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Leveringsvoorwaarden en aanvullende condities
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons
gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze luiden volgens de in deze prijslijst
opgenomen tekst. De voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.
De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. De
leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Brevo Handelsmij. B.V. : K.v.K. Rotterdam
Aanvullend geldt voor deze prijslijst het volgende :
• Alle prijzen zijn in e per stuk of meter exclusief 21 % BTW tenzij anders aangegeven.
• Verpakking is inclusief. Bepaalde producten worden onverpakt geleverd.
• Levertijd units en filtercassettes o.o.v. uit voorraad
• Indien niet uit voorraad dan geldt een levertijd van o.o.v. 15 tot 30 werkdagen af fabriek afhankelijk van aantal en type
• Leveringen vinden franco afleveradres Nederland plaats bij een netto opdrachtwaarde vanaf e 500,00 excl. BTW.
Vrachtkosten orders < e 500,00 worden op factuur berekend met een minimum tarief van e 19,00.
• Administratiekosten orders < e 50,00 zijn e 6,00
• Opdrachten tot e 250,00 onder rembours of bij vooruitbetaling door overschrijving tenzij anders overeengekomen. Bij
bestelling ontvangt u vooraf een proforma factuur.
• Betaling bij opdrachten vanaf e 250,00 betaling nader te bepalen of conform eerdere afspraken.
• Levering uitsluitend volgens de Metaalunie leveringsvoorwaarden welke in deze prijslijst zijn opgenomen.
• Het inzenden van een opdracht op basis van een offerte of deze prijslijst impliceert gelijk een acceptatie van de genoemde
betalingsconditie en leveringsvoorwaarden als hier genoemd. Leveringsvoorwaarden van derden wijzen wij uitdrukkelijk van de
hand.
• Prijzen en condities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Technische informatie
• Voor technische informatie verwijzen wij naar onze website www.flexibeleslangen.nl
• Voorzien deze bronnen niet in de door u gewenste informatie, neemt u dan contact met ons. Alle genoemde maten zijn nominale
maten.
• Voor de in deze prijslijst opgenomen diameters en lengten gelden productietoleranties.
• Slangen worden uitsluitend op de aangegeven standaard (productie)lengten geleverd tenzij anders is aangegeven.
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UT® Basic Kit /UT® Basic Mobiel
De UT® Basic afzuig en filterunits zijn er in 2 uitvoeringen voor stationaire en mobile
inzetbaarheid.
Alle units worden geleverd met eerste filtercassette naar keuze.
Alle units zijn voorzien van:
•
4 loopwielen
•
Aan/uit schakelaar
•
Toerenregelaar
•
Filter indicator

De UT® Basic Kit wordt compleet geleverd met :
• Filtercassette naar keuze.
• ACD-filtercassette voor geuren, gassen en dampen van oplosmiddelen
• ASD-filtercassette voor stof en fijnstof ( zweefstof )
• LRA/LAS-filtercassette voor stof, fijnstof, gassen en dampen bij soldeer- of
laserwerkzaamheden
• NAIL-A-filtercassette voor licht stof en met name dampen en geuren die ontstaan
in de nagelstudio
• NAIL-HA-filtercassette voor licht stof en fijnstof en in mindere mate dampen en
geuren die ontstaan in de nagelstudio
• 1 of 2 Alsident afzuigarmen, radius 750 mm met witte scharnieren
• 1 of 2 Alsident tafelklemmen
• 1 of 2 Alsident zuigtules
• 1 of 2 aansluitslangen met aansluitingen

De UT® Basic Mobiel wordt geleverd met :
• Filter voor toepassing naar keuze :
• ACD-filtercassette voor geuren, gassen en dampen van oplosmiddelen
• ASD-filtercassette voor stof en fijnstof ( zweefstof )
• LRA/LAS-filtercassette voor stof, fijnstof, gassen en dampen bij soldeer- of
laserwerkzaamheden
• NAIL-A-filtercassette voor licht stof en met name dampen en geuren die ontstaan
in de nagelstudio
• NAIL-HA-filtercassette voor licht stof en fijnstof en in mindere mate dampen en
geuren die ontstaan in de nagelstudio
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Prijzen UT® Basic Kit
UT® Basic Kit met
filtercassette

Aantal Type afzuigarm en kleur/uitvoering Bijgeleverd
armen scharnieren
Alsident hulpstuk

Aantal tafelklemmen en aansluit- Prijs excl. BTW
slangen

ACD, ASD of LRA/LAS

0

nvt

nvt

0

1.349,00

ACD, ASD of LRA/LAS

1

Alsident 50-3727-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

1

1.499,00

ACD, ASD of LRA/LAS

2

Alsident 50-3727-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

2

1.649,00

NAIL-A

0

nvt

nvt

0

1.349,00

NAIL-A

1

Alsident 50-3727-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

1

1.499,00

NAIL-A

2

Alsident 50-3727-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

2

1.649,00

NAIL-HA

0

nvt

nvt

0

1.365,00

NAIL-HA

1

Alsident 50-3727-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

1

1.519,00

NAIL-HA

2

Alsident 50-3727-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

2

1.675,00

Prijzen UT® Basic Mobiel
UT Basic Mobiel met
filtercassette

Aantal Type afzuigarm en kleur/uitvoering Bijgeleverd
armen scharnieren
Alsident hulpstuk

Aantal

ACD, ASD of LRA/LAS

1

Alsident 50-5747-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

1

1.499,00

NAIL-A

1

Alsident 50-5747-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

1

1.499,00

NAIL-HA

1

Alsident 50-5747-1-5 wit

Zuigtule 1-5022-5

1

1.519,00

Prijs excl. BTW

Meer- en minderprijzen aanzuig hulpstukken

Product

Per Arm

Rechthoekig transparant scherm 240 x 220 mm i.p.v. zuigtule,

meerprijs

35,00

Ronde transparante kap diameter 280 mm i.p.v. zuigtule

meerprijs

45,00

Langere zuigtule 310 mm i.p.v. 210 mm,

meerprijs

6,00

Ronde conische metalen kap diameter 200 mm i.p.v. zuigtule

meerprijs

25,00

U kunt ook kiezen voor ESD-veilige slangarmen.

De meer- en minderprijzen gelden uitsluitend indien gelijktijdig besteld bij de units
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Reserve filters en losse voorfilters UT® Basic filtercassettes
( bij bestelling van een UT® Basic is de eerste aanschaf altijd incl. een filtercassette naar keuze, echter excl. meerprijs ACD-CR )
Type

Artikelcode

Toepassing

Prijs

ACD compleet

UT 02.1.100

Voor geuren, gassen en dampen van oplosmiddelen.

Verwisselbaar Z-Line voorfilter

UT 02.1.170

42,00

Idem per 10 stuks

UT 02.1.171

374,00

ACD-CS

als ACD, echter met 50 % of 100 % chemiesorbent vulling i.p.v. actief kool

398,00

178,00

Meerprijs 50 % chemiesorbent

302,00

Meerprijs 100 % chemiesorbent

398,00

ASD compleet

UT 02.1.110

Voor stof en fijnstof ( zweefstof ).

Verwisselbaar Z-Line voorfilter

UT 02.1.170

42,00

Idem per 10 stuks

UT 02.1.171

374,00

Verwisselbare filtermat F5

UT 02.1.172

8,50

Idem per 10 stuks

UT 02.1.173

74,00
97,00

Meerprijs complete filtercassette indien met ULPA 15 i.p.v. HEPA 13
Voor stof, fijnstof, gassen en dampen bij o.a laser- en
soldeerwerkzaamheden

398,00

LRA en LAS compleet

UT.02.1.120

Verwisselbaar metaal voorfilter,

UT 02.1.176

87,00

Verwisselbare filtermatcombinatie
UT02.1.174
F5/F7

17,00

Idem per 10 stuks,
Nail-A compleet

147,00

UT 02.1.175
UT 02.1.141

Voor lichte stof en met name dampen en geuren die
ontstaan in de nagelstudio

Verwisselbare filtermatcombinatie
UT 02.1.174
F5/F7

419,00
17,00

Idem 10 stuks

UT 02.1.175

147,00

Verwisselbaar Z-line voorfilter

UT 02.1.170

42,00

Idem per 10 stuks

UT 02.1.171

Nail-HA compleet

UT 02.1.140

Verwisselbare filtermatcombinatie
UT 02.1.174
F5/F7

374,00
Voor lichte stof en fijnstof en in mindere maten dampen en
geuren die ontstaan in de nagelstudio

419,00
17,00

Idem 10 stuks

UT 02.1.175

147,00

Verwisselbaar Z-line voorfilter

UT 02.1.170

42,00

Idem per 10 stuks

UT 02.1.171

374,00

3

Prijslijst Brevo UT Basic filterunits 2018

Postbus 184
2980 AD Ridderkerk
tel. 0180 417344
fax 0180 411563
e-mail info@brevo.nl
http://www.brevo.nl

