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  ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUKTEN  

code code codePrijs Prijs PrijsBlz Blz Blz

DA1        128.48 -,  1  DA1.4F        298.74 -,  3  DA1.4FS          321.2 -,  3  
DA1.F        229.96 -,  3  DA1.FS        256.03 -,  3  DA1.S        161.99 -,  1  
DA2        125.69 -,  2  DA2.F        265.34 -,  3  DA2.FS        290.46 -,  3  
DA2.S        160.13 -,  2  DAG1          213.2 -,  2  DAG1.S        256.96 -,  3  
DAG2          213.2 -,  3  DAG2.S        290.47 -,  3  DAL1          213.2 -,  2  
DAL1.S        256.96 -,  2  DAL2          224.6 -,  2  DAL2.S        256.07 -,  2  
DAN1.N          86.58 -,  1  DAN1.SN          117.8 -,  1  DAN2.C          86.58 -,  1  
DAN2.N          86.58 -,  1  DAN2.SC        117.43 -,  1  DAN2.SN          90.36 -,  1  
DAS1        106.13 -,  1  DAS1.S        149.89 -,  1  DAS2        106.13 -,  1  
DAS2.S        149.89 -,  1  DM1.1        196.44 -,  2  DM1.1F        299.78 -,  3  
DM1.1FS        333.28 -,  3  DM1.1S        244.85 -,  2  DM1.3S            247. -,  2  
DM2.2        214.13 -,  2  DM2.2S          291.4 -,  2  DMG1.1        272.78 -,  3  
DMG1.1S        325.85 -,  3  DML1.1        272.78 -,  2  DML1.1S        316.54 -,  2  
DML2.2        294.21 -,  2  DML2.2S        325.84 -,  2  DMN1.2N        127.55 -,  1  
DMS1.1        161.99 -,  1  DMS1.1S        197.63 -,  1  MA1          199.5 -,  4  
MA1.S            190. -,  4  MA2        194.75 -,  4  MA2.S        194.75 -,  4  
MM1.1        229.11 -,  4  MM1.1S        262.78 -,  4  MM2.2        232.75 -,  4  
MM2.2S            266. -,  4  PA          67.03 -,  3  PF          48.41 -,  3  
ZK          31.46 -,  3  R2015-1-S1          49.27 -,  7  R2015-1P6-S1          49.27 -,  7  



INHOUD

blz

Joventa
 servomotoren voor luchtkleppen DA / DAL / DAS / AG

servomotoren voor luchtkleppen, 4Nm, type: DAN/DMN  1  
servomotoren voor luchtkleppen, 8Nm, type: DAS/DMS  1  
servomotoren voor luchtkleppen, 16 Nm, type DA / DM  1  
servomotoren voor luchtkleppen 24 Nm, type DAL/DML  2  
servomotoren voor luchtkleppen 32 Nm, type DAG/DMG  2  

 servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang D AF / DMF
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 16Nm, type; DAF/DMF  3  
toebehoren voor luchtkleppenservomotoren  3  

 servomotoren voor ventielen MA
servomotoren voor luchtkleppen, type MA/MM  4  
Klappenantriebe mit Federrücklauf, 16 Nm, Typ SF24A / SF230A / SF24A-SR  3  



Prijs BTW excl - €B190 - V139B
RGB bvba  Joventa blz 1   

servomotoren voor luchtkleppen, 4Nm, type: DAN/DMN

DAN/DMN

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 
punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, 
omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP44

DAN1.N                                                                                                           86.58-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec

DAN1.SN                                                                                                           117.8-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpkontakten

DAN2.C                                                                                                           86.58-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, 
torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec

DAN2.N                                                                                                           86.58-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 230VAC, 
torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec

DAN2.SC                                                                                                         117.43-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpkontakten

DAN2.SN                                                                                                           90.36-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 230VAC, 
torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpkontakten

DMN1.2N                                                                                                         127.55-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, torsie: 4 
Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec

servomotoren voor luchtkleppen, 8Nm, type: DAS/DMS

DAS/DMS

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 
punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m³, 
omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 s, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP44

DAS1                                                                                                         106.13-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec

DAS1.S                                                                                                         149.89-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec, hulpkontakten

DAS2                                                                                                         106.13-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec

DAS2.S                                                                                                         149.89-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec, 
hulpkontakten

DMS1.1                                                                                                         161.99-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 
secDraaihoek 90°, 2 hulpkontakten, sturing 0(2)-10VDC ou 0(4)-20 mA

DMS1.1S                                                                                                         197.63-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec, 
hulpkontaktenDraaihoek 90°, 2 hulpkontakten, sturing 0(2)-10VDC ou 0(4)-20 mA, 2 hulpkontakten

servomotoren voor luchtkleppen, 16 Nm, type DA / DM

DA/DM

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 
punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, 
omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 --> 110 sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP44

DA1                                                                                                         128.48-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec

DA1.S                                                                                                         161.99-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, hulpkontakten



Prijs BTW excl - €B190 - V139B
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servomotoren voor luchtkleppen, 16 Nm, type DA / DM  (..)

DA2                                                                                                         125.69-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec

DA2.S                                                                                                         160.13-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, 
hulpkontakten

DM1.1                                                                                                         196.44-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec

DM1.1S                                                                                                         244.85-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, 
hulpkontakten

DM1.3S                                                                                                             247.-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0-20V / 0-135 ohm, 
torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, hulpkontakten

DM2.2                                                                                                         214.13-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec

DM2.2S                                                                                                           291.4-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, 
hulpkontakten

servomotoren voor luchtkleppen 24 Nm, type DAL/DML

DAL/DML

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 
punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, 
omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 --> 160 sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP44

DAL1                                                                                                           213.2-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec

DAL1.S                                                                                                         256.96-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, 
hulpkontaktenDraaihoek 90°, 2 hulpkontakten

DAL2                                                                                                           224.6-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec

DAL2.S                                                                                                         256.07-, 
voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte 
luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, hulpkontakten

DML1.1                                                                                                         272.78-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec

DML1.1S                                                                                                         316.54-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, 
hulpkontakten

DML2.2                                                                                                         294.21-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec

DML2.2S                                                                                                         325.84-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, 
hulpkontakten

servomotoren voor luchtkleppen 32 Nm, type DAG/DMG

DAG/DMG

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 
punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, 
omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP44

DAG1                                                                                                           213.2-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec
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servomotoren voor luchtkleppen 32 Nm, type DAG/DMG (..)

DAG1.S                                                                                                         256.96-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, hulpkontakten

DAG2                                                                                                           213.2-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec

DAG2.S                                                                                                         290.47-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, 
hulpkontakten

DMG1.1                                                                                                         272.78-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 
0(4)-20mA , torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec

DMG1.1S                                                                                                         325.85-, 
servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, 
torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, hulpkontakten

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 1 6Nm, type; DAF/DMF

DAF/DMF

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230 VAC /24 VAC, sturing 
signaal servomotoren: 24VAC / 230VAC / 0-10VDC / 0-20 mA, torsie: 16 Nm, 
omwentelingshoek: 90°, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, hulpkontakten, looptijd: 90-->120 s, 
beschermingsgraad: IP 44

DA1.4F                                                                                                         298.74-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 3 
punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 
sec

DA1.4FS                                                                                                           321.2-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 3 
punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 
sec, hulpkontakten

DA1.F                                                                                                         229.96-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 
punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 
sec

DA1.FS                                                                                                         256.03-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 
punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 
sec, hulpkontakten

DA2.F                                                                                                         265.34-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 
punts 230VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 
10 sec

DA2.FS                                                                                                         290.46-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 
punts 230VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 
10 sec, hulpkontakten

DM1.1F                                                                                                         299.78-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 
0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 
100 sec/ 10 sec

DM1.1FS                                                                                                         333.28-, 
servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 
0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 
100 sec/ 10 sec, hulpkontakten

toebehoren voor luchtkleppenservomotoren

PA/PF

Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC

PA                                                                                                           67.03-, 
Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC, compatibele servomotoren: DMN / DM / DMS 
/ DML / DMG / DM1.1F, wand montage

PF                                                                                                           48.41-, 
Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC, compatibele servomotoren: DMN / DM / DMS 
/ DML / DMG / DM1.1F, inbouw voorkant bord

ZK                                                                                                           31.46-, 
as verlenging: 1xZKA + 1xZKH + 1xZKG
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servomotoren voor luchtkleppen, type MA/MM

MA

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 
of 3 punts 24VAC/230VAC, max oppervlakte luchtklep: 2 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 
120 sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP44

MA1                                                                                                           199.5-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
24VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s

MA1.S                                                                                                             190.-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
24VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpkontakten

MA2                                                                                                         194.75-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s

MA2.S                                                                                                         194.75-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 
230VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpkontakten

MM1.1                                                                                                         229.11-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, 
torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s

MM1.1S                                                                                                         262.78-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, 
torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpkontakten

MM2.2                                                                                                         232.75-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, 
torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s

MM2.2S                                                                                                             266.-, 
roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, 
torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpkontakten



Algemene verkoopsvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze fakturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder 
aanmaning.  

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. 

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemmeling.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma 
RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de 
niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering 
van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. 

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met 
minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldig saldo van al de andere zelfs niet vervallen fakturen 
van rechtswegen onmiddelijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in 
de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de 
waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.
Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk 
ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.


