbinding naar 

believen te verlengen 
y Buisdiameter: 24 mm x 0,8 mm
y PVC-ommanteling: ca. 1 mm
y Lichtgevende laklaag
y Verpakkingseenheid: 12 stuks

Transportzakken
bestelnr. 156 111/160 111

Nedo transportzakken zijn gemaakt
van stevig zeildoek en bieden afhan-
kelijk van de uitvoering ruimte voor
drie of zes complete stokken. De
bodems zijn met leer versterkt.

Telescopische jalon 
bestelnr. 155 211/155 212

De telescopische jalon bestaat uit
twee stalen buizen die telescopisch in
elkaar kunnen worden geschoven.
Door een excentrisch klemmechanis-
me kan de uitgetrokken buis op elke
willekeurige hoogte worden vastge-
klemd. De telescopische jalon kan
daarom ook als baak worden
gebruikt.

Bestelnr. 
156 111

Bestel- Bestel- Bestel- Bestel-
nr. nr. nr. nr.

149 611 126 511 151 611 155 211

Verstelbare stalen jalon
bestelnr. 126 511

Kenmerken:
y Met aan elk meter-element een punt
y Buisdiameter: 24 mm x 0,8 mm
y PVC-ommanteling: ca. 1 mm
y Lichtgevende laklaag
y Verpakkingseenheid: 12 stuks

Bestelnr. 
160 111

bestelnr. Punt Lengte
151 611 A 2,16 m
151 612 B 2,16 m

Bestelnr. Punt Lengte
155 211 A 2,00 m
155 212 B 2,00 m

Nedo transportzakken voor 
verstelbare jalons
Bestelnr. Passend voor
156 111 6 telescopische jalons

Nr. 155 211, 155 212
of drie complete jalons 
Nr. 126 511, 149 611
Nr. 151 611, 151 612

160 111 6 complete jalons 
Nr. 126 511, 149 611
of
Nr. 151 611, 151 612
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Jalonstatief 
bestelnr. 174 111

Kenerken:
y Lichte uitvoering
y Met centraal klemmechanisme
y Poten met oranje poedercoating
y Hoogte: 1 m
y Gewicht: 1,5 kg
y Passend voor Flexi-Grip 

bestelnr. 483 536

Vizierkruizen 

Kenmerken:
y Houten vizierkruis, rood/wit gelakt
y Verpakking: 1 set, bestaande uit

drie platen per doos; gewicht per
set: 3,5 kg

Jalonstatief
bestelnr. 177 111-606

Kenmerken:
y Lichte uitvoering
y Poten met oranje poedercoating
y Kogelscharnierkop
y Statiefpoten vast te zetten met

vleugelmoer
y Hoogte: 1 m
y Gewicht: 1,6 kg

Zwaar jalonstatief
bestelnr. 177 211

Kenmerken:
y Zware uitvoering
y Statiefpoten met verzinkt uitzetstuk
y Metalen delen met oranje 

poedercoating
y Kogelscharnierkop
y Hoogte: 0,80 m –1,40 m
y Gewicht: 3,2 kg

Nedo jalonstatieven worden geken-
merkt door hun robuuste constructie
en hun grote stabiliteit. Daarom zijn
ze niet alleen geschikt voor jalons,
maar kunnen ook uitstekend worden
gebruikt voor het plaatsen van pris-
mastokken.

Bestelnr. 177 211

Bestelnr. 177 111-606

Bestelnr. 176 111-606

Bestelnr. 448 111, 448 112

Jalonstatief 
bestelnr. 176 111-606

Kenmerken:
y Lichte uitvoering
y Als jalonstatief 

Bestelnr. 177 111-606, echter 
zonder de mogelijkheid om de poten
vast te zetten

y Hoogte: 1 m
y Gewicht: 1,6 kg

Bestelnr. 
448 111 Voet van aluminiumbuis
448 112 Voet van hout

Bestelnr. 174 111
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Gazonpen bestelnr. 316 111

Veldscherm

De ideale bescherming tegen regen
en zon. 
Nedo veldschermen zijn in drie
maten leverbaar. Ze zijn standaard
voorzien van drie bevestigingslijnen.
Gazonpennen en een opbergzak zijn
als accessoire verkrijgbaar.

Veldboek-houder

Onontbeerlijk voor het maken van
notities en tekeningen op de bouw is
de Nedo veldboek-houder. 
Als schrijfondergrond dient een 
stevige aluminium plaat. Een dikke
transparante folie beschermt de
tekeningen. De veldboek-houder is
afhankelijk van de uitvoering
gemaakt van hout of kunststof en
heeft twee metalen sluitingen. Hij is
zowel verkrijgbaar in de maat 
DIN A4 alsook in DIN A3. 

Bestelnr. 307 111/309 111/311 111

Bestelnr. 655 111

Opbergzak bestelnr. 315 111

Veldtas bestelnr. 655 111

De handige Nedo veldtas van groen
zeildoek biedt plaats voor het opber-
gen van een bandmaat, laptop, veld-
boek-houder, hoekprisma, etc. De
tas is voorzien van een praktisch
handvat en een schouderriem. Aan
de voorkant bieden diverse vakken
plaats voor schrijfgerei.

Bestelnr. 645 250

Bestelnr. Uit- Grootte Gewicht
voering

645 250 Hout DIN A4 0,7 kg

645 242 Kunststof DIN A4 0,8 kg

645 245 Hout DIN A3 1,1 kg

645 260 Kunststof DIN A3 1,4 kg

Bestelnr. 620 001

Veiligheidsvest bestelnr. 620 001

Veiligheidsvest voor extra veiligheid
bij slecht zicht.

Veldschermen
Bestelnr. Ø

307 111 1,5 m
309 111 1,8 m
311 111 2,0 m
Accessoires
316 111 Gazonpen
315 111 Opbergzak
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Stalen schietlood bestelnr. 780 . . .

Blank gedraaid. Met afschroefbare messing kop.
Verkrijgbaar in de gewichten: 150 g, 200 g, 250 g,
300 g, 350 g, 400 g, 500 g, 750 g,
1000 g.

Messing schietlood 
bestelnr. 782 . . .

Fijn gepolijst en gelakt. Met afschroef-
bare messing kop. Omschroefbare
punt en stalen plaatje. Verkrijgbaar in
de gewichten: 150 g, 200 g, 300 g.

Bestelnr.
Nr. 763 111

Dubbel pentagonprisma met 
steilzicht bestelnr. 761 111

Steilzichtbereik ± 45°. Onder- en
bovenvlakken van de prisma's zijn
verspiegeld. Vrij middendoorzicht tus-
sen de prisma's. Met draaisluiting. 

Optionele accessoires: 
Leren etui bestelnr. 763 111

Leren etui bestelnr. 763 111

Passend voor de hiernaast afgebeelde
dubbele pentagonprisma's bestelnr.
761 111 en bestelnr. 760 111.

Dubbel pentagonprisma zonder
steilzicht bestelnr. 760 111

Dezelfde uitvoering als de dubbele
pentagonprisma nr. 761 111, echter
zonder steilzicht.

Optionele accessoires: 
Leren etui bestelnr. 763 111

Hoekprisma Bestelnr. 762 111

90° prisma, gewicht 25 g.

Leren etui voor het hoekprisma

Bestelnr. 764 111

Stalen schietlood 
bestelnr. 781 . . .

Met afschroefbare messing kop.
Verkrijgbaar in de gewichten: 100 g,
150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g,
500 g.

Bestelnr. 761 111

Bestelnr. 762 111
Bestell-Nr. 154 111

Bestelnr. 780 . . . Bestelnr. 782 . . .Bestelnr. 781 . . .

Passtuk bestelnr. 154 111

Adapterstuk van pvc voor het aanbren-
gen van een dubbel pentagonprisma op
een jalon.

Perlon-peillood bestelnr. 785 111

1 rol Perlon-peilloodsnoer 100 m.

Geef bij uw schietloodbestel-

lingen altijd het gewenste

gewicht aan!
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1. De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en 
overige werkzaamheden, inclusief adviesdiensten, tenzij ze met onze uitdrukkelijke 
toestemming zijn gewijzigd of uitgesloten. 
Algemene Voorwaarden van de besteller/koper worden ook niet verplichtend als wij ons 
daartegen niet nogmaals uitdrukkelijk verzetten.

2. Doorslaggevend zijn de prijzen op de dag van levering.

3. Leveringen onder EUR 500,- netto-goederenwaarde vinden plaats af fabriek.
Bij leveringen boven EUR 500,- netto-goederenwaarde nemen wij de normale vracht- of 
portokosten voor onze rekening.

4. De levering geschiedt franco emballage.

5. Offerte en sluiten van de overeenkomst
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Gesloten overeenkomsten of andere afspraken 
worden pas door onze schriftelijke bevestiging of door onze levering bindend. Voor zover 
verkoopmedewerkers of handelsvertegenwoordigers mondelinge nevenafspraken maken of 
toezeggingen doen die verder gaan dan onze offerte, behoeven deze steeds om geldig te 
zijn onze schriftelijke bevestiging.
De tot de offerte behorende documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en 
maatgegevens, is, tenzij anders overeengekomen, slechts bij benadering doorslaggevend.

6. Leveringsvoorwaarden en tekortkomingen in de nakoming
Het verstrijken van bepaalde leveringstermijnen en data vrijwaart de besteller die de 
overeenkomst wil opzeggen of schadevergoeding wegens niet-nakoming wil verlangen er 
niet van om een redelijke extra termijn te stellen om aan de prestatie te voldoen en te 
verklaren dat hij de prestatie na afloop van die termijn zal weigeren.
Dat geldt niet indien wij een termijn of een datum voor de prestatie uitdrukkelijk en 
schriftelijk als bindend hebben genoemd.
Deelleveringen zijn in redelijke omvang toegestaan. Leveringstermijnen worden in redelijke
mate verlengd - ook binnen een vertragingsperiode - bij het zich voordoen van overmacht 
en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen 
waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, voor zover dergelijke belemmeringen een 
aanzienlijke invloed hebben op de levering van het gekochte.
Voor vertraging en het uitblijven (de onmogelijkheid) van de levering zijn wij niet verant-
woordelijk zolang ons, onze hulppersonen en voorleveranciers niets valt te verwijten.
Voor door de schuld van onze voorleveranciers vertraagde of achterwege gebleven (de 
onmogelijkheid van) leveringen hoeven wij niet in te staan. Dit laat het recht van de 
besteller op annulering na het vruchteloos verlopen van een ons gestelde extra termijn 
onverlet.

7. Verzending en risico-overgang
De wijze en middelen van verzending zijn, tenzij anders overeengekomen, naar onze keuze.
Op verzoek van de besteller worden de goederen verzekerd. Met de verzending gaat het 
risico over op de besteller.
Wordt de verzending op verzoek of door de schuld van de besteller vertraagd, dan worden 
de goederen op kosten en voor risico van de besteller opgeslagen. In dat geval staat de 
melding van het gereed staan voor verzending gelijk aan de verzending.

8. De verzending gebeurt af fabriek voor risico van de ontvanger. Over transportschade dient 
bij ontvangst te worden gereclameerd.

9. Prijzen en betaling
De betaling dient, voor zover er niet iets anders is overeengekomen, binnen 30 dagen 
vanaf datum factuur op zodanige wijze te geschieden dat wij uiterlijk op de vervaldatum 
kunnen beschikken over het voor het voldoen van de factuur overeengekomen bedrag.
Uitsluitend indien dat specifiek is overeengekomen, worden wissels als betaling 
geaccepteerd die disconteerbaar zijn of waarvoor correct zegelrecht is betaald.
Crediteringen inzake wissels of cheques geschieden onder voorbehoud van de ontvangst 
met aftrek van de kosten en valutering op de dag waarop wij over de tegenwaarde kunnen
beschikken.
De prijzen zijn steeds exclusief BTW (MwSt.) ter hoogte van het op dat moment geldende 
wettelijke percentage

10. Bij vertraagde betalingen wordt, zonder dat daarvoor een specifieke aanmaning nodig is, 
een vertragingsrente van 4% boven het REPO tarief van de Europese Centrale Bank 
berekend. Bij betaling binnen 8 dagen verlenen wij 3% korting voor contant, bij betaling 
binnen 14 dagen 2% korting voor contant

11. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot aan de volledige betaling van de 
koopprijs voor.
Bij goederen die de besteller in het kader van zijn zakelijke activiteiten betrekt, behouden 
wij ons het eigendom voor tot alle vorderingen op de besteller uit de zakelijke relatie zijn 
voldaan. Dit geldt ook in het geval dat er afzonderlijke of dat alle vorderingen in een 
lopende rekening zijn opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend.
Bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen, met name bij betalingsachterstand, 
zijn wij na aanmaning gerechtigd tot het terugnemen van de goederen en is de besteller 
verplicht om deze terug te geven.
Bij de terugneming en bij een beslag door ons is, tenzij de wet op aanbetalingen van
toepassing is, alleen sprake van een ontbinding van de overeenkomst als wij dit 
uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.
Bij beslagen of andere ingrepen door derden dient de besteller ons onder toezending van 
een beslagexploot alsmede een plechtige verklaring inzake de identiteit van de onder het 
beslag vallende voorwerpen schriftelijk te informeren. De besteller is gerechtigd om de 
goederen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen en hij draagt 
reeds nu de vordering op grond van het doorverkopen inclusief alle nevenvorderingen die 
voor hem uit het doorverkopen op zijn afnemers of derden ontstaan, aan ons over. Tot het 
innen van de vorderingen is de besteller ook na de overdracht gemachtigd.
Dit laat onze bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren onverlet, wij verplichten ons 

echter om de vorderingen niet te incasseren zolang de koper normaal aan zijn betalings-
verplichtingen voldoet.
Wij kunnen eisen dat de besteller de verpande vorderingen en de bijbehorende debiteuren 
bekendmaakt en alle voor de incasso benodigde gegevens verstrekt, de bijbehorende docu-
mentatie overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de verpanding.
Wij verplichten ons om de ons toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven als hun 
waarde de te dekken vorderingen, voor zover deze nog niet zijn voldaan, meer dan 20% te 
boven gaat.

12. Gebreken en recht op reclamatie
Onaanzienlijke gebreken geven de besteller geen recht op weigering van de aanname van 
de goederen, noch zijn zij aanleiding voor enig recht op reclamatie.
Voor gebreken zijn wij als volgt aansprakelijk:

(1) Naar onze keuze dienen zodanige geleverde voorwerpen kosteloos achteraf te worden 
gerepareerd of opnieuw te worden geleverd welke binnen de verjaringstermijn een gebrek 
vertonen, voor zover de oorzaak ervan reeds bij de risico-overgang aanwezig was.

(2) Aanspraken met betrekking tot gebreken verjaren na 12 maanden. Dat geldt niet voor zover
de wet conform art. 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), art. 479 lid
1 (recht op verhaal) en art. 634a lid 1 nr. 2 (constructiefouten) van het (Duits) Burgerlijk 
Wetboek (BGB) langere termijnen voorschrijft en in gevallen van (dodelijk) letsel of schade 
aan de gezondheid, bij een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en 
bij het te kwader trouw verzwijgen van een gebrek. Dit laat de wettelijke regelingen inzake
stoornis in het verloop, stoornis en opnieuw beginnen van termijnen onverlet.

(3) Na een tijdige reclamatie dient ons eerst een gelegenheid te worden geboden tot nakoming 
achteraf binnen een redelijke termijn. Mislukt de nakoming achteraf, kan de besteller - 
onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding conform punt 15) - de overeen-
komst ontbinden of de vergoeding verminderen.

(4) Van rechten op reclamatie is geen sprake bij slechts onaanzienlijke afwijkingen van de 
eventueel overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onaanzienlijke verslechtering van de 
bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade waarvan sprake is na de risico-overgang 
ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte brand-
stoffen en/of koel /smeermiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, een ongeschikte 
bouwondergrond of op grond van bijzondere van buiten komende onheilen die conform de 
overeenkomst niet als voorwaarden zijn gesteld en bij niet reproduceerbare softwarefouten.
Als door de besteller of door derden onoordeelkundige veranderingen of reparatiewerkzaam-
heden worden uitgevoerd, dan is er voor deze en de daardoor ontstane gevolgen eveneens 
geen sprake van recht op reclamatie.

(5) Verhaalsrechten van de besteller op ons conform art. 478 BGB (verhaal van de onderne-
mer) bestaan slechts voor zover de besteller met zijn afnemers geen de wettelijke rechten 
op reclame te boven gaande afspraken heeft gemaakt

(6) Voor aanspraken op schadevergoeding van de besteller geldt voor het overige punt 15). 
Verdergaande of andere dan in deze paragraaf geregelde aanspraken van de besteller op 
ons en onze hulppersonen wegens een gebrek zijn uitgesloten.

13. Afwijkingen van de afbeeldingen van de catalogus behouden wij ons in de zin van de 
verdere ontwikkeling van onze producten voor.

14. Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst
(1) Voor zover de levering onmogelijk is, is de besteller gerechtigd om schadevergoeding te 

eisen, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor de onmogelijkheid. De aanspraak op 
schadevergoeding van de besteller beperkt zich echter tot 10% van de waarde van dat deel
van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet in ter zake dienend bedrijf kan worden 
gesteld. Deze beperking geldt niet voor zover er sprake is van verplichte aansprakelijkheid 
in gevallen van opzet en grove nalatigheid of vanwege (dodelijk) letsel of schade aan de 
gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller is daarmee niet 
verbonden. Dit laat het recht van de besteller op ontbinding van de overeenkomst onverlet.

(2) Voor zover onvoorziene gebeurtenissen als mobilisatie, oorlog, oproer of gebeurtenissen als 
staking en uitsluiting de bedrijfseconomische betekenis of de inhoud van de levering 
aanzienlijk veranderen of van grote invloed zijn op ons bedrijf, wordt de overeenkomst met 
inachtneming van de goede trouw, redelijkerwijs aangepast. Voor zover dit bedrijfsecono-
misch niet verantwoord is, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

15. Overige aanspraken op schadevergoeding
(1) Aanspraken op vergoeding van schade en kosten van de besteller (hierna te noemen: 

schadevergoedingsaanspraken), om het even om welke rechtsgrond, met name wegens 
inbreuk op verplichtingen op grond van de schuldovereenkomst en uit onrechtmatige daad, 
zijn uitgesloten.

(2) Dit geldt niet voor zover er sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld 
volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, 
wegens (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid, wegens inbreuk op belangrijke 
contractuele verplichtingen. De schadevergoedingsaanspraak wegens inbreuk op belangrijke
contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische te voorziene schade, 
voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens 
(dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele
van de besteller is met de bovengenoemde regelingen niet verbonden.

(3) Voor zover de besteller conform dit punt 15) recht heeft op schadevergoedingsaanspraken, 
verjaren deze na afloop van de voor schadevergoedingsaanspraken geldende verjaringster-
mijn conform punt 14)

(4) Bij schadevergoedingsaanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid gelden de
wettelijke verjaringsvoorschriften.

16. Plaats van nakoming, forumkeuze, toepasselijk recht
Plaats van nakoming en uitsluitende plaats van de bevoegde rechter voor leveringen en 
betalingen (inclusief rechtsvorderingen met betrekking tot cheques en wissels) alsmede alle
overige geschillen die tussen partijen ontstaan, is, voor zover de koper ondernemer, 
publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, Dornstetten (BRD).
De betrekkingen tussen de contractpartijen worden uitsluitend geregeld volgens het recht 
van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de uniforme koopwetten van het 
Haags kooprechtverdrag.
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