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Uw partner voor elk project
Collé Rental & Sales is dé specialist bij uitstek voor 
verhuur, verkoop en service van machines voor bouw, 
industrie, grondverzet, reiniging, intern transport, 
tuin & park en evenementen.

Meer dan 120 jaar kwaliteit en service staan garant 
voor een uitgebreid assortiment, scherpe prijzen en 
een uitstekende service.

De beloften waar wij aan voldoen:
• Jonge en perfect onderhouden machines
• Gerenommeerde merken
•	Machines	gekeurd	door	gecertificeerd		
 personeel
• Altijd scherpe prijzen
• Professioneel advies en service op locatie
• Bezorging op locatie, zoals u het wilt
• Maatgerichte oplossingen
• Hoge klanttevredenheid

PHILIPPSBURG

OSTWESTFALEN

HAMBURG

BREMEN
LEER

EEMSHAVEN

GRONINGEN

UTRECHT

ROTTERDAM

EINDHOVEN

BELGIË

SITTARD

LUXEMBURG

OSNABRÜCK

BERLIN

LEIPZIG-GERA

COLLÉ VESTIGINGEN

Disclaimer
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze catalogus zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, echter kunnen wij geen garantie geven dat de informatie in deze catalogus 
compleet,	actueel	en/of	accuraat	is.	Aan	teksten,	specificaties,	afbeeldingen	of	andere	gegevens	in	deze	catalogus	kunnen	dan	ook	geen	rechten	worden	ontleend.		Versie	2	-	JE0920
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HUREN BIJ COLLÉCOLLÉ INDUSTRIE

Collé Rental & Sales is uw betrouwbare partner voor 
industrieel gereedschap en levert verschillende 
soorten industrieel gereedschap van diverse 
A-merken.	 Collé	 Industrie	 levert	 alles	wat	 u	nodig	
heeft op het gebied van energie, licht, lucht, warmte, 
hijs-	en	hefmaterieel,	 lasapparatuur	en	elektrisch/
mechanisch/hydraulisch gereedschap. 

Collé Industrie voldoet aan alle noodzakelijke 
keurmerken en denkt met u mee! 24 uur per dag, 
7 dagen per week kunt u op ons rekenen.

Collé Rental & Sales is gespecialiseerd in de verhuur, 
verkoop, en service van machines voor de bouw, 
industrie, petrochemie, events en meer. In haar 
ruim	120-jarige	bestaan	is	Collé	uit	gegroeid	tot	een	
professionele importeur en dealer/verhuurder van 
gerenommeerde merken die klanten wereldwijd 
uitstekende service en kwaliteit biedt.     

Door	 ervaring,	 gekwalificeerd	 personeel	 en	 het	
bieden van onafhankelijk advies zorgt Collé 
ervoor dat u altijd de beschikking heeft over de 
juiste machines voor uw project.  Daarbij zorgen 
de kernwaarden die Collé hanteert op het gebied 
van veiligheid, milieu en kwaliteit ervoor dat Collé 
Rental & Sales al decennia een vertrouwde en 
gewaardeerde speler is in de branche. Dit alles met 
het oog op innovatie en het bieden van passende 
oplossingen.

COLLÉ, UW PARTNER VOOR ELK PROJECT

Collé Industrie
Tel. +31 (0)46	-	45	74	104
www.colle.eu
industrie@colle.eu

HUREN BIJ COLLÉ
Huren bij Collé gaat makkelijk en snel. 
Voorafgaand aan de verhuring dient u een 
geldig legitimatiebewijs te overhandigen en 
een uittreksel van uw bedrijf (maximaal 3 
maanden oud) uit het handelsregister. Collé 
werkt met scherpe tarieven en maakt graag een 
prijs op maat voor uw project. Neem contact 
op met uw dichtstbijzijnde Collé vestiging via  
00800 - 3625 3625.

NEN 1010
NEN 3140

REI 2008 (2012)

CERTIFICERING
Uiteraard voldoet Collé Rental & Sales aan de 
wettelijk gestelde eisen en richtlijnen. Onze 
machines worden perfect onderhouden door 
onze eigen servicedienst en zijn daarom veilig en 
efficiënt	 inzetbaar.	Daarnaast	 voldoet	Collé	Rental	
& Sales aan de eisen op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu. Collé levert altijd producten 
die voldoen aan de vraag van de klant en de 
wettelijke voorwaarden.

VEILIG EN ZEKER
Zoals u van een professioneel verhuurder mag 
verwachten voldoet ons materieel aan alle gestelde 
eisen en richtlijnen. U werkt dus altijd veilig 
met onze machines. Onze eigen servicedienst 
staat garant voor een perfecte staat van ons 
materieelpark en onze keurmeesters verzorgen 
de periodieke keuringen (BMWT, Vinçotte, TÜV en 
Amtek) en uitgebreide veiligheidskeuringen van ons 
materieel. 
 
Mocht de keuringsdatum tijdens de huurperiode 
verlopen, dan verzorgen wij de keuring op locatie. 
Uiteraard ondervindt u geen hinder hiervan en 
indien nodig verzorgen we een vervangende 
machine. 

Collé Projekt
Tel. +31 (0)46	-	45	74	104
www.colle.eu
projekt@colle.eu
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RATELTAKELSHANDKETTINGTAKELS

Handkettingtakels
De handkettingtakels zijn geschikt voor het verticaal verplaatsen van 
lasten. Ze zijn compact en licht uitgevoerd. 

We bieden verschillende standaard hijshoogtes aan van 3 tot 21 meter, 
in stappen van 3 meter.

Draagvermogen 
(WLL) in ton

Inbouw hoogte 
(mm)

Aantal ketting-
parten

Gewicht in kg per 3 m
 hijs- en bedieningshoogte

Extra gewicht per 3 meter 
hijs- en bedieningshoogte

0,50 260 1 8,00 4,50

1,00 300 1 10,50 5,46

1,60 345 1 15,00 6,12

2,00 380 1 21,00 7,23

3,20 435 1 30,50 9,48

5,00 575 3 35,00 12,60

10,00 790 3 76,00 22,68

16,00 1.040 5 155,00 35,88

20,00 1.080 6 250,00 45,36

20,00 1.060 8 200,00 43,20

32,00 1.470 10 440,00 71,76

3 6 9 12 15 18 21

0,50 1320503 1320506 1320509 1320512 1320515 1320518 1320521

1,00 1321003 1321006 1321009 1321012 1321015 1321018 1321021

1,60 1321603 1321606 1321609 1321612 1321615 1321618 1321621

2,00 1322003 1322006 1322009 1322012 1322015 1322018 1322021

3,20 1323203 1323206 1323209 1323212 1323215 1323218 1323221

5,00 1325003 1325006 1325009 1325012 1325015 1325018 1325021

10,00 1327003 1327006 1327009 1327012 1327015 1327018 1327021

16,00 1327603 1327606 1327609 1327612 1327615 1327618 -

20,00 1328003 1328006 1328009 1328012 1328015 - -

32,00 1329603 1329606 1329609 - - - -

To
nn

ag
e 
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l

Kettinglengte (per 3 meter)

A
rtikel num

m
er

Rateltakels
Rateltakels zijn veelzijdig inzetbaar, ze zijn geschikt voor het 
positioneren en het verticaal en horizontaal verplaatsen 
van lasten.

Wij bieden verschillende standaard hijshoogtes aan van 3 
tot 12 meter, in stappen van 3 meter.

Draagvermogen 
(WLL) in ton

Inbouw hoogte 
(mm)

Aantal ketting-
parten

Gewicht in kg bij 3 m 
hijshoogte

Extra gewicht per 3 
meter hijshoogte

0,8 290 1 6,49 1,98

1,6 330 1 11,22 3,24

3,2 430 1 19,00 5,40

6,3 580 2 35,90 10,80

1,5 3 6 9 12

0,8 1305108 1300803 1300806 1300809 1300812

1,6 1305116 1301603 1301606 1301609 1301612

3,2 1305132 1303203 1303206 1303209 1303212

6,3 1306302 1306303 1306306 1306309 1306312To
nn

ag
e 

Ta
ke

l

Kettinglengte (per 3 meter)

A
rtikel nr.

Hogere hijshoogtes op aanvraag

Hogere hijshoogtes op aanvraag
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KETTINGTAKELSPNEUMATISCHE KETTINGTAKELS

Art nr.

Draagver-
mogen 
(WLL)  
in ton

Inbouw 
hoogte 
(mm)

Aantal 
ketting-
parten

Gewicht in 
kg bij 3 m 
hijshoogte

Extra 
gewicht per 
3 m 
hijshoogte

Hijssnelheid 
bij vollast 
in m/min

Luchtverbruik 
bij vollast in 
m3/min

Luchtdruk 
in bar

1341001 1 485 1 34,0 3,3 6,00 1,68 6

1342002 2 580 2 39,7 6,6 3,00 1,80 6

1343003 3 537 1 99,0 11,4 5,40 4,08 6

1346006 6 742 2 124,0 22,8 2,70 4,08 6

1347010 10 890 2 210,0 34,2 1,50 6,00 6

1347616 16 898 3 240,0 52,2 1,00 5,50 6

1348525 25 1.260 2 550,0 73,2 1,25 6,50 6

1349050 50 1.485 4 940,0 146,4 0,55 6,50 6

1349999 100 1.930 4 2.000,0 255,6 0,40 7,60 6

Art. nr.

Draagver-
mogen 
(WLL)  
in ton

Inbouw 
hoogte 
(mm)

Aantal 
ketting-
parten

Gewicht in kg 
bij 3 meter 
hijshoogte

Extra 
gewicht per 
3 m 
hijshoogte

Hijssnel-
heid in m/
min

Bedrijfs-
spanning Ampere

Motorver-
mogen in 
kW

1310202 0,24 330 1 16,0 1,05 12,9 / 3 230 V 2,61 A 0,60

1310510 0,48 520 2 21,5 2,10 6,7 / 2 230 V 2,61 A 0,60

1311010 1,00 585 1 51,0 4,35 4,0 230 V 3,26 A 0,75

1311505 0,50 550 1 53,0 3,24 8,6 400 V 2,08 A 0,83

1311810 1,00 560 1 55,0 3,24 6,2 400 V 2,93 A 1,17

1312020 2,00 725 1 100,0 8,22 6,7 400 V 6,25 A 2,50

1313030 3,00 765 1 102,0 8,22 4,4 400 V 6,25 A 2,50

1313032* 3,20 785 2 108,0 14,10 5,5 / 0,4 400 V 9,20 A 3,50

1315050 5,00 925 2 130,0 16,44 2,6 400 V 6,25 A 2,50

1315051* 5,00 850 2 133,0 16,80 3,3 / 0,3 400 V 9,20 A 3,50

1316060 10,00 1.150 4 305,0 32,88 2,6 400 V 7,50 A 2 * 2,50

1317070 15,00 1.595 6 455,0 51,00 2,2/0,4 400 V 9,20 A 2 * 3,50

* Traploze snelheidsregeling

Compressoren, persluchtverdelers, toevoerslangen en 
slangbreuk beveiligingen zijn afzonderlijk leverbaar.

Pneumatische kettingtakels
Pneumatische kettingtakels voor het verticaal verplaatsen van lasten. 
De takels zijn EX uitgevoerd en geschikt in extreme omstandigheden.  
 
De pneumatische kettingtakels worden standaard geleverd met een 
service unit die gebruikt dient te worden.

Wij bieden verschillende standaard hijshoogtes aan van 3 tot 21 
meter. 

Elektrische kettingtakels
Elektrische kettingtakels zijn geschikt voor het verticaal 
verplaatsen van lasten. Onze modellen van 0,5 tot 2 ton zijn 
leverbaar in zowel 230V als 400V. Al onze takels vanaf 400V 
zijn uitgevoerd met een aansluiting van 32 Ampere, 5 polige 
incl. fase wisselaar. 
 
Wij bieden verschillende standaard hijshoogtes aan van 3 
tot 21 meter in stappen van 3 meter. 

Hogere hijshoogtes op aanvraagHogere hijshoogtes op aanvraag

Aggregaten, verdeelkasten en verlengsnoeren zijn 
op verzoek afzonderlijk leverbaar.
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Elektrische Loopkatten
De elektrische takels met elektrische loopkat zijn geschikt 
voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten. 
Alle combinaties zijn voorzien van een voeding van 400V, 32 
Ampere,	5-polig.

Wij bieden verschillende standaard hijshoogtes aan van 3 
tot 21 meter in stappen van 3 meter.

LOOPKATTENELEKTRISCHE LOOPKATTEN

Duw / mechanische loopkatten
Loopkatten zijn geschikt voor het zijdelings verplaatsen van 
lasten. Ze worden aangedreven door middel van duwkracht 
of het mechanisch verplaatsen door middel van een bedie-
ningsketting die op maat geleverd kan worden, standaard 
van	3	tot	21	meter	in	stappen	van	3	meter.	Voor	e-loopkatten	
zie elektrische loopkatten.

Hogere bedieningslengtes op aanvraag

Art. nr.
Draag 
vermogen 
(WLL) in ton

Spanwijdte 
(mm)

Type  
loopkat

Inbouw 
hoogte min/
max in mm

Gewicht 
in kg

Max. 
Spanwijdte 
(mm)

Diameter 
ophang-
oog

1303015 1 60	-	150 Reel / duw 82	-	109 2,5 15 22

1303020 2 75	-	200 Reel / duw 106	-	155 9,9 25 20

1303030 2 200	-	300 Reel / duw 136	-	191 10,3 25 20

1303035 3 75	-	200 Reel / duw 128	-	171 17,5 25 22

1303040 3 200	-	300 Reel / duw 150	-	212 19,5 25 22

1303103 3 76	-	203 Mechanisch max. 395 31,0 28 -

1303045 6 105	-	305 Reel / duw max. 515 50,0 32 -

1303106 6 105	-	305 Mechanisch max. 515 57,5 31 -

1303050 10 160	-	305 Reel / duw max. 570 74,5 38 -

1303110 10 160	-	305 Mechanisch max. 570 83,0 38 -

1303115 15 210	-	457 Mechanisch max. 865 160,5 76 -

1303120 20 210	-	457 Mechanisch max. 970 199,5 76 -

Hogere hijshoogtes op aanvraag

Art. nr.

Draagvermogen (WLL) in ton

Inbouwhoogte in mm

Aantal kettingparten

Gewicht in kg bij 3 meter hijshoogte

Extra gewicht in kg per 3 meter hijshoogte

Hijssnelheid (m/min)

Rijsnelheid (m/min)

Flensbereik (mm)

1303401 1303403 1303405

1

435

1

84

3,99

7,10

10

58	-	305

3,2

765

2

155

14,1

2,9

10

82	-	305

5

840

2

199

16,8

2,9

10

106	-	305
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STAALDRAADTAKELSSTAALDRAADTAKELS

Staaldraadtakels handbediend
Staaldraadtakels voor zowel het horizontaal als verticaal 
verplaatsen van lasten. Ook is het mogelijk door middel 
van staalkabelblokken het draagvermogen te verhogen.

Wij bieden standaard kabel lengtes aan van 10 tot 50 meter.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Kabelverplaatsing 
per dubbele slag Kabel diameter (mm) Gewicht (kg)

1328710 0,8 70 8,3 8,4

1328715 1,6 56 11,5 18,0

1328720 3,2 30 16,3 27,0

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Kabel lengte (m) Kabel diameter (mm) Gewicht (kg)

1328745 0,8 20 8,3 5,0

1328750 0,8 50 8,3 12,5

1328755 1,6 10 11,5 5,0

1328760 1,6 15 11,5 7,5

1328765 1,6 20 11,5 10,0

1328767 1,6 30 11,5 15,0

1328770 1,6 50 11,5 25,0

1328775 3,2 10 16,3 10,0

1328780 3,2 15 16,3 15,0

1328785 3,2 20 16,3 20,0

1328790 3,2 50 16,3 50,0

Staalkabels

Langere kabellengtes op aanvraag

Staaldraadtakels elektrisch
Staaldraadtakels elektrisch zijn geschikt voor het verticaal 
verplaatsen van lasten. Door hun lichtgewicht zijn ze gemak-
kelijk hanteerbaar. Wij bieden standaard hijshoogtes aan 
van	10	tot	150	meter,	eventuele	radiografische	bediening	is	
op aanvraag leverbaar.

Langere kabellengtes op aanvraag

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Hijssnelheid in 
m/min

Kabel diameter 
(mm) Bedrijfsspanning Gewicht zonder 

kabel (kg)

1328803 0,3 5 6,5 230 V 21

1328805 0,5 7 6,5 230 V 32

Art. nr. Geschikt voor 
artikelnummer

Draagvermogen verhoogd 
naar (WLL) in ton

Kabel diameter 
(mm)

Aantal 
kabel-
parten

Gewicht zonder 
kabel (kg)

1328895 1328805 0,95 6,5 2 10

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Kabel lengte (m) Kabel diameter (mm) Gewicht (kg)

1328810 0,5 10 6,5 1,70

1328815 0,5 15 6,5 2,55

1328820 0,5 20 6,5 3,40

1328830 0,5 30 6,5 5,10

1328840 0,5 40 6,5 6,80

1328850 0,5 50 6,5 8,50

1328860 0,5 60 6,5 10,20

1328880 0,5 80 6,5 13,60

1328890 0,5 100 6,5 17,00

1328892 0,5 150 6,5 25,50

Omscheersets

Staalkabels
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BALKKLEMMENSTAALDRAADTAKELS

Staaldraadtakels hydraulisch
Hydraulische staaldraadtakels zijn geschikt voor zowel 
het horizontaal als verticaal verplaatsen van lasten. De 
takel wordt met behulp van een hydraulisch aggregaat 
aangestuurd. Tevens is het mogelijk door middel van 
staalkabelblokken het draagvermogen te verhogen. 

Wij bieden standaard kabellengtes aan van 10 tot 50 meter. 

Langere kabellengtes op aanvraag

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Kabelverplaatsing 
per dubbele slag Kabel diameter (mm) Gewicht zonder kabel 

(kg)

1328730 3,2 0,7	-	1,6 16,3 56

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Kabel lengte (m) Kabel diameter (mm) Gewicht (kg)

1328775 3,2 10 16,3 10

1328780 3,2 15 16,3 15

1328785 3,2 20 16,3 20

1328790 3,2 50 16,3 50

Art. nr. Capaciteit l/m Vermogen in kW Max. druk in bar Gewicht zonder olie 
(kg)

1331113 13 3 180 47,2

Staalkabels

Hydraulisch aggregaat

Balkklemmen
Balkklemmen zijn geschikt als tijdelijk hijspunt. Ook leveren 
wij	 diverse	 uitvoeringen	 die	 geschikt	 zijn	 voor	 hijs-	 en	
trekwerkzaamheden. 
 
Het	lagere	segment	voor	hijs-	en	trekwerkzaamheden	is	op	
aanvraag leverbaar.

Art. nr.

Draagver-
mogen 
(WLL) in 
ton

Flens 
bereik 
(mm)

Inbouw hoog-
te min/max 
(mm)

Diameter 
ophangoog

Gewicht 
(kg)

Geschikt 
als anker-
punt

Geschikt 
hijsen en 
trekken

1304801 1 75	-	230 116	-	151 20 3,0 Ja Nee

1304802 2 75	-	230 116	-	151 22 4,7 Ja Nee

1304803 3 80	-	322 180	-	225 24 9,2 Ja Nee

1304805 5 90	-	322 180	-	225 30 11,0 Ja Nee

1304808 5 125	-	305 120 70 28,0 Ja Ja

1304810 10 90	-	322 176	-	221 40 17,5 Ja Nee

1304815 15 203	-	457 max. 616 40 49,5 Ja Ja

1304820 20 406	-	610 max. 673 40 77,0 Ja Ja

1304825 25 203	-	457 max. 621 45 75,5 Ja Ja

1304830 30 203	-	457 max. 626 45 92,0 Ja Ja
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LIERENLIEREN

Elektrische lieren
Onze elektrische lieren zijn geschikt voor het hijsen 
en trekken van lasten. Ze zijn veelzijdig inzetbaar 
vanwege hun hoge draagvermogen en de verschillende 
kabellengtes op de trommel. Hogere tonnages en 
kabellengtes op aanvraag leverbaar. Aggregaten, 
verdeelkasten en verlengsnoeren zijn naar wens 
afzonderlijk leverbaar.

Elektrische steigerlieren
Onze elektrische steigerlieren zijn geschikt voor het 
verticaal hijsen van lasten. De steigerlieren zijn veelzijdig 
inzetbaar door de diverse lierbevestigingen.  
 
Tevens zijn de steigerlieren zwenkbaar waardoor de lasten 
eenvoudig zijdelings verplaatst kunnen worden. 

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Maximale kabelca-
paciteit trommel 
(m)

Snelheid in m/
min eerste 
kabellaag

Bedrijfsspan-
ning in volt

Gewicht (kg) 
excl. staalkabel

1361003 1,0 47 5,1 400 V 89,0

1361005 0,5 140 12,0 230 V 41,0

1361010 1,0 100 6,0 230 V 76,9

1361015 2,0 205 13,0 400 V 650,0

1361020 3,0 300 18,0 400 V 1.050,0

1361025 5,0 197 8,4 400 V 950,0

1361030 10,0 288 11,0 400 V 2.450,0

Draagvermogen (WLL) in ton Gewicht per meter (kg) Kabeldiameter (mm)

1,0 0,26 8

0,5 0,14 6

1,0 0,26 8

2,0 0,84 14

3,0 1,38 18

5,0 1,52 20

10,0 4,92 34

Staalkabels

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Maximale 
kabelcapaciteit 
trommel (m)

Snelheid bij vollast 
in m/min

Bedrijfsspanning 
in volt

Gewicht (kg) 
excl. staalkabel

1363010 0,2 30 19 230 V 46

Art. nr. Omschrijving

1363012 Bevestiging t.b.v. steiger, vasthechting op 3 punten.

1363014 Driehoek t.b.v. plat dak incl. balast

1363016 Schoor bevestiging voor tussenverdiepingen, plafonds en balkons, Regelbaar van 2,45 tot 3,30 meter

Lierbevestigingen

Aggregaten, verdeelkasten en verlengkabels zijn afzonderlijk 
leverbaar. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Aggregaten, verdeelkasten en verlengsnoeren zijn na 
wens afzonderlijk leverbaar.
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STAALKABELBLOKKENLIEREN

Pneumatische lieren
De pneumatische lieren zijn geschikt voor het hijsen en 
trekken van lasten. Ze zijn veelzijdig inzetbaar vanwege hun 
hoge draagvermogen en de verschillende kabellengtes op 
de trommel. Door de pneumatische aandrijving zijn ze 
vrijwel overal inzetbaar.

Draagvermogen (WLL) in ton Gewicht per meter (kg) Kabel diameter (mm)

0,5 0,14 6

1,0 0,51 10

2,0 1,31 16

3,5 1,65 18

6,5 2,47 22

10,5 4,00 28

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Maximale kabelca-
paciteit trommel 
(m)

Snelheid in m/
min eerste ka-
bellaag

Luchtverbruik 
in m3/min

Gewicht (kg)
excl. staalkabel

1362005 0,5 140 11,0 0,75 36,7

1362010 1,0 100 6,7 3,42 80,0

1362015 2,0 167 13,0 9,00 350,0

1362020 3,5 181 21,0 21,00 660,0

1362025 6,5 209 12,0 21,00 1.180,0

1362030 10,5 244 7,0 21,00 1.730,0

Staalkabels

Compressoren, persluchtverdelers, toevoerslangen en 
slangbreuk beveiligingen zijn afzonderlijk leverbaar.

Verticale staalkabelblokken
Staalkabelblokken zijn geschikt voor het verhogen van het draagver-
mogen voor staalkabels, voor zowel het verticaal als het horizontaal 
verplaatsen van lasten.   
De 1 tot 6,4 tons uitvoeringen zijn uitgevoerd met een wartelhaak. 
De	12	en	15	tons	uitvoeringen	zijn	uitgevoerd	met	een	HMB-sluiting.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Schijfdiameter (mm) Maximale kabel-

diameter (mm)
Aantal 
schijven Gewicht (kg)

1328201 1,0 85 7 1 3,3

1328202 2,0 150 13 1 8,9

1328203 3,2 180 15 1 15,5

1328206 6,4 210 18 1 26,5

1328212 12,0 152 22 1 25,0

1328215 15,0 203 26 1 35,0
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PLATENKLEMMENHAKEN

Flens hijshaken
Flens hijshaken zijn geschikt voor het veilig hijsen van 
bijvoorbeeld	 persringen,	 platte	 deksels,	 floating	 heads	
en	 blindplaten.	Wij	 bieden	 onderstaande	 flens	 hijshaken	
standaard aan.

Platenklemmen
Platenklemmen zijn geschikt voor het verticaal en 
horizontaal verplaatsen van diverse materialen zoals RVS, 
staal, aluminium, hout en natuursteen.

Andere afmetingen op aanvraag

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in 
ton Stiftdiameter (mm) Stiftlengte (mm)

1328505 1,00 19 100

1328510 0,75 19 130

1328515 0,60 19 160

1328520 1,50 22 100

1328525 1,00 22 130

1328530 0,90 22 160

1328535 0,75 22 190

1328540 2,00 25 100

1328545 1,70 25 130

1328550 1,30 25 160

1328555 2,30 30 130

1328560 2,30 30 160

1328565 1,90 30 190

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in ton Max. klembereik (mm) Gewicht (kg)

1328405 0,75 13 1,7

1328407 0,50 180 10,0

1328410 1,00 25 3,9

1328420 2,00 35 7,3

1328430 3,00 35 8,0

1328460 6,00 50 22,0

1328465 12,00 52 44,0

1328470 15,00 76 75,0

Art. nr. Draagvermogen per paar 
(WLL) in ton Max. klembereik (mm) Gewicht (kg)

1328475 2 60 15/2

1328480 8 100 44/2

Verticale platenklemmen

Horizontale platenklemmen

We bieden verschillende types 
platenklemmen aan
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MATERIALEN DRIEPOOTPALLETHAKEN

Zelfbalancerende pallethaken
Zelfbalancerende pallethaken zijn geschikt voor het 
verticaal hijsen van één pallet. Ze zijn handig in gebruik 
doordat ze zelfbalancerend zijn.

De	 pallethaken	 kunnen	 zowel	 voor	 bouw-	 als	 mobiele	
kranen gebruikt worden.

Materialen driepoot
Materialen driepoot geschikt als tijdelijk hijspunt boven 
een gat. Doordat de driepoten in aluminium zijn uitgevo-
erd zijn ze gemakkelijk hanteerbaar.  
 
Er zijn diverse hijsmiddelen op aanvraag leverbaar om de 
hijswerkzaamheden uit te voeren.

Art. nr.
Draagvermo-
gen (WLL) in 
ton

Vorken ver-
stelbaar min/
max (mm)

Inwendige 
hoogte min/
max (mm)

Zwaartepunt 
op (mm)

Gewicht 
(kg)

Vorklengte 
(mm)

Vork 
afmetingen 
(mm)

451589 2,0 400	-	950 1.250	-	1.900 500 160 970 100 x 40

451590 2,5 400	-	1.000 1.750	-	3.000 600 248 1.200 100 x 40

1329403 3,0 450	-	950 1.320	-	2.010 600 290 1.170 120 x 40

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Hoogte verstelbaar 
min/max (mm)

Spreidstand poten 
min/max (mm) Gewicht (kg)

1328980 0,5 1.470	-	2.290 1.190	-	1.820 16,5

1328985 1,0 2.130	-	3.220 1.740	-	2.850 45,5

1328990 1,0 1.860	-	3.440 1.790	-	3.070 36,0
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PORTAALKRANENPORTAALKRANEN

Portaalkranen
Portaalkranen zijn geschikt als tijdelijke hijsinstallatie voor 
het verticaal verplaatsen van lasten. Doordat onze portalen 
in aluminium zijn uitgevoerd zijn ze makkelijk hanteerbaar. 

Afwijkende overspanningen op aanvraag

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Lengte hijsbalk 
(mm)

min/max hoogte tot 
ophangoog (mm)

(verstelbare hoogtes) 
aantal x hoogte (mm) Gewicht (kg)

1329120 2 2.000 2.188	-	3.188 5 x 200 114,5

1329130 2 3.000 2.188	-	3.188 5 x 200 121,5

1329140 2 4.570 2.188	-	3.188 5 x 200 133,5

1329150 3 3.000 2.879	-	4.079 6 x 200 199,5

1329160 3 4.570 2.879	-	4.079 6 x 200 214,5

1329162 3 6.000 2.879	-	4.079 6 x 200 268,0

1329170 3 8.040 2.879	-	4.079 6 x 200 299,0

1329172 3 3.000 3.927	-	5.527 8 x 200 209,5

1329174 3 4.570 3.927	-	5.527 8 x 200 224,5

1329176 3 6.000 3.927	-	5.527 8 x 200 278,0

1329178 3 8.040 3.927	-	5.527 8 x 200 309,0

1329180 5 3.000 2.849	-	4.079 6 x 200 266,0

1329190 5 4.570 2.849	-	4.079 6 x 200 294,0

1329195 5 5.500 2.849	-	4.079 6 x 200 308,0

Art. nr. Effectieve span-
wijdte (mm)

Minimale bouw-
hoogte  (mm)

Gewicht 
hijsbalk (kg)

Gewicht per 
A-Frame (kg)

Gewicht 
loopkat (kg)

1329120 1080 2581 15 46 7,5

1329130 2080 2581 22 46 7,5

1329140 3650 2581 34 46 7,5

1329150 2080 3281 28 82 7,5

1329160 3650 3281 43 82 7,5

1329162 5080 3381 93 82 11

1329170 7120 3381 124 82 11

1329172 2080 4330 28 87 8

1329174 3650 4330 43 87 8

1329176 5080 4430 93 87 11

1329178 7120 4430 124 87 11

1329180 2080 3412 43 106 11

1329190 3650 3412 71 106 11

1329195 4580 3412 85 106 11

Technische gegevens portaalkranen
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ROLWAGENSETSTRANSPORT ROLSCHAATSEN

Transport rolschaatsen
Transport rolschaatsen zijn geschikt voor het 
horizontaal verplaatsen van zware lasten. De rolwagens 
zijn uitgevoerd met stalen rupswielen, geschikt voor 
een snelheid van max. 5 meter per minuut met een 
draaicirkel van minimaal 3 meter.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Bouwhoogte (mm) Diameter draaipla-

teau (mm)
Gewicht 
complete set (kg)

1329302 20 108 130 48

1329303 30 117 130 56

1329306 60 140 150 90

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Bouwhoogte (mm) L x B (mm) Gewicht (kg)

1329315 15 75 220 x 113 7,3

1329330 30 92 270 x 130 13,0

1329360 60 125 380 x 168 32,0

1329380 80 145 530 x 182 61,0

Transport rolschaatsensets Rolwagensets

Transportrollen
Rolwagen

Rolwagensets
Rolwagensets zijn geschikt voor het horizontaal 
verplaatsen van zware lasten. Door de speciaal 
uitgevoerde wielen worden beschadigingen aan het 
vloeroppervlak voorkomen.

Art nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Bouwhoogte 
(mm)

Volgwagens verstelbaar op ver-
bindingsstang van/tot (mm)

Gewicht complete 
sets (kg)

1329706 6 110 125	-	880 34

1329712 12 110 400	-	1.030 83

1329724 24 110 400	-	1.030 134

1329740 40 180 475	-	1.300 184

1329780 80 230 585	-	1.155 609

Art. nr. L x B stuurwagen 
(mm)

L x B volgwagen 
(mm)

Diameter draaiplateau 
(mm)

L x B draagvlak 
volgwagens (mm)

1329706 225 x 280 190 x 115 150 120 x 80

1329712 445 x 590 325 x 200 150 170 x 170

1329724 580 x 1.000 325 x 200 170 170 x 170

1329740 565 x 741 460 x 285 215 220 x 200

1329780 650 x 1.060 740 x 395 250 395 x 260

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Bouwhoogte 
(mm) L x B draagvlak (mm) Gewicht (kg)

1329802 2 110 115 x 270 7,5

1329803 3 (draaibaar) 110 Ø 150 40,0

Transportrollen (kunststof)

Zwaardere uitvoeringen op aanvraag
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MACHINEHEFFERSDOMMEKRACHTEN

Dommekrachten
Dommekrachten	zijn	geschikt	voor	het	heffen,	
ondersteunen, duwen en schuiven van diverse lasten.

Machineheffers
Machineheffers	 zijn	 geschikt	 voor	 het	 heffen	 van	
zware lasten. Ze worden voornamelijk ingezet bij 
industriële	verhuizingen.

Machineheffers	 uitgevoerd	 met	 vaste	 teen	 worden	
bediend	door	 een	 interne	 pomp	en	machineheffers	
met een variabele teen kunnen zowel met interne als 
met externe pomp bediend worden. 

Zwaardere uitvoeringen op aanvraag

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Hefhoogte (mm) Bouwhoogte 

(mm)
Teenhoogte 
(mm) Gewicht (kg)

1301015 1,5 350 725 60 17,0

1301030 3,0 355 735 70 20,0

1301050 5,0 345 730 80 28,5

1301060 10,0 390 800 100 46,5

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Min/max Hefbereik kop 
(mm)

Min/max Hefbereik 
teen (mm) Gewicht (kg)

1334005 5 368	-	573 25	-	230 25

1334010 10 420	-	650 30	-	260 35

1334025 25 505	-	720 58	-	273 102

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

min/max aanzethoog-
te verstelbare teen 
(mm)

Minimale bouw-
hoogte kop (mm)

Slaghoogte 
(mm) Gewicht (kg)

1334060 6 12	-	157 245 140 23

1334070 10 15	-	180 275 150 29

1334080 15 20	-	205 310 175 48

Vaste teen

Verstelbare teen
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POTKRIKKENHEFBOOMARMLIFTEN

Hefboomarmliften
Met behulp van de slinger zijn de hefboomarmliften geschikt 
voor	 het	 nauwkeurig	 heffen	 van	 componenten	 en	 lasten	 tijdens	
montagewerkzaamheden zoals bijv. stalen of houten steunbalken. 
Met de zelfremmende spindel kunnen lasten gemakkelijk op en neer 
worden gezwenkt. De hefboomarmliften kunnen eenvoudig worden 
gepositioneerd met de zwenkwielen.

Potkrikken
Potkrikken	 zijn	 geschikt	 voor	 het	 heffen,	 duwen	 of	
verschuiven van lasten.

Art. nt.
Draagvermo-
gen (WLL) in 
ton (1 lift)

Draagvermogen 
(WLL) in ton 
(2 liften)

Hefhoogte 
(mm)

Afmetingen
transport (mm)

Afmetingen 
platform (mm)

Gewicht 
(kg)

921010 0,6 0,9 1.100	-	2.750 1,59 x 0,81 x 0,60 360 x 210 86

Art.nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Slag (mm) Min. Bouwhoogte 

(mm)
Max. Hefhoogte 
(mm) Gewicht (kg)

1339015 2 100 160 310 3,6

1339025 5 300 215 515 8,5
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WERKPLAATSKRANEN

Werkplaatskranen
Werkplaatskranen zijn geschikt voor het verticaal en 
horizontaal verplaatsen van lasten. Ze zijn geheel inklapbaar, 
de arm is te verstellen in drie posities en wordt bediend door 
middel van een hydraulische cilinder.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Positie kraanarm 
(mm) L x B (mm) Max. hoogte 

(mm) Gewicht (kg)

1304010

1,0 1.230 1.630 x 1.120 2.330 115

0,8 1.380 1.630 x 1.120 2.387 115

0,7 1.530 1.630 x 1.120 2.445 115

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Positie kraanarm 
(mm) L x B (mm) Max. hoogte 

(mm) Gewicht (kg)

1304020

2,0 1.290 1.900 x 1.165 2.505 165

1,7 1.440 1.900 x 1.165 2.605 165

1,5 1.590 1.900 x 1.165 2.705 165

1,0 ton

2,0 ton

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Positie kraanarm 
(mm) L x B (mm) Max. hoogte 

(mm) Gewicht (kg)

1304005

0,50 895 1.510 x 970 1.960 75

0,42 997 1.510 x 970 2.040 75

0,35 1.099 1.510 x 970 2.120 75

0,5 ton

HEFTAFELS

Heftafels
Heftafels zijn geschikt om een last op hoogte te 
brengen of na demontage te laten zakken. 

Zwaardere uitvoeringen op aanvraag

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Min/max hefhoog-
te (mm)

Afmetingen plateau  
L x B (mm) Gewicht (kg)

1329406 0,50 435	-	1.585 1.010 x 520 168

1329408 0,75 432	-	992 1.010 x 520 120

1329407 1,00 440	-	960 1.010 x 520 135
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KASTENVERHUISSET

Kastenverhuisset
Kastenverhuissets zijn geschikt voor het horizontaal 
verplaatsen van lasten. Door middel van een potkrik 
wordt de last getild.  
 
Door de extra hoge hefhoogte is het mogelijk om de last 
vanaf	een	europallet	te	heffen.

Art. nr. Draagvermogen per set 
(WLL) in ton

Min/max hefhoog-
te (mm)

Uitgevoerd met 
spanbanden

Gewicht 
per set (kg)

1329230 3 10	-	210 Ja 104

HOOGHEFFERS

Hoogheffers
Hoogheffers	zijn	geschikt	voor	het	heffen	van	
pallets op werkbare hoogtes.

Tevens inzetbaar als heftafel.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Min/max hef-
hoogte (mm)

Vorkbreedte
 x -lengte (mm) Bediening Gewicht (kg)

451008 1 85	-	800 540 x 1.170 hand 70
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HEFKUSSENS

Hefkussens
Hefkussens	zijn	geschikt	voor	het	heffen	van	diverse	toepassingen	
met een geringe inbouwhoogte.  
 
De kussens zijn gemaakt van aramideversterkt nitrilrubber 
waardoor ze zeer duurzaam zijn, tevens zijn ze uitgevoerd met 
antislip.

Art. nr.
Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Inbouwhoog-
te (mm)

Max. opblaas-
hoogte (mm)

Afmetingen  
L x B (mm)

Max. werk-
druk in bar Gewicht (kg)

1351005 5,1 22 150 270 x 270 8 2,0

1351010 10,2 25 215 380 x 380 8 3,8

1351020 20,4 25 290 508 x 508 8 6,7

1351030 30,6 25 348 611 x 611 8 9,8

1351040 40,8 25 405 714 x 714 8 15,1

1351068 68,3 25 520 903 x 903 8 23,5

Art. nr. Omschrijving Lengte (m)

1352010 Bedieningsklep	1-weg -

1352015 Bedieningsklep	2-weg -

1352020 Bedieningsklep	4-weg -

1352025 Luchtslang geel 5

1352030 Luchtslang geel 10

1352035 Luchtslang rood 5

1352040 Luchtslang rood 10

1352045 Afsluitslang 2

Toebehoren

HYDRAULISCHE VIJZELS

Hydraulische vijzels
Hydraulische	vijzels	zijn	geschikt	voor	het	heffen	van	
zware lasten. Zie hydraulische toebehoren (p. 38) voor 
onze aansluitmiddelen.

Wij bieden een breed assortiment vijzels aan. Andere 
formaten/tonnages vijzels zijn op aanvraag leverbaar.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Bouwhoogte 
(mm) Slag (mm) Inhoud (cm³) Gewicht (kg)

1332501 5 31 5 4,0 1,2

1332502 5 44 15 11,0 1,0

1332505 5 130 50 35,0 1,3

1332520 5 206 125 88,0 1,8

1333002 10 46 15 28,8 1,6

1333003 10 100 50 69,3 2,9

1333008 20 55 15 42,4 2,9

1333010 20 103 50 141,4 5,5

1333022 30 50 5 22,0 3,6

1333024 30 106 50 221,0 6,1

1333030 35 284 150 754,0 13,5

1333050 50 71 15 106,0 7,0

1333054 50 226 100 709,0 18,9

1333058 50 283 150 1.063,0 9,6

1333075 100 141 50 716,0 22,2

1333090 150 298 100 2.138,0 32,2

1333132 30 120 50 204,0 10,0

Art.-Nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Min/max 
spreidwijdte 
(mm)

Slag (mm) Inhoud (cc) Gewicht (kg)

1335025 25 6	-	50 44 328 8,1

Wigvijzels



38 39colle.eu 00800 - 3625 3625

HYDRAULISCHE TOEBEHOREN

Hydraulische toebehoren
Met onderstaande hydraulische toebehoren kunt u uw 
benodigde vijzel materieel compleet maken.

Pompen

Art. nr. Olievolume 
(cc) Bediening Bedrijfspanning (V) Uitvoering  

(werking) Gewicht (kg)

1331003 400 hand n.v.t. Enkel 3,5

1331005 900 hand n.v.t. Enkel 4,8

1331015 900 hand n.v.t. Dubbel 4,7

1331018 1.800 hand n.v.t. Dubbel 7,6

1331058 5.800 hand n.v.t. Dubbel 14,6

1331106 6.000 Elektrisch 230 V Enkel 38,0

1331112 12.000 Elektrisch 230 V Dubbel 48,0

Art. nr. Lengte (m) Gewicht (kg)

1331205 5 -

1331210 10 -

1331215 15 -

Art. nr. Aantal 
uitgangen

Uitvoering  
(werking)

Uitgevoerd met 
manometer Gewicht (kg)

1331310 2 Enkel Ja 9,0

1331320 4 Enkel Ja 17,8

1331340 4 Dubbel Ja 19,7

Verdeelblokken

Hydraulische slangen

MODULAIRE SPREADER

Modulaire spreader, 24 ton
Met onze modulaire spreader systemen is het mogelijk om 
diverse lasten op verschillende manieren te hijsen. Doordat 
onze spreaders modulair ontworpen zijn is het mogelijk om 
de lengtes naar wens te bouwen, afhankelijk van welk tonnage 
zijn de systemen in stappen van 0,5 / 1 en 2 meter te bouwen.  
 
De modulaire spreaders worden standaard geleverd 
inclusief de bijbehorende sluitingen.

Art. nr. Overspan-
ning (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Gewicht incl. 
sluitingen (kg)

1380610 1,0 24 0,6 24 0,9 70

1380615 1,5 24 0,9 24 1,4 86

1380620 2,0 24 1,3 24 1,9 94

1380625 2,5 24 1,7 24 2,4 110

1380630 3,0 24 2,0 24 2,9 111

1380635 3,5 24 2,4 24 3,4 127

1380640 4,0 23 2,7 24 3,9 135

1380645 4,5 19 3,1 24 4,4 151

1380650 5,0 16 3,4 24 4,9 152

1380655 5,5 13 3,8 23 5,4 168

1380660 6,0 11 4,1 19 5,9 176

1380665 6,5 9 4,5 16 6,4 192

1380670 7,0 8 4,8 14 6,9 193

1380675 7,5 6 5,2 12 7,4 209

1380680 8,0 6 5,5 11 7,9 217

Bevestigingshoek 45° Bevestigingshoek 60°
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MODULAIRE SPREADER

Art. nr. Overspan-
ning (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Gewicht incl. 
sluitingen (kg)

1380810 1,0 34 0,6 34 0,8 104

1380815 1,5 34 0,9 34 1,3 124

1380320 2,0 34 1,3 34 1,8 135

1380825 2,5 34 1,6 34 2,3 155

1380830 3,0 34 2,0 34 2,8 155

1380835 3,5 34 2,3 34 3,3 175

1380840 4,0 34 2,7 34 3,8 186

1380845 4,5 33 3,0 34 4,3 206

1380850 5,0 28 3,4 34 4,8 206

1380855 5,5 24 3,7 34 5,3 226

1380860 6,0 20 4,1 34 5,8 237

1380865 6,5 17 4,4 30 6,3 257

1380870 7,0 15 4,8 26 6,8 257

1380875 7,5 13 5,2 22 7,3 277

1380880 8,0 11 5,5 20 7,8 288

1380885 8,5 10 5,9 17 8,3 308

1380890 9,0 8 6,2 15 8,8 308

1380895 9,5 7 6,6 13 9,3 328

1380899 10,0 6 6,9 12 9,8 329

Bevestigingshoek 45° Bevestigingshoek 60°

Modulaire spreader, 34 ton
Met onze modulaire spreader systemen is het mogelijk om 
diverse lasten op verschillende manieren te hijsen. Doordat 
onze spreaders modulair ontworpen zijn is het mogelijk om 
de lengtes naar wens te bouwen, afhankelijk van welk tonnage 
zijn de systemen in stappen van 0,5 / 1 en 2 meter te bouwen.  
 
De modulaire spreaders worden standaard geleverd 
inclusief de bijbehorende sluitingen.

MODULAIRE SPREADER

Modulaire spreader, 50 ton
Met onze modulaire spreader systemen is het mogelijk om diverse lasten op verschillende 
manieren te hijsen. Doordat onze spreaders modulair ontworpen zijn is het mogelijk om de 
lengtes naar wens te bouwen, afhankelijk van welk tonnage zijn de systemen in stappen van 
0,5 / 1 en 2 meter te bouwen.  
 
De modulaire spreaders worden standaard geleverd inclusief de bijbehorende sluitingen.

Art. nr. Overspan-
ning (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Gewicht incl. 
sluitingen (kg)

1381003 1,0 50 0,5 50 0,8 166

1381006 1,5 50 0,9 50 1,3 204

1381009 2,0 50 1,2 50 1,8 219

1381012 2,5 50 1,6 50 2,3 257

1381015 3,0 50 1,9 50 2,8 248

1381018 3,5 50 2,3 50 3,3 286

1381021 4,0 50 2,7 50 3,8 301

1381024 4,5 50 3,0 50 4,3 339

1381027 5,0 50 3,4 50 4,8 330

1381030 5,5 50 3,7 50 5,3 368

1381033 6,0 50 4,1 50 5,8 383

1381036 6,5 44 4,4 50 6,3 421

1381039 7,0 39 4,8 50 6,8 412

1381042 7,5 34 5,1 50 7,3 450

1381045 8,0 30 5,5 50 7,8 465

1381048 8,5 26 5,8 46 8,3 479

1381051 9,0 24 6,2 42 8,8 446

1381054 9,5 21 6,5 37 9,3 484

1381057 10,0 19 6,9 34 9,8 499

1381060 10,5 17 7,2 30 10,3 537

1381063 11,0 15 7,6 26 10,8 528

1381066 11,5 14 8,0 24 11,3 566

1381069 12,0 12 8,3 22 11,8 581

1381072 12,5 11 8,7 19 12,3 619

1381075 13,0 10 9,0 18 12,3 610

Bevestigingshoek 45° Bevestigingshoek 60°
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MODULAIRE SPREADER

Modulaire spreader, 70 ton

Art. nr. Overspan-
ning (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Gewicht incl. 
sluitingen (kg)

1381203 1,0 100 0,4 100 0,7 384

1381206 1,5 100 0,7 100 1,2 445

1381209 2,0 100 1,1 100 1,7 469

1381212 2,5 100 1,4 100 2,2 530

1381215 3,0 100 1,8 100 2,7 520

1381218 3,5 100 2,2 100 3,2 581

1381221 4,0 100 2,5 100 3,7 605

1381224 4,5 100 2,9 100 4,2 666

1381227 5,0 100 3,2 100 4,7 624

1381230 5,5 100 3,6 100 5,2 685

1381233 6,0 100 3,9 100 5,7 709

1381236 6,5 96 4,3 100 6,2 770

1381239 7,0 86 4,6 100 6,7 760

1381242 7,5 77 5,0 100 7,2 821

1381245 8,0 68 5,3 100 7,7 845

1381248 8,5 61 5,7 100 8,2 906

1381251 9,0 55 6,0 96 8,7 864

1381254 9,5 49 6,4 86 9,2 925

1381257 10,0 44 6,8 78 9,7 949

1381260 10,5 40 7,1 70 10,2 1.010

1381263 11,0 36 7,5 64 10,7 1.000

1381266 11,5 32 7,8 57 11,2 1.061

1381269 12,0 29 8,2 49 11,7 1.085

1381272 12,5 26 8,5 47 12,2 1.146

1381275 13,0 24 8,9 43 12,7 1.104

1381278 13,5 22 9,2 39 13,2 1.165

1381281 14,0 20 9,6 36 13,7 1.189

Bevestigingshoek 45° Bevestigingshoek 60°

MODULAIRE SPREADER

Art. nr. Overspan-
ning (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Gewicht incl. 
sluitingen (kg)

1381402 2,0 167 1,0 170 1,6 810

1381404 2,5 167 1,4 170 2,1 906

1381406 3,0 167 1,7 170 2,6 944

1381408 3,5 167 2,1 170 3,1 1.040

1381410 4,0 167 2,4 170 3,6 1.022

1381412 4,5 167 2,8 170 4,1 1.118

1381414 5,0 167 3,1 170 4,6 1.156

1381416 5,5 167 3,5 170 5,1 1.252

1381418 6,0 167 3,8 170 5,6 1.234

1381420 6,5 167 4,2 170 6,1 1.330

1381422 7,0 167 4,6 170 6,6 1.368

1381424 7,5 167 4,9 170 7,1 1.464

1381426 8,0 167 5,3 170 7,6 1.446

1381428 8,5 158 5,6 170 8,1 1.542

1381430 9,0 146 6,0 170 8,6 1.580

1381432 9,5 134 6,3 170 9,1 1.619

1381434 10,0 126 6,7 170 9,6 1.544

1381436 10,5 116 7,0 170 10,1 1.640

1381438 11,0 107 7,4 170 10,6 1.678

1381440 11,5 98 7,7 170 11,1 1.774

1381442 12,0 91 8,1 160 11,6 1.756

1381444 12,5 84 8,4 147 12,1 1.852

1381446 13,0 78 8,8 137 12,6 1.890

1381448 13,5 72 9,1 126 13,1 1.986

1381450 14,0 67 9,5 117 13,6 1.911

1381452 14,5 61 9,9 108 14,1 2.007

1381454 15,0 57 10,2 100 14,6 2.045

1381456 15,5 52 10,6 92 15,1 2.141

1381458 16,0 48 10,9 85 15,6 2.123

1381460 16,5 44 11,3 79 16,1 2.219

1381462 17,0 41 11,6 73 16,6 2.257

1381464 17,5 38 12,0 67 17,1 2.353

1381466 18,0 35 12,3 60 17,6 2.278

Bevestigingshoek 45° Bevestigingshoek 60°
Modulaire spreader, 110 ton, speciale uitvoering
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MODULAIRE SPREADER

Modulaire spreader, 250 ton
Met onze modulaire spreader systemen is het mogelijk om diverse lasten op verschillende 
manieren te hijsen. Doordat onze spreaders modulair ontworpen zijn is het mogelijk om de 
lengtes naar wens te bouwen, afhankelijk van welk tonnage zijn de systemen in stappen van 
0,5 / 1 en 2 meter te bouwen.  
 
De modulaire spreaders worden standaard geleverd inclusief de bijbehorende sluitingen.

Art. nr. Overspan-
ning (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Gewicht incl. 
sluitingen (kg)

1381602 2 250 0,9 250 1,5 1.504

1381603 3 250 1,6 250 2,5 1.759

1381604 4 250 2,3 250 3,5 1.879

1381605 5 250 3,1 250 4,5 1.999

1381606 6 250 3,8 250 5,5 2.254

1381607 7 250 4,5 250 6,5 2.374

1381608 8 250 5,2 250 7,5 2.364

1381609 9 250 5,9 250 8,5 2.619

1381610 10 250 6,6 250 9,5 2.739

1381611 11 234 7,3 250 10,5 2.859

1381612 12 204 8,0 250 11,5 3.114

1381613 13 178 8,7 250 12,5 3.234

1381614 14 158 9,4 250 13,5 3.224

1381615 15 138 10,1 235 14,5 3.479

1381616 16 120 10,8 211 15,5 3.599

1381617 17 105 11,5 185 16,5 3.719

1381618 18 91 12,2 160 17,5 3.974

1381619 19 80 13,0 141 18,5 4.094

1381620 20 69 13,7 122 19,5 4.349

1381621 21 59 14,4 106 20,5 4.469

Bevestigingshoek 45° Bevestigingshoek 60°

MODULAIRE SPREADER

Modulaire spreader, 400 ton
Met onze modulaire spreader systemen is het mogelijk om diverse lasten op verschillende 
manieren te hijsen. Doordat onze spreaders modulair ontworpen zijn is het mogelijk om de 
lengtes naar wens te bouwen, afhankelijk van welk tonnage zijn de systemen in stappen van 
0,5 / 1 en 2 meter te bouwen.  
 
De modulaire spreaders worden standaard geleverd inclusief de bijbehorende sluitingen.

Art. nr. Overspan-
ning (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Draag- 
vermogen 
(WLL) in ton

Min. been-
lengte (m)

Gewicht incl. 
sluitingen (kg)

1381802 2 400 0,8 400 1,4 2.410

1381803 3 400 1,5 400 2,4 2.805

1381804 4 400 2,2 400 3,4 3.000

1381805 5 400 2,9 400 4,4 3.195

1381806 6 400 3,6 400 5,4 3.590

1381807 7 400 4,3 400 6,4 3.785

1381808 8 400 5,0 400 7,4 3.775

1381809 9 400 5,7 400 8,4 4.170

1381810 10 400 6,5 400 9,4 4.365

1381811 11 400 7,2 400 10,4 4.560

1381812 12 400 7,9 400 11,4 4.955

1381813 13 391 8,6 400 12,4 5.150

1381814 14 349 9,3 400 13,4 5.140

1381815 15 316 10,0 400 14,4 5.535

1381816 16 283 10,7 400 15,4 5.730

1381817 17 253 11,4 400 16,4 5.925

1381818 18 227 12,1 397 17,4 6.320

1381819 19 202 12,3 355 18,4 6.515

1381820 20 180 13,5 317 19,4 6.505

1381821 21 160 14,2 281 20,4 6.900

1381822 22 142 14,9 251 21,4 7.095

1381823 23 126 15,6 223 22,4 7.290

1381824 24 111 16,4 198 23,4 7.685

Bevestigingshoek 45° Bevestigingshoek 60°
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MODULAIRE SPREADER

Modulaire 4-punts spreader, 24 ton
Modulaire	4-punts	spreaders	zijn	geschikt	voor	het	hijsen	van	
lasten van een rechthoekige of vierkante constructie.Door 
het	4-punts	systeem	biedt	de	spreader	een	hoge	stabiliteit.	 
 
De	4-punts	spreaders	worden	standaard	geleverd	 inclusief	
sluitingen.

6 13

5 17 12

4 19 13 10

3 19 19 13 10

2 19 19 17 13 9

1 19 19 19 13 12 9

m. 1 2 3 4 5 6

Tonnage tabel bevestigingshoek 45°

L * B overspanning

6 23

5 30 21

4 30 24 19

3 30 30 24 18

2 30 30 30 24 17

1 30 30 30 24 22 16

m. 1 2 3 4 5 6

Tonnage tabel bevestigingshoek 60°

L * B overspanning

6 1382142

5 1382138 1382140

4 1382132 1382134 1382136

3 1382124 1382126 1382128 1382130

2 1382114 1382116 1382118 1382120 1382122

1 1382102 1382104 1382106 1382108 1382110 1382112

m. 1 2 3 4 5 6

Artikel nr.

L * B overspanning

MODULAIRE SPREADER

11 18
10 23 17
9 28 21 16
8 28 27 20 15
7 34 28 25 19 14
6 40 34 28 24 18 14
5 40 40 34 28 23 17 13
4 50 40 40 28 28 21 17 13
3 50 50 40 40 28 26 21 16 12
2 50 50 50 40 34 28 25 20 16 12
1 50 50 50 50 40 34 28 25 20 15 12
m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tonnage tabel bevestigingshoek 45°

L * B overspanning

11 32
10 41 31
9 50 39 29
8 50 48 37 28
7 60 50 45 35 27
6 60 60 50 43 33 26
5 60 60 60 50 40 32 25
4 60 60 60 50 49 38 31 24
3 60 60 60 60 50 47 37 30 23
2 60 60 60 60 60 50 45 36 29 23
1 60 60 60 60 60 60 50 44 35 28 22
m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tonnage tabel bevestigingshoek 60°

L * B overspanning

11 1382266

10 1382264 1382265

9 1382261 1382262 1382263

8 1382257 1382258 1382259 1382260

7 1382252 1382253 1382254 1382255 1382256

6 1382246 1382247 1382248 1382249 1382250 1382251

5 1382239 1382240 1382241 1382242 1382243 1382244 1382245

4 1382231 1382232 1382233 1382234 1382235 1382236 1382237 1382238

3 1382222 1382223 1382224 1382225 1382226 1382227 1382228 1382229 1382230

2 1382212 1382213 1382214 1382215 1382216 1382217 1382218 1382219 1382220 1382221

1 1382201 1382202 1382203 1382204 1382205 1382206 1382207 1382208 1382209 1382210 1382211

M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Artikel nr.

L * B overspanning

Modulaire 4-punts spreader, 50 ton
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MODULAIRE SPREADER

Tonnage tabel bevestigingshoek 45°

L * B overspanning

12 36
11 40 34
10 40 40 33
9 57 40 40 31
8 60 57 40 38 30
7 60 60 57 40 37 29
6 60 60 60 50 34 35 28
5 60 60 60 60 50 34 34 27
4 60 60 60 60 60 50 34 33 26
3 60 60 60 60 60 60 50 34 32 26
2 60 60 60 60 60 60 60 50 34 31 25
1 60 60 60 60 60 60 60 60 50 34 31 24
m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tonnage tabel bevestigingshoek 60°

L * B overspanning

12 63
11 70 60
10 80 70 58
9 80 80 70 55
8 80 80 80 67 53
7 80 80 80 70 65 51
6 80 80 80 70 60 62 49
5 80 80 80 80 70 60 60 47
4 80 80 80 80 80 70 60 58 46
3 80 80 80 80 80 80 70 60 56 45
2 80 80 80 80 80 80 70 70 60 55 44
1 80 80 80 80 80 80 80 70 70 60 54 44
m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Artikel nr.

L * B overspanning

12 1382378

11 1382376 1382377

10 1382373 1382374 1382375

9 1382369 1382370 1382371 1382372

8 1382364 1382365 1382366 1382367 1382368

7 1382358 1382359 1382360 1382361 1382362 1382363

6 1382351 1382352 1382353 1382354 1382355 1382356 1382357

5 1382343 1382344 1382345 1382346 1382347 1382348 1382349 1382350

4 1382334 1382335 1382336 1382337 1382338 1382339 1382340 1382341 1382342

3 1382324 1382325 1382326 1382327 1382328 1382329 1382330 1382331 1382332 1382333

2 1382313 1382314 1382315 1382316 1382317 1382318 1382319 1382320 1382321 1382322 1382323

1 1382301 1382302 1382303 1382304 1382305 1382306 1382307 1382308 1382309 1382310 1382311 1382312

m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HIJSEVENAARS

Hijsevenaars
Hijsevenaars zijn geschikt voor het hijsen van diverse 
lasten, vooral bij geringe hijshoogtes. Er zijn verschillende 
types leverbaar qua lengte en tonnage.

Afwijkende types op aanvraag

Art. nr. Draagvermogen (WLL) 
in ton Lengte (mm) Gewicht (kg)

1382503 1 1.000 13

1382504 1 1.600 22

1382505 1 2.000 -

1382510 1 3.500 -

1382515 2 3.000 -

1382512 2 900	-	2.000 -

451597 3	-	5 3.010	-	2.440 75

451605 5 2.200	-	5.000 220

1382525 5	-	8 3.100	-	2.440 110

451599 8 1.000 -

1382530 7	-	12 3.100	-	2.440 165

1382535 12	-	18 3.500	-	2.500 350

1382540 25 2.500 345

Modulaire 4-punts spreader, 70 ton
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HEFMAGNETEN

Hefmagneten
Onze hefmagneten zijn geschikt voor het verticaal 
verplaatsen van lasten.  
 
Ze zijn zowel geschikt voor vlak als rond materiaal.

Art. nr.
Draagvermogen 
vlak materiaal in 
ton

Minimale plaat-
dikte (mm)

Draagvermogen 
rond materiaal in 
ton

Maximale  
diameter (mm) Gewicht (kg)

1302005 0,5 30 0,2 400 17,5

1302010 1,0 45 0,4 450 36,5

1302020 2,0 70 0,8 600 79,0

PERSONEN WERKBAKKEN

Personen werkbakken
Werkbakken zijn geschikt voor het verantwoord hijsen van 
personen. Ook is het mogelijk om gereedschap mee te ver-
voeren, alleen dient er dan rekening te worden gehouden 
met het maximale toelaatbare gewicht.

Speciale uitvoeringen op aanvraag

Art. nr. Type werkbak Draagvermo-
gen (WLL) in kg L x B x H (mm) Gewicht (kg)

1355002 max. 2 personen 200 800 x 2.240 x 2.000 190

1355003 max. 3 personen 360 1.415 x 810 x 2.000 370
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TIRAK

Tirak elektrische lier voor personentransport
De Tirak is geschikt voor het vervoeren van personen 
en goederen. De elektrische lier is compact en licht, 
waardoor hij ideaal is voor gebruik in kleinere ruimtes. 
De Tirak wordt standaard geleverd met 50 meter kabel 
en is op aanvraag leverbaar in langere lengtes. Voor de 
Tirak is extra valbeveiliging nodig.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Hijssnelheid
 (m/min) Bedrijfsspanning (V) Gewicht (kg)

980015 0,5 9 400V 41

Toebehoren

Art.-Nr. Omschrijving Laad capaciteit Kabellengte (m) Gewicht (kg)

980016 Staaldraad 0,5 ton 50 12,5

980014 Valstopapparaat 1 Persoon 65 43,0

980033 Bootman‘s stoel 1 Persoon - 3,0

SLUITINGEN

Sluitingen
Sluitingen zijn geschikt voor diverse hijsdoeleinden. Ze zijn 
leverbaar in diverse maatvoeringen en draagvermogens. Wij 
leveren	standaard	de	harp-,	bout-	en	moersluitingen.	

Hogere tonnages op aanvraag

Standaard sluitingen

Art. nr. Draagvermogen (WLL) 
in ton

Breedte opening
(mm) Dikte pen (mm) Gewicht (kg)

1329020 3,25 27 19 0,74

1329025 4,75 31 22 1,18

1329030 6,50 36 25 1,77

1329035 8,50 43 28 2,58

1329040 9,50 47 32 3,66

1329045 12,00 51 35 4,91

1329050 13,50 57 38 6,54

1329055 17,00 60 42 8,19

1329060 25,00 74 50 14,22

1329065 35,00 83 57 19,85

1329070 42,50 95 65 28,33

1329075 55,00 105 70 39,59

1329080 85,00 127 83 62,00

1329085 120,00 147 95 110,00

1329090 150,00 169 108 160,00

Sling sluitingen

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Breedte opening
(mm) Dikte pen (mm) Gewicht (kg)

1329095 125 137 80 92

1329096 200 158 105 205

1329097 300 195 134 360
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HIJSBANDEN & RONDSTROPPEN

Hijsbanden & rondstroppen
Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor diverse hijsdoeleinden.  
Hogere tonnages en andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

10 1309113 1309114 1309115 1309116 1309118 1309119

8 1309082 1309083 1309084 1309085 1309086 1309088 1309089

6 1309062 1309063 1309064 1309065 1309066 1309068 1309069

5 1309052 1309053 1309054 1309055 1309056 1309058 1309059

4 1309041 1309040 1309042 1309043 1309044 1309045 1309046 1309048 1309049

3 1309031 1309030 1309032 1309033 1309034 1309035 1309036 1309038 1309039

2 1309021 1309022 1309023 1309024 1309025 1309026 1309028 1309029

1 1309001 1309012 1309013 1309014 1309015 1309016 1309018 1309019

1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

Hijsbanden

Werklengte

To
nn

ag
e

A
rtikel num

m
er

100 1308726 1308727 1308728

50 1308723 1308724 1308725

25 1308720 1308721 1308722

10 1308716 1308717 1308718 1308719 1308711

8 1308686 1308687 1308688 1308689 1308681

6 1308664 1308665 1308666 1308667 1308668 1308669 1308661

5 1308654 1308655 1308656 1308657 1308658 1308659 1308651

4 1308644 1308645 1308646 1308647 1308648 1308649 1308641

3 1308632 1308634 1308635 1308636 1308637 1308638 1308639 1308631

2 1308622 1308624 1308625 1308626 1308627 1308628 1308629 1308621

1 1308612 1308613 1308614 1308615 1308616 1308617 1308618 1308611

1 2 3 4 5 6 8 10

Werklengte

To
nn

ag
e

A
rtikel num

m
er

Rondstroppen

Ook bieden wij staalstroppen en grommers (eindloze stroppen) aan in diverse 
tonnages en lengtes. Naar wens leveren wij staalstroppen met talurit of superloop 
geklemde lussen.

HIJSSTROPPEN

Hijsstroppen
Hijsstroppen zijn geschikt voor het hijsen waarbij de last is 
uitgevoerd	met	een	philipp	transport-ankersysteem.

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in ton Diameter x lengte draad (mm) Gewicht (kg)

1327512 0,5 M12 x 22 0,07

1327516 1,2 M16 x 27 0,12

1327520 2,0 M20 x 35 0,27

1327524 2,5 M24 x 43 0,45

1327530 4,0 M30 x 56 0,78

1327536 6,3 M36 x 68 1,30

1327542 8,0 M42 x 80 2,17

1327552 12,5 M52 x 97 3,64
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HIJSBOUTEN

Draai / kantelbare hijsbouten
Draai/kantelbare hijsbouten worden net als de oogbouten en moeren 
veelal ingezet in de industrie. Doordat ze draaibaar en kantelbaar zijn, 
zijn ze vaak makkelijker in gebruik.

Art. nr. Draagvermogen (WLL) 
in ton

Diameter x lengte 
draad (mm)

Hoogte x dikte 
hijsoog (mm) Gewicht (kg)

1327408 0,30 M8 x 15 51 x 10 0,27

1327410 0,63 M10 x 15 51 x 10 0,29

1327412 1,00 M12 x 23 52 x 13,5 0,50

1327416 1,50 M16 x 24 52 x 13,5 0,51

1327420 2,50 M20 x 31 71 x 16 1,25

1327424 4,00 M24 x 37 71 x 16 1,30

1327427 4,00 M27 x 37 86 x 22,5 3,15

1327430 5,00 M30 x 45 86 x 22,5 3,25

1327436 8,00 M36 x 59 115 x 28 5,90

1327442 15,00 M42 x 63 151 x 36 11,20

1327464 16,00 M64 x 94 119 x 32 11,40

1327448 20,00 M48 x 71 151 x 36 11,60

KETTINGWERK

Kettingwerk
Wij	bieden	kettingwerk	in	1-,	2-	en	4-sprongen	aan.	Al	onze	
2-	en	4-sprongen	zijn	voorzien	van	een	inkort	voorziening.	

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in ton 90° Werklengte (m)

1308375 1,4 1

1308376 1,4 2

1308377 1,4 3

1308378 2,5 1

1308379 2,5 2

1308380 2,5 3

1308381 4,0 1

1308382 4,0 2

1308304 4,0 3

1308383 6,7 1

1308384 6,7 2

1308385 6,7 3

Onze kettingen zijn kwaliteitsklasse grade 100
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KETTINGWERK

Kettingwerk	2-sprongen

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in ton 
0° - 45°

Draagvermogen (WLL) in ton 
45° - 60° Werklengte (m)

1308386 2,00 1,2 2,00

1308387 2,00 1,2 4,00

1308388 2,00 1,2 6,00

1308502 2,0 Stelcon 2,0 2,25

1308389 3,55 2,5 2,00

1308390 3,55 2,5 4,00

1308391 3,55 2,5 6,00

1308392 5,60 4,0 2,00

1308393 5,60 4,0 4,00

1308394 5,60 4,0 6,00

1308395 9,40 6,7 2,00

1308396 9,40 6,7 4,00

1308397 9,40 6,7 6,00

Kettingwerk	4-sprongen

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in ton 
0° - 45°

Draagvermogen (WLL) in ton 
45° - 60° Werklengte (m)

1308358 3,0 2,12 2,0

1308360 3,0 2,12 4,0

1308359 3,0 2,12 6,0

1308367 5,3 3,75 2,0

1308368 5,3 3,75 4,0

1308369 5,3 3,75 6,0

1308363 8,0 6,00 2,0

1308364 8,0 6,00 4,0

1308365 8,0 6,00 4,7

1308366 8,0 6,00 6,0

1308370 14,0 10,00 2,0

1308371 14,0 10,00 4,0

1308372 14,0 10,00 6,0

1308504 21,0 15,00 4,0

1308506 21,0 15,00 6,0

1308524 33,6 24,00 6,0

OOGBOUTEN

Oogbouten
Oogbouten worden veelzijdig ingezet, voornamelijk in de industrie 
bij het uithijsen van bijvoorbeeld motoren.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Diameter x lengte 
draad (mm)

Diameter x dikte 
hijsoog (mm) Gewicht (kg)

1327206 0,4 M6 x 13 25 x 10 0,09

1327208 0,8 M8 x 13 25 x 10 0,09

1327210 1,0 M10 x 17 25 x 10 0,11

1327212 1,6 M12 x 21 35 x 14 0,27

1327214 3,0 M14 x 21 35 x 14 0,29

1327216 4,0 M16 x 27 35 x 14 0,31

1327218 5,0 M18 x 27 50 x 20 0,84

1327220 6,0 M20 x 30 50 x 20 0,86

1327222 7,0 M22 x 36 50 x 20 0,90

1327224 8,0 M24 x 36 50 x 20 0,90

1327227 10,0 M27 x 45 65 x 24 1,66

1327230 12,0 M30 x 45 65 x 24 1,70

1327233 14,0 M33 x 54 75 x 28 2,00

1327236 16,0 M36 x 54 75 x 28 2,15

1327242 24,0 M42 x 63 85 x 32 4,15

1327248 32,0 M48 x 68 100 x 38 6,20

1327256 38,0 M56 x 78 110 x 42 8,80

1327264 45,0 M64 x 90 120 x 48 12,40
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OOGMOEREN

Oogmoeren
Oogmoeren worden veelzijdig ingezet, voornamelijk in de 
industrie bij het uithijsen van bijvoorbeeld motoren.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Diameter draad 
(mm)

Diameter x dikte 
hijsoog (mm) Gewicht (kg)

1327306 0,4 M6 25 x 10 0,10

1327308 0,8 M8 25 x 10 0,10

1327310 1,0 M10 25 x 10 0,10

1327312 1,6 M12 35 x 14 0,26

1327314 3,0 M14 35 x 14 0,26

1327316 4,0 M16 35 x 14 0,26

1327318 5,0 M18 50 x 20 0,75

1327320 6,0 M20 50 x 20 0,75

1327324 8.0 M24 50 x 20 0,75

1327327 10,0 M27 60 x 24 1,40

1327330 12,0 M30 60 x 24 1,40

TRANSPORTBAK & BETONKUBEL

Transportbakken
Voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van goederen, 
dit kan zowel door te hijsen met een kraan als door een 
machine uitgerust met lepels. De transportbakken zijn 
voorzien van afschuifbeveiliging voor lepels d.m.v. een 
ketting. Standaard zijn de transportbakken voorzien van 
een	ketting	4-sprong.

Art. nr.
Draagver-
mogen (WLL) 
in kg

L x B x H (mm) Gewicht (kg) Opmerkingen

1205085 400 630 x 630 x 2.000 140 Hefbak	voor	gasflessen	(max.	23	mm	Ø)

1329418 1.500 1.000 x 800 x 600 140 Afsluitbaar

1329415 1.500 1.000 x 1.000 x 500 145

1329455 1.500 3.500 x 1.000 x 1.030 750

1329420 2.000 2.300 x 1.000 (1 m³) 265

Betonkubel
Betonkubels zijn geschikt voor het storten van beton. 
Andere modellen zijn op aanvraag leverbaar.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton Inhoud (L) Type Diameter instort 

(mm) Gewicht (kg)

451575 1,8 750 Trechter 1.525 215

451577 3,6 1.500 Trechter 1.300 360
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TREKKRACHTMETERS

HMB-sluitingen

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in ton Aantal Gewicht per set (kg)

1327705 6,5 2 3,54

1327710 12,0 2 9,82

1327725 25,0 2 28,44

1327750 55,0 2 79,18

1327799 120,0 2 220,00

Art. Nr. Draagvermogen (WLL) in ton Minimaal leesbare last Gewicht per set (kg)

1327705 5 2 1,85

1327710 10 5 3,60

1327711 10 5 9,60

1327725 25 10 7,00

1327750 50 20 15,10

1327799 100 50 46,00

Trekkrachtmeters
Onze trekkracht meters zijn compact en makkelijk hanteerbaar. 
Ze	zijn	geschikt	voor	het	nauwkeurig	aflezen	van	gewichten	en	
krachten. Door middel van een draadloze afstandbediening kunt 
u	makkelijk	 de	 display	 aflezen.	 Ze	 worden	 standaard	 geleverd	
met de bijbehorende sluitingen. 

VEILIGHEIDSHARNASSEN & LIJNEN

Veiligheidsharnassen & lijnen
De veiligheidsharnassen en lijnen zijn geschikt op plaatsen 
waar andere valbeveiligingssystemen niet ingezet kunnen 
worden. Veiligheidsharnassen en lijnen zijn niet voor een 
val te voorkomen, maar om een val te stoppen en de plot-
selinge stop te breken.

Wel moet er rekening gehouden worden met de risicofac-
toren, minimale benodigde ruimte, positie ankerpunt en 
het	slinger-effect.

Art. nr. Omschrijving Draagvermogen Maten

980000 Veiligheidsharnas incl. vallijn max. 1 persoon M, XL & XXL

Valstopapparaten

Art. nr. Draagvermogen Kabellengte (m) Geïntegreerde 
reddingsfunctie Gewicht (kg)

980003 1 persoon max. 140 kg 3 Nee 2,60

980006 1 persoon max. 140 kg 6 Nee 4,10

980010 1 persoon max. 140 kg 12 Nee 5,90

980011 1 persoon max. 140 kg 20 Nee 11,20

980012 1 persoon max. 140 kg 28 Nee 11,60

980037 1 persoon max. 140 kg 25 Ja 15,00

980014 1 persoon max. 140 kg 65 Ja 43,00
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KANAALPLAAT ANKERPUNT

Kanaalplaat ankerpunt
Het	kanaalplaat	ankerpunt	is	een	persoonlijk	beveiligings-
systeem tegen vallen. Het is bestemd voor het verbinden van 
een valbeveiligingssysteem zoals een vallijn of valstopapparaat. 
Het anker mag alleen gebruikt worden op horizontale 
kanaalplaten, dit zodat het anker niet kan los schieten en 
daarbij de juiste grip kan behouden bij een val.

Het anker is geschikt voor het verankeren van max. 3 personen.

Art. nr. Draagvermogen Geschikt voor 
kanaalplaten (mm) Gewicht (kg)

980024 max. 3 personen 1.200 8,00

MOBIEL ANKERSYSTEEM

Mobiel ankersysteem
Het mobiel ankersysteem is een tijdelijke horizontale 
leeflijn,	welke	geschikt	is	voor	maximaal	3	personen.	Door	
middel van een harnas en vallijn kan men zich aan de 
leeflijn	bevestigen.

Tirsafeset

Art. Nr. Draagvermogen Set bestaande uit Gewicht (kg)

980025 max. 3 personen tirfor, tirsafe, staal, stroppen 15

Leeflijn

Art. nr. Draagvermogen Kabellengte (m) Gewicht (kg)

980026 max. 3 personen 20 3,4
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VEILIG	LAAD-	EN	LOSSYSTEEMPERSONEN DRIEPOOT

Personen driepoot
Personen driepoten zijn geschikt voor het dalen en hijsen 
van personen. Onze personen driepoten worden standaard 
geleverd met handlier, bootmanstoel, veiligheidsharnas en 
valstopapparaat met reddingslier.

Veilig laad- en lossysteem
Het	 veilig	 laad-	 en	 lossysteem	 is	 geschikt	 voor	het	 veilig	
laden en lossen van diepladers en opleggers. Een enkele 
eenheid is geschikt voor het laden en lossen tot een lengte 
van 8 meter, voor het laden en lossen van een lengte 
tussen de 8 en 14 meter is een dubbele eenheid vereist.  
 
De maximale werkhoogte is leverbaar in 4,3 of 5,5 
meter vanaf grondniveau. Het systeem bestaat uit het 
frame, de ballast, valstopapparaat, verkorte vallijn en 
veiligheidsharnas.

Art. nr. Draagvermogen Verstelbare hoogte 
min / max (mm)

Spreidstand poten 
min / max (mm)

Eigengewicht 
komplettes Set (kg)

980034 1 persoon 1.472	-	2.295 119	-	182 47

Toebehoren personen driepoot

Art. nr. Omschrijving Draag
vermogen

Kabellengte 
(m) Gewicht (kg)

980034 Driepoot max. 1 persoon - 16,5

980035 Handlier 140 kg 20 13,0

980037 Valstopapparaat max. 1 persoon 25 15,0

980000 Veiligheidsharnas max. 1 persoon - 0,5

980036 Bootmanstoel max. 1 persoon - 2,0

980039 Katrol max. 1 persoon - -

* Dient gebruikt te worden bij een enkele eenheid ** Dient gebruikt te worden bij een dubbele eenheid

Art. nr. Draagvermogen L x B onderstel (mm)
Totale hoogte sa-
menstel x breedte 
zwenkarm (mm)

Gewicht 
incl. ballast (kg)

980020 1 persoon 1.400 x 1.400 4.700 x 2.000 3.327

Toebehoren	laad-	en	lossysteem

Omschrijving Draagvermogen Kabellengte (m) Gewicht (kg)

Frame max. 1 persoon - 327

Ballast n.v.t. - 3.000

Valstopapparaat* max. 1 persoon 6,20 4,1

Valstopapparaat** max. 1 persoon 10,00 5,0

Verkorte vallijn max. 1 persoon 0,30 0,2

Veiligheidsharnas max. 1 persoon - 0,5
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MOBIEL DAKANKER MECHANISCHE KLEMMEN

Mechanische klemmen
Mechanische klemmen zijn geschikt voor het hijsen van 
diverse	steen-	en	betonproducten.	Doordat	onze	klemmen	
verstelbaar zijn, kunnen producten van verschillende 
afmetingen met dezelfde klem worden opgetild. Onze 
klemmen zijn geschikt voor het transporteren van lasten 
over ruw terrein. Op verzoek kunnen wij hiervoor een 
schokbreker leveren. Andere soorten klemmen zijn op 
aanvraag leverbaar.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

Klemopening 
(mm)

Klemhoogte
 (mm)

Klemlengte
 (mm) Gewicht (kg)

1383005 0,5 50	-	500 n.v.t. 250 20

451570 1,5 400	-	1.200 150	-	300 1.200 245

451572 3,2 400	-	1.000 150	-	400 1.200 285

Mobiel dakanker
Het mobiel dakanker is geschikt als tijdelijk verankeringspunt 
voor maximaal 2 personen tegelijk. Door de modulaire bouw 
is het anker makkelijk te vervoeren en bestaat het uit twaalf 
gewichten van ieder 25,5 kg en een stalen frame.

Het mobiel dakanker is alleen geschikt voor platte daken.

Art. nr. Draagvermogen Afmetingen
L * B (mm) Gewicht (kg)

98002201 2 personen 3.000 x  3.000 374
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VACUÜMHEFFER

Vacuümheffer
De	vacuümheffer	 is	geschikt	voor	het	hijsen	van	vormvast	
materiaal zoals glas, aluminium, staal en natuursteen. 
Het	 aanzuigoppervlakte	 kan	 zowel	 vlak	 als	 licht	 reliëf	
hebben.	 Het	 zuignapafdichtingsprofiel	 kan,	 mits	 niet	 te	
ruw,	 oneffenheden	 tot	 max	 2mm	 compenseren.	 Door	
de	 geïntegreerde	 accu	 is	 het	 mogelijk	 de	 vacuümheffer	
de	 gehele	 dag	 te	 gebruiken.	 Doordat	 de	 vacuümheffer	 is	
uitgevoerd met een dubbel werkend circuit is het gebruik 
van een extra uitvalbeveiliging niet vereist.

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in kg Gewicht (kg)

968015 375 70

VACUÜMHEFFER

Vacuümheffer GBX2-800
De	vacuümheffer	GBX2-800	is	geschikt	voor	de	montage	van	glas.	
De	GBX2-800	is	robuust	uitgevoerd	en	rondom	voorzien	van	een	
handgreep. Met de afneembare verlengkokers en zuignappen 
kan	 men	 de	 vacuümheffer	 perfect	 aan	 de	 verschillende	
glasformaten aanpassen. Wel kan het draagvermogen per 
aanpassing veranderen. De korte ophangarm maakt het 
mogelijk om ook onder balkons het glas te kunnen plaatsen. 
De	 vacuümheffer	 is	 90°	 kantelbaar	 en	 in	 5	 standen	 vast	 te	
zetten,	ook	kan	de	vacuümheffer	360°	draaien	en	is	daarbij	in	8	
posities	vast	te	zetten.	De	vacuümheffer	is	uitgevoerd	met	een	
dubbel werkend circuit hierdoor is het gebruik van een extra 
uitvalbeveiliging niet vereist.

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in kg Gewicht (kg)

968010 800 100

Bijzonderheden:
- 90° kantelbaar van horizontaal naar verticaal met borging in de verticale stand. 
- 360° draaien met borging iedere 90°.
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VACUÜMHEFFER

Vacuümheffer 4flex
De	 vacuümheffer	 4flex	 is	 geschikt	 voor	 de	 montage	 van	
sandwich dakpanelen tot een lengte van 8 meter als ook 
voor	de	montage	van	geprofileerde	horizontale	en	verticale	
wandpanelen tot een maximale lengte van 10 meter. De 
vacuümheffer	 is	 voorzien	 van	 4	 verstelbare,	 langwerpige	
zuignappen zodat deze op een juiste manier gepositioneerd 
kan worden op de panelen. Tevens zijn ze daardoor geschikt 
voor	 alle	 type	 TR-dakpanelen.	 Indien	 de	 vacuümheffer	
is uitgevoerd met een dubbel circuit hoeft er geen extra 
valbeveiliging gebruikt te worden, bij een enkel circuit 
dienen er extra valbeveiligingen bevestigd te worden. 
  

MODULAIRE VACUÜMHEFFER

Modulaire vacuümheffer
De	modulaire	 vacuümheffer	 VIAVAC	 CB5	 is	 geschikt	 voor	 de	
montage	van	zowel	sandwich	dak-	als	wandpanelen.	Door	de	
modulaire	 bouwwijze	 is	 de	 vacuümheffer	 eenvoudig	 en	 snel	
aan te passen voor verschillende gebruikersdoeleinden zoals 
de montage van dakpanelen, hellend en horizontaal tot lengtes 
van 3 tot 24 meter en wandpanelen horizontaal en verticaal tot 
lengtes	van	16	meter.	De	vacuümheffer	is	uitgevoerd	met	een	
dubbel werkend circuit hierdoor is het gebruik van een extra 
uitvalbeveiliging niet vereist.

Art. nr. Draagvermogen (WLL) in kg Gewicht (kg)

968019 Basis unit. Max. 800 kg, afhankelijk van de toegepaste zuignappen 140

Specificaties	aanbouwdelen

Art.nr. Draagvermogen(WLL) in kg Geschikt voor:

968019 240
TR	Sandwich	dakpanelen	(met	stalen	boven-	en	onderplaat)	
tot een lengte van 14 meter. Maximale dakhelling tot 25°. 
Configuratie	CB5-R4400.

300 TR	Sandwich	dakpanelen	(met	stalen	boven-	en	onderplaat)	
tot	een	lengte	van	16	meter.	Configuratie	CB5-R6200.

500
TR	Sandwich	dakpanelen	(met	stalen	boven-	en	onderplaat)	
tot	een	lengte	van	24	meter.	Configuratie	CB5-R17000-6200-
K8K16.

968021 200 Wandpanelen horizontaal en verticaal gemonteerd tot 12 
meter.	Configuratie	CB5-WH.

400 Wandpanelen (Horizontaal gemonteerd) tot 14 meter. 
Configuratie	CB5-WH2900.

400 Wandpanelen (verticaal gemonteerd) tot 14 meter. 
Configuratie	CB5-WV.

400 Wandpanelen (verticaal gemonteerd) tot 16 meter. 
Configuratie	CB5-WVT2900.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in kg

Afmetingen zuignappen  
(mm)

Twee 
vacuümcirkels Gewicht (kg)

968017 200 680 x 110 Ja 85

968018 400 680 x 110 Nee 80
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MATERIAALCONTAINERS

Materiaalcontainers
Onze materiaalcontainers zijn geschikt voor het opbergen 
van materieel, bijvoorbeeld tijdens stops. De containers zijn 
afsluitbaar door middel van een hangslot en zijn op aan-
vraag voorzien van verlichting. Er zijn diverse inrichtingen 
mogelijk.

Art. nr. Omschrijving Buitenmaat 
L x B x H (mm)

Binnenmaat 
L x B x H (mm)

Max. te laden 
gewicht (kg)

Gewicht 
(kg)

651000 10 V 3.000 x 2.440 x 2.590 2.800 x 2.330 x 2.370 5.500 955

651005 20 V 6.060 x 2.440 x 2.590 5.850 x 2.330 x 2.370 21.800 2.200

MINI HIJSKRANEN

Elektrisch-aangedreven minikraan
Deze	compacte	elektrisch-aangedreven	minikranen	combineren	
een groot hefvermogen met een compacte machine. De 
elektrisch aangedreven mobiele minikranen zijn geschikt voor 
binnenwerkzaamheden en laten geen sporen achter op de 
ondergrond. Eveneens zijn de mobiele kranen geschikt voor 
industriële	 hef-	 en	 hijswerkzaamheden	 waarbij	 de	 last	 ook	
intern getransporteerd moet worden.

Art. nr. Type Hefvermogen 
(kg)

Hefhoogte
(m)

Reikwijdte
(m)

Gewicht  
+/- (kg) Aandrijving

964010 MC25 2.500 6,00 3,94 2.300 Accu 24V  / 420 Ah

964032 MC32 3.200 6,60 4,00 3.000 Accu 48 V / 500 Ah

964060 MC85 8.500 8,00 4,78 9.000 Accu 72 V / 620 Ah

964090 MC110 11.000 10,50 7,15 13.700 Accu 80 V / 840 Ah
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MINI RUPSKRANEN

Mini rupskranen
Compacte bouwkranen met rupsbanden zijn inzetbaar 
voor verschillende toepassingen. Uitermate geschikt voor 
gevelonderhoud en het monteren van glas. De compacte 
mini kranen kunnen door een deuropening en zijn daarom 
onmisbaar	bij	montage-	en	(glas)zetwerkzaamheden.

Art. nr. Type Hefvermogen
(kg)

Hefhoogte
(m)

Reikwijdte
(m)

Gewicht
+/- (kg) Aandrijving

962020 MC 104CER 995 5,50 5,10 1.050 Benzine

962025 1033CW	MK-1 995 11,30 9,90 2.110 Diesel / Elektro

962010 MC 285CRM/E 2.820 8,70 8,20 2.120 Diesel / Elektro

962030 MC	305-2CRM/E 2.980 12,50 12,20 4.040 Diesel / Elektro

962040 MC 405C 3.830 16,80 16,80 5.750 Diesel / Elektro

962507 LC785-8B 4.900 16,35 14,50 10.250 Diesel

962513 LC 1385B 6.000 16,70 12,20 15.640 Diesel

Aanhangerkraan

Art. nr. Type Hefvermogen
(kg)

Hefhoogte
(m)

Reikwijdte
(m)

Gewicht
+/- (kg) Aandrijving

966015 K21-31TSP 1.500 31,00 20,50 3.500 Diesel

PALLETWAGENS

Palletwagens
Palletwagens	zijn	geschikt	voor	het	heffen	en	het	verplaatsen	
van lasten die op een pallet gesteld staan.

Art. nr. Draagvermogen 
(WLL) in ton

min./max. 
Hefhoogte (mm)

Vorkbreedte x  
lengte (mm) Bediening Gewicht (kg)

451013 2,0 85	-	190 540 x 2.000 Hand 126

451010 2,0 85	-	190 540 x 1.150 Hand 64

451012 2,5 85	-	190 540 x 1.150 Hand 70



78 79colle.eu 00800 - 3625 3625

COMPRESSOREN

Compressoren
Transporteerbare en geluidgedempte dieselcompres-
soren zijn geschikt voor diverse toepassingen waarvoor 
perslucht noodzakelijk is. Uiteraard kunnen bijbehorende 
hak-,	breek-	of	sloophamers,	net	als	diverse	luchtslangen	
meegeleverd worden.

Art. nr. Omschrijving Capaciteit (m³) Brandstof

702005 Compressor 2,40 Diesel

702010 Compressor 3,00 Diesel

702020 Compressor 5,00 Diesel

702025 Compressor 8,00 Diesel

702030 Compressor 10,00 Diesel

702035 Compressor 11,00 Diesel

702040 Compressor 14,00 Diesel

Toebehoren

Art. nr. Omschrijving

709025 Luchtslang 3/4”, Klauwkoppeling

709026 Luchtslang	2”,	CAM-koppeling

709028 Luchtslang, Luchtslangbeveiliging

709026 Persluchtslang 10 meter, 2”, Camlockkoppeling

709020 Persluchtslang 20 meter, 3/4”, Klauwkoppeling

709030 Drukvat 50 liter afgaand 6x 3/4”

705010 Hakhamer 5 kg

705015 Breekhamer 9 kg

705017 Breekhamer 12 kg

705019 Breekhamer 15 kg

705021 Breekhamer 21 kg

705030 Sloophamer 23 kg

Andere modellen op aanvraag

ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COLLÉ,

I. ALGEMEEN GEDEELTE:

Artikel 1 - Opbouw Algemene Leveringsvoorwaarden
1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden bestaan uit een algemeen 
gedeelte en een bijzonder gedeelte. Het bijzondere gedeelte bestaat uit 
verschillende hoofdstukken waarin de specifieke bepalingen met betrekking 
tot de verschillende ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen. Aldus is het 
mogelijk dat er meerdere hoofdstukken op de Overeenkomst van toepassing zijn. 
1.2. Indien en voorzover enige bepaling uit het bijzondere gedeelte 
afwijkt van het gestelde in het algemeen gedeelte, prevaleert het bepaalde 
in het bijzondere gedeelte, voorzover er sprake is van toepasselijkheid van 
desbetreffende bepaling uit het bijzondere gedeelte.
1.3. Indien en voorzover meerdere hoofdstukken uit het bijzondere 
gedeelte op een Overeenkomst of Opdracht van toepassing zijn en enige 
bepalingen mochten conflicteren, prevaleert de bepaling welke de minste 
beperking oplevert voor Collé.

Artikel 2 - Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben begrippen met een 
hoofdletter de navolgende betekenis: Afnemer: onder Afnemer wordt 
verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, 
advisering of het uitbrengen van een Offerte. Algemene Voorwaarden: de 
onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden. Atex materieel: alle ten 
behoeve van verhuuractiviteiten bestemde zaken welke voldoen aan de 
minimumeisen uit de ATEX-95 richtlijn (94/9/EG). Begroting: Het geheel van 
geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde 
toekomstige periode. Collé: alle rechtspersonen of diens rechtsopvolgers 
welke onderdeel uitmaken van of gelieerd zijn aan Collé, waarmee onder meer, 
doch niet uitsluitend bedoeld worden: Frits Collé Holding BV - Collé Sittard 
Beheer BV - Brieselang BV - Collé Kleibergweg BV - Collé Sittard - Rental 
BV - Collé Sittard Verhuur BV - Collé Rental & Sales Projekt BV - Collé Sittard 
Machinehandel BV - Collé Rental & Sales BVBA - Collé Safety & Training BV.
Cursist: diegene die de training gaat of zou gaan volgen. Diensten: 
door of namens Collé (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten,  
Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen. Duurovereenkomst: 
Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende 
tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties 
te verrichten. Gebrek(en): afwijking(en) aan een Zaak die reeds voor levering 
aanwezig waren en waardoor de Zaak niet (meer) aan de Overeenkomst 
beantwoordt, zoals defecten en mankementen, welke het gevolg zijn van 
fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) 
specifieke, essentiële vereisten en/of kenmerken. Onder Gebreken wordt 
uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en mankementen die na levering zijn 
ontstaan, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, valschade, defecten en 
mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik of bewaring, Ondeskundig 
gebruik, onvoldoende onderhoud of door normale slijtage. Gehuurde: 
elke door Collé aan Afnemer in verhuur gegeven Zaak. Installatie: het 
aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, 
benodigd voor het juist monteren van de zaak. Offerte: het doen van een 
(Schriftelijke) aanbieding. Ondeskundig en/of Onzorgvuldig gebruik: 
Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan gebruik voor andere 
doeleinden dan waarvoor het Gehuurde bestemd is, bediening door niet-
gecertificeerde of (wettelijk) niet gekwalificeerde/onbevoegde personen, 
niet tijdig bijvullen van olie of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, 
brandstof, antivries, accuwater, onjuist of niet gebruiken van stempels, 
overbelasting of belading, vervoer van aanhangers en/of ander aan een 
motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder die met betrekking 
tot de voertuigcombinatie niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt, 
verrichten van reparaties, uitschakelen van (veiligheids)voorzieningen en/of 
andere (deel)systemen, kantelen vanwege een te grote hellingshoek, handelen 
in strijd met de aanwijzingen van Collé en/of fabrikant en/of handleiding en/of 
op het huurcontract afgedrukte aanwijzingen, onjuist of ongeschikt transport, 
het niet treffen van maatregelen ter voorkoming van schade in geval van 
aangekondigde extreme weersomstandigheden zoals storm en hagel, 
handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke en/of tijdelijke) 
verordening. Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte 
door Collé. Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht 
wordt verstaan de verbintenis welke Collé met haar Afnemer(s) aangaat. 
Partijen: Collé en Afnemer(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand 
is gekomen. Schadeafkoopregeling of Regeling: de in deze Algemene 
Voorwaarden vervatte Regeling tot beperking van het recht van Collé op 
vergoeding door Afnemer van schade veroorzaakt door diefstal, verlies of 
beschadiging van het Gehuurde tot de hoogte van het van toepassing zijnde 
eigen risico. Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of 
enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand 
ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen 
hiermee gelijk gesteld kunnen worden. Training: bijeenkomst(en) met als doel 
het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. Trainingsmateriaal: al het 
door Collé verstrekte materiaal zoals een trainingsboek, examentraining, films, 
software, bestanden, zakkaartjes, landkaarten, wetteksten, naslagwerken, 
losse opgaven enzovoorts. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe 
Opdracht is gegeven, of die door Collé uit anderen hoofden, direct verband 
houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht. Zaak: ieder 
stoffelijk object, roerend dan wel onroerend, welke onderdeel uitmaakt van 
de Overeenkomst.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle 
onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, 
Diensten, Werkzaam heden of overige rechtsbetrekking waarop Collé deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden 
niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. 
3.2. Het door Afnemer zonder commentaar aanvaarden en behouden 
van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin 
naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de 

toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid. 
3.3. Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en 
aanvaard door Collé. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 
van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners, bestuurders, aandeelhouders 
alsmede  degenen die voor Collé werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of 
aansprakelijk.
3.4. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van 
Afnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Collé 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3.5. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt 
overeengekomen kan,  zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast 
of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel 
bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden op verzoek van Afnemer worden afgeweken.
3.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de 
Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg 
tussen Collé en Afnemer onverwijld vervangen worden door een beding dat de 
strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 
3.7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder 
bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze 
Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de 
geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 
3.8. Indien Collé niet steeds strikte naleving van deze Algemene 
Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Collé in enigerlei 
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 
3.9. In geval van strijdigheid of interpretatieverschillen tussen vertalingen 
van de tekst  van de Algemene Voorwaarden, prevaleert telkens de in de 
Nederlandse taal opgestelde tekst.
3.10. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het 
bepaalde in  de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert 
het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
3.11. Collé heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig 
te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de 
Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per 
e-mail bekend gemaakt aan Afnemer en treden in werking 30 (dertig) dagen na 
de bekendmaking.

Artikel 4 -  Offerte en Begroting
4.1. Alle aanbiedingen van Collé, waaronder Offerten en Begrotingen, 
geschieden  vrijblijvend.
4.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook 
(schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Afnemer zijn onherroepelijk 
voor Afnemer.
4.3. Collé heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te 
weigeren.
4.4. Indien Afnemer een aanbieding aanvaardt, behoudt Collé het recht 
om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 
4.5. Onjuistheden in de orderbevestiging van Collé dienen binnen drie (3) 
dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan Collé te worden bericht, bij 
gebreke  waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en 
volledig  weer te geven en Afnemer daaraan gebonden is.
4.6. Indien Afnemer een aanbieding niet aanvaardt, heeft Collé het recht 
alle gemaak te kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen bij Afnemer 
in rekening te brengen.
4.7. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge 
toezeggingen, voor de  wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande 
Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte 
prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Collé hieraan gebonden 
geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende stukken 
Schriftelijk door Collé zijn bevestigd, dan wel dat Collé met de uitvoering heeft 
aangevangen.
4.8. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een 
geldigheids duur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum. 
4.9. Elke door Collé opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden 
van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
4.10. Een samengestelde prijsberekening verplicht Collé niet tot nakoming 
van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig 
deel van de opgegeven prijs.
4.11. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Collé bekende informatie 
ten tijde van  de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Afnemer 
bij de aanvraag.
4.12. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst 
ondertekent  namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd 
de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Collé verantwoordelijk en 
aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 5 -  Overeenkomst
5.1. De Overeenkomst tussen Collé en Afnemer is voor onbepaalde tijd, 
tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen 
uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
5.2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed 
door allerlei  factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Collé verkrijgt en 
de medewerking die wordt verleend. Collé kan dan ook niet van tevoren exact 
aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.
5.3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de 
levering van bepaalde diensten of Zaken een termijn overeengekomen of 
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een 
termijn dient Afnemer Collé Schriftelijk in gebreke te stellen. Collé dient daarbij 
een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan 
de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de 
oorspronkelijke levertermijn.  Overschrijding van de levertermijn geeft geen 
recht op schadevergoeding.
5.4. De levertermijn neemt aanvang nadat Collé de door Afnemer ondertekende 
Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde 

aanbetaling  of vooruitbetaling heeft ontvangen.
5.5. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Zaken worden te 
goede trouw  gegeven.
5.6. Collé is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder 
rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Afnemer niet of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst 
behorende bepalingen  en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals 
hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
5.7. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Collé zijn 
toelaatbaar, indien en voorzover Afnemer vóór de totstandkoming van de 
Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar 
essentiële vereisten en voorzover de door Collé te leveren prestatie door de 
afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
5.8. Slechts indien Afnemer aantoont dat zodanig afgeweken wordt van 
de Overeenkomst en/of de door Collé verstrekte gegevens, dat Afnemer in 
redelijkheid niet meer  tot nakoming verplicht kan worden, heeft Afnemer het 
recht om de Overeenkomst te ontbinden. Collé is echter in geen geval tot enige 
schadevergoeding gehouden.
5.9. Als Afnemer de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake 
is van een tekortkoming van Collé en Collé hiermee instemt, wordt de 
Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Collé heeft in dat 
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, 
gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 6 -  Informatie en conformiteit
6.1. Alle door Collé verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, 
waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Vermeldingen van 
afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen worden 
met zorg gedaan, maar  Collé kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen 
zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet 
bindend. Afwijkingen hiervan gelden aldus niet als tekortkomingen.
6.2. De door Collé verstrekte gegevens blijven eigendom van Collé en 
mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Collé niet worden 
verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden. Op eerste verzoek van Collé dienen 
de verstrekte gegevens onmiddellijk aan Collé te worden geretourneerd.
6.3. Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem bestelde 
Zaken en de eventueel daarbij behorende verpakking en andere informatie 
voldoen aan  de in het land van bestemming daaraan van overheidswege 
gestelde voorschriften.  Het gebruik van de Zaken en de conformiteit met de 
bepalingen van overheidswege is voor risico van Afnemer.

Artikel 7 - Prijs
7.1. De door Collé afgegeven prijs voor de door haar te verrichten 
Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de 
overeengekomen specificaties.
7.2. Collé is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te 
vorderen.
7.3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader 
van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en 
verblijfkosten, transportkosten, porti, kleine materialen, reisuren, onderhoud, 
brandstof, olie, reiniging, verpakking, regelingen ter beperking van regres 
(Schadeafkoopregeling), omzetbelasting (btw) en andere door de overheid 
opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste 
vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van 
de werkelijk bestede uren.
7.4. Indien Collé geen btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij 
daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Collé gerechtigd de btw alsnog bij 
Afnemer in rekening te brengen.   
Afnemer zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een  
(gecorrigeerde) factuur, aan Collé voldoen en vrijwaart Collé bovendien voor 
iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Collé hierdoor lijdt.
7.5. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs 
is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan 
worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Collé met 
een redelijke winstopslag.
7.6. Wanneer bij het opstellen van de Begroting bepaalde kosten of 
kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn 
van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins 
niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden 
opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf op basis van 
nacalculatie en met een redelijke winstopslag.
7.7. De prijs die Collé voor de door haar te verrichten Werkzaamheden 
heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de 
overeengekomen specificaties. Collé is gerechtigd de overeengekomen prijs 
te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van 
onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met 
de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of 
regelgeving.
7.8. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een 
Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen 
prijzen hoger uitvallen, is Collé gerechtigd die verhoging aan Afnemer door te 
berekenen.
7.9. Wanneer de briefing van Afnemer daartoe aanleiding geeft en 
verschillende mogelijkheden door Collé dienen te worden verkend alvorens 
een definitief voorstel kan worden opgesteld, zullen deze Werkzaamheden 
mede zijn begrepen onder de Overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke 
voorstel. De kosten hiervan zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 8 - Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
8.1. Collé zal een tijdig verzoek van Afnemer om met wijzigingen, 
aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds 
welwillend overwegen. Collé is tot instemming echter op geen enkele wijze 
verplicht en kan van Afnemer verlangen dat hiervoor een afzonderlijke 
Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2. Wanneer Collé instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, 
van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/
of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar 
tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Collé behoudt 
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zich het  recht voor om Afnemer de door Collé gemaakte kosten en de 
gederfde winst in rekening te brengen.
8.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra 
Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de 
Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra 
Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging 
dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Afnemer, worden deze 
extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Collé 
doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen 
uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Afnemer 
te wijten vertragingen.
8.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen 
en Partijen  voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden 
of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Collé Afnemer 
tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra 
Werkzaamheden of prestaties.
8.5. Indien Afnemer eventuele meerkosten ten gevolge van de extra 
Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra 
Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Afnemer is en blijft echter 
gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
8.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Collé prijzen en tarieven van de 
overeenge komen Werkzaamheden worden aangepast.
8.7. Overschrijding van Offerten en Begrotingen tot 10% (exclusief btw) 
worden als begrotingsrisico door Afnemer geaccepteerd en behoeven door 
Collé niet vooraf aan Afnemer te worden gemeld. Overschrijdingen als gevolg 
van verkoopcondities van leveranciers van Collé en door Collé ingeschakelde 
derden, zoals bijvoorbeeld de in de grafische industrie gebruikelijke percentages 
meer- of minderlevering, worden geacht aan Afnemer bekend te zijn en gelden 
niet als overschrijding van een begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in 
een aparte begroting zijn opgenomen.
8.8. Een overschrijding dan wel verhoging van de prijzen en tarieven van 
meer dan 10% zal aan Afnemer worden medegedeeld. 

Artikel 9 -  Uitvoering Werkzaamheden
9.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal 
Collé de  Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en 
in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, 
hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke 
inspanning inhoudt.
9.2. Afnemer is gehouden volledige medewerking te verlenen en Collé al 
datgene dat  zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de 
opgedragen  Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit 
houdt onder andere in: 
a. dat medewerkers van en Afnemer zelf gedurende de 
overeengekomen tijd beschikbaar zijn; 
b. dat inzage wordt verleend in alle door Collé relevant geachte 
documenten en gegevens; 
c. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Collé 
noodzakelijk of nuttig acht; 
d. dat desgevraagd (kantoor)faciliteiten beschikbaar zijn met passende  
  voorzieningen. 
9.3. Indien Collé ten aanzien van het vorige lid derden dient in te 
schakelen komen de hiermee samenhangende kosten voor rekening van 
Afnemer, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
9.4. Afnemer staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie 
juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Collé tot zelfstandige controle 
daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Collé te 
verstrekken. Afnemer vrijwaart Collé tegen eventuele aanspraken van derden 
ter zake.
9.5. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de 
Overeenkomst, heeft Collé het recht om derden in te schakelen, waarbij 
Afnemer naast de Algemene Voorwaarden van Collé ook gebonden is aan de 
leveringsvoorwaarden  van de betreffende derden.
9.6. Voorzover door Collé bij de uitvoering van een Opdracht derden 
worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Afnemer en met 
inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Collé is niet aansprakelijk voor 
omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Collé is gemachtigd 
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Afnemer 
te aanvaarden. Niet alleen Collé, maar ook alle personen die bij de uitvoering 
van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien 
van Afnemer op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
9.7. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming 
van Collé de  rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien 
uit de aan Collé gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
9.8. Afnemer vrijwaart Collé tegen alle aanspraken van derden die 
samenhangen met of voortvloeien uit de aan Collé gegeven Opdracht.
9.9. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Afnemer, klant van 
Afnemer, werknemer van Afnemer, overige personen welke in verband staan 
met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover 
Afnemer, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. 
9.10. Collé behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor 
ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht 
tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke 
termen aanwezig zijn.

Artikel 10 - Levering 
10.1. Collé is gerechtigd de Zaken in gedeelten af te leveren.
10.2. Afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan 
de aflevering van krachtens de Overeenkomst door Collé te leveren Zaken. 
Afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien 
hij de af te leveren Zaken niet na eerste verzoek van Collé bij deze ophaalt of, 
indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren 
Zaken in ontvangst te nemen.
10.3. Afnemer dient ervoor te zorg te dragen dat een daartoe bevoegd 
persoon op het overeengekomen moment van levering aanwezig is voor in 
ontvangstneming van de Zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft 
Collé het recht, maar niet de verplichting om de Zaken mee terug te nemen. 

Afnemer zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.
10.4. Collé heeft het recht van degene die de Zaak komt afhalen, dan wel 
in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van de 
Zaak te weigeren indien Collé niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde 
vertegenwoordiger van Afnemer betreft.
10.5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, 
geschiedt dit voor rekening van Afnemer, tenzij franco levering overeen is 
gekomen. Afnemer draagt steeds het risico tijdens het vervoer. 
10.6. Afnemer dient de geleverde Zaken, het Gehuurde en Diensten 
meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame 
met betrekking tot de Zaken, het Gehuurde en Diensten alsook (transport)
schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden 
aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend 
bewijs tegen Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en 
conforme Zaken zijn ontvangen en dat deze Zaken vrij van transportschade 
zijn ontvangen.
10.7. Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Zaken 
geven Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij 
geleverde Zaken.
10.8. Indien de in lid 3 of lid 4 bedoelde situatie zich voordoet, komt de 
omstandigheid dat Afnemer de Zaak niet heeft kunnen inspecteren geheel voor 
rekening en risico voor Afnemer, en wordt de Zaak geacht te zijn afgeleverd en 
aanvaard in de staat die Afnemer mag verwachten van een goed onderhouden 
Zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 11 - Annulering Opdracht
11.1. Afnemer is gerechtigd tot 10 dagen vóór de overeengekomen 
afnamedatum een overeengekomen Opdracht (gedeeltelijk) te annuleren 
tegen betaling van een  annuleringsvergoeding ten hoogte van:
a. 60% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tot 
de 30e dag voor het tijdstip waarop de prestatie zou worden geleverd;
b. 70% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt 
tussen de 29e dag en de 15e dag voor voornoemd tijdstip;
c. 80% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt 
tussen de 14e en de 10e dag voor voornoemd tijdstip.
11.2. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn 
is annulering niet meer mogelijk en is Afnemer derhalve de volledig 
overeengekomen prijs (tot de einddatum) verschuldigd.
11.3. Annulering door Afnemer dient Schriftelijk en gedateerd te 
geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Afnemer geen rechten 
ontlenen. De annulering wordt slechts van toepassing, wanneer deze getekend 
is door Afnemer en in bezit is van Collé.
11.4. Afnemer is gehouden zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke 
rente over de in lid 1 genoemde vergoedingen aan Collé te voldoen.

Artikel 12 - Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
12.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet 
tussentijds opzegbaar.
12.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de 
periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde 
periode, maar tenminste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per 
aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 (zes) maanden.
12.3. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor 
onbepaalde  tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende 
brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 (zes) maanden 
worden opgezegd.
12.4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Afnemer op 
grond van wanprestatie, heeft Collé vanwege het ontstane bezettingsverlies 
recht op  compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse 
declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Afnemer is voorts 
verplicht Collé te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de 
annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.
12.5. Indien de Duurovereenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt 
beëindigd, is het Afnemer niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking 
gestelde Zaken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan 
Afnemer verstrekte (gebruiks)licentie te vervallen.
12.6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermeldde 
behoudt Collé zich alle rechten voor om volledige nakoming van de 
Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 13 - Overmacht
13.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, 
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle 
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Collé geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Collé niet in staat is haar verplichtingen 
na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig 
ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, 
bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Collé 
ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over 
voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het 
ontbreken van voldoende medewerking door Afnemer.
13.2. Afnemer kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
a. betalingsonmacht aan de zijde van Afnemer of diens Afnemer(s);
b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en 
rechterlijke uitspraken voorzover deze aan de zijde van Afnemer een beletsel 
doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
13.3. Indien Collé als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig 
aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke 
mededeling van de overmacht door Collé en indien de periode langer duurt 
dan 45 (vijfenveertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet 
uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
13.4. In dit geval van overmacht is Afnemer niet gerechtigd tot enige vorm 
van schade vergoeding.
13.5. In geval van overmacht behoudt Collé het recht op betaling van het 
eventueel reeds geleverde.
13.6. Collé is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Afnemer 
reeds verschuldigd te factureren.

13.7. Indien in het geval van overmacht Afnemer de Overeenkomst 
beëindigt is Afnemer verplicht om een geldsom te betalen aan Collé bestaande 
uit een redelijke vergoeding voor de door Collé gemaakte kosten, geleden 
verlies en gederfde winst. 

Artikel 14 - Betaling
14.1. Tenzij tussen Afnemer en Collé Schriftelijk anders is overeengekomen 
dient betaling van facturen van Collé te geschieden binnen 14 (veertien) dagen 
na factuurdatum. 
14.2. Collé kan haar facturen per post of per e-mail versturen. 
14.3. Indien Afnemer het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient 
Afnemer dit  binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum aan Collé Schriftelijk 
kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht 
de factuur te hebben goedgekeurd. 
14.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. 
14.5. Afnemer kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 
14.6. Collé is steeds bevoegd om alles wat zij aan Afnemer schuldig is te 
verrekenen met wat Afnemer en/of aan Afnemer gelieerde ondernemingen, al 
dan niet opeisbaar, aan Collé schuldig is/zijn.
14.7. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Collé betaling in 
termijnen verlangen.
14.8. Collé is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor 
Afnemer in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op 
te schorten,  totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn 
voldaan. 
14.9. Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen 
betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Collé zekerheid te stellen, 
in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van 
aan Afnemer toebehorende goederen, voor de voldoening van de krachtens 
de Overeenkomst aan Collé te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid 
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking 
hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Collé daarop zonder 
moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden 
zekerheid zal op eerste verzoek van Collé tot een voldoende zekerheid 
aangevuld dienen te worden.
14.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, 
surseance van betaling, onder curatelestelling van Afnemer of stillegging 
dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of 
vorderingen van Afnemer wordt gelegd wordt Afnemer geacht van rechtswege 
in verzuim te zijn.
14.11. Collé is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet 
uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te 
schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Afnemer. Wat 
Afnemer op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 15 - Invordering
15.1. Indien Afnemer niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden 
bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim 
en heeft  Collé, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is 
vereist, het recht vanaf de vervaldag Afnemer over het gefactureerde bedrag 
de wettelijke rente vermeerder met 2 (twee) procent per maand in rekening te 
brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt 
gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de 
verdere rechten van Collé. 
15.2. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen 
automatisch in geval van verzuim.
15.3. Als Afnemer in gebreke is met de volledige betaling van een 
gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd 
de overigens aan Collé toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle 
overige bij Afnemer openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
15.4. Vanaf het moment dat Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde 
van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of  anderszins in gebreke is, is 
het Afnemer niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Zaken te 
gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Afnemer verstrekte 
(gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Afnemer in het 
licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
15.5. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Collé gerechtigd om, 
zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete 
te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Afnemer verschuldigde 
tegenprestatie.
15.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Collé 
moet maken  als gevolg van de niet-nakoming door Afnemer van diens 
betalingsverplichting, komen ten laste van Afnemer. Deze kosten bedragen 
tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum 
van € 150,00.
15.7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van 
buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor 
rekening van Afnemer.
15.8. Gedane betalingen door Afnemer strekken altijd ter afdoening van in 
de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van 
opeisbare facturen die het langst bij Collé open staan.
15.9. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de 
hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn. 
15.10. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Afnemers 
voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 
factuurbedrag. 

Artikel 16 - Buitengebruikstelling
16.1.  Collé heeft het recht geleverde Zaken en diensten (tijdelijk) buiten 
gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Afnemer ter zake 
van de Overeenkomst een verplichting jegens Collé niet nakomt dan wel in 
strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Collé zal Afnemer hiervan 
tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Collé kan worden 

verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook 
tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 
16.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Afnemer binnen 
een door Collé gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een 
ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 
1.000,00 ex. btw.
16.3. Collé is gerechtigd de toegang tot de Zaken en diensten van Afnemer 
onmogelijk maken. Hierdoor wordt Collé niet schadeplichtig jegens Afnemer.

Artikel 17 - Retentierecht
17.1. Afnemer en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen 
dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van alle goederen, welke Collé 
van Afnemer onder zicht heeft, op te schorten totdat Afnemer aan zijn 
verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen 
daarover verschuldigde rente en kosten,alsmede aan zijn verplichting tot 
vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in het kader van de betrokken 
rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair 
verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke 
bankgarantie heeft gesteld.
17.2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten 
bij Afnemer.
17.3. Afnemer komt jegens Collé geen retentierecht toe.

Artikel 18 - Klachten en recht van reclame
18.1. Eventuele Gebreken in de levering van goederen of klachten over de  
 Werkzaamheden van Collé dienen op straffe van verval van alle 
aanspraken  onverwijld na constatering door Afnemer aan Collé te worden 
doorgegeven. Voorts dient Afnemer binnen 2 (twee) dagen na de constatering 
Collé eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het Gebrek c.q. de klacht 
onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het Gebrek c.q. de 
klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
18.2. Alle door Collé in verband met een ongegronde klacht gemaakte 
kosten dienen door Afnemer aan Collé te worden vergoed.
18.3. Na constatering van een tekortkoming aangaande een Zaak is 
Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, 
eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
18.4. Afnemer is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de 
Zaken waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van Collé te houden om 
de tekortkoming vast te stellen.
18.5. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het 
oordeel van Collé juist zijn, zal Collé de tekorten of Gebreken binnen redelijke 
termijn herstellen. Afnemer blijft echter onverminderd verplicht tot betaling 
van het uitgevoerde werk en de gekochte Zaken. Reclamaties schorten de 
betalingsverplichting van Afnemer niet op.
18.6. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in 
kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten 
opleveren.
18.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen 
Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Collé slechts aansprakelijk 
zijn binnen de grenzen van het in Artikel 22 bepaalde. 
18.8. Ieder vorderingsrecht jegens Collé vervalt indien:
a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of 
niet op de daartoe aangegeven wijze aan Collé ter kennis zijn gebracht;
b. Afnemer geen/onvoldoende medewerking aan Collé verleent ter zake 
een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. Afnemer de Zaken Ondeskundig en/of Onzorgvuldig heeft gebruikt 
of de Zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, bewaard, of 
onderhouden of indien zij de Zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de 
Zaken, ongeschikte omstandigheden;
d. Afnemer reparaties en/of wijzigingen aan de Zaken heeft uitgevoerd/
doen uitvoeren, tenzij deze een schadebeperkend doel dienen;
e. de Zaak na ontdekking van de Gebreken in gebruik wordt genomen of 
indien na ontdekking het gebruik van de Zaak wordt voortgezet;
f. aan Collé geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is 
geboden.
18.9. De prestatie van Collé geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, 
indien Afnemer niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, het 
geleverde of  een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft 
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft 
doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen 
leveren, tenzij Afnemer tijdig gereclameerd heeft.

Artikel 19 - Eigendom en eigendomsvoorbehoud
19.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle 
geleverde Zaken, nog te leveren Zaken en/of diensten berust en blijft te 
allen tijde berusten bij Collé tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 
Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom 
van de geleverde Zaken en/of diensten pas over als de aan Collé 
verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook 
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer  
Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. Het risico terzake de geleverde Zaken 
en/of diensten neemt aanvang bij ophaling of aflevering.
19.2. In aanvulling op het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud 
en tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door Afnemer 
aan Collé verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden, 
uit welke hoofde dan ook, verleent Afnemer door het verstrekken van de 
Opdracht een eerste pandrecht aan Collé op alle door Collé aan Afnemer 
geleverde Zaken. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door 
Afnemer leveren bewijs van het bestaan van dit pandrecht. Afnemer zal 
op eerste verzoek van Collé een aanvullende akte tot vestiging van het 
pandrecht ondertekenen. Collé zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim 
in betaling door Afnemer dit recht met medewerking en op kosten van  
Afnemer in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door 
betaling door Afnemer van al hetgeen, waaronder begrepen schade, boetes  
alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer  
Overeenkomsten, Afnemer aan Collé verschuldigd is. Collé zal alsdan op 

kosten van Afnemer een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
19.3. Als Collé geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat 
de geleverde Zaken zijn vermengd, vervormd, nagetrokken of op enige andere 
wijze niet meer individueel identificeerbaar zijn geworden, is Afnemer verplicht 
de nieuw gevormde Zaken aan Collé te verpanden.
19.4. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende Zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te 
bezwaren. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
Zaken met de nodige zorgvuldigheid goed identificeerbaar te bewaren.
19.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde Zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is 
Afnemer  verplicht Collé daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.
19.6. Bij beslag op (een deel van) de Zaak, (voorlopige) surséance 
van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer de beslagleggende 
deurwaarder, bewind voerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van 
de (eigendoms-)rechten van Collé.
19.7. Voor het geval dat Collé zijn in dit Artikel aangeduide 
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke 
en niet herroepbare toestemming aan Collé of door deze aan te wijzen derden 
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Collé zich bevinden 
en die zaken, op kosten van Afnemer, mede terug te (laten) nemen.
19.8. Als Afnemer, nadat Zaken conform de Overeenkomst door 
Collé zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het 
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Zaken indien Afnemer zijn 
verplichtingen uit enige andere Overeen komst niet nakomt.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom
20.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de 
Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief 
persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – 
toe aan Collé of diens licentiegevers. Voorzover een dergelijk recht slechts 
verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Collé daartoe 
bevoegd.
20.2. Afnemer zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Collé door 
Collé aan Afnemer gepresenteerde voorstellen, Diensten of Zaken, geheel of 
gedeeltelijk,  gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
20.3. Afnemer is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming 
van Collé diensten en Zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk 
te doen  aan de intellectuele eigendomsrechten van Collé en mag deze 
uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het 
logo die Collé of haar leverancier aan de Zaken heeft toegekend.
20.4. Collé verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de 
Overeenkomst aan Afnemer levert, aan Afnemer een niet-exclusieve, niet-
overdraagbare, opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval 
van enige tekortkoming van Afnemer is Collé tot onmiddellijke opzegging van 
de licentie bevoegd. Daarnaast verbeurt Afnemer bij overtreding van deze 
bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 alsmede een boete 
van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd 
het recht van Collé om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus 
kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de 
bedongen boete te boven gaat. 
20.5. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen 
worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar 
en wanneer dan ook – berusten bij Collé. Deze rechten worden op grond van 
deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan 
Collé overgedragen, welke overdracht door Collé reeds nu voor alsdan wordt 
aanvaard. 
20.6. Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het 
vorige lid van dit Artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Afnemer 
Collé reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken 
en namens Afnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van 
Afnemer om op eerste verzoek van Collé aan de overdracht van deze 
rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen 
stellen. Afnemer machtigt Collé tevens onherroepelijk om de overdracht van 
deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te 
doen inschrijven. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Afnemer een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00  
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht 
van Collé om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en 
interesten te  vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen 
boete te boven gaat.
20.7. Afnemer doet hierbij afstand jegens Collé van alle eventueel aan Afnemer  
toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de 
Auteurswet  in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand 
toelaat. Afnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken 
personeel van Afnemer, afstand jegens Collé van alle eventueel aan deze 
personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de 
toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 

Artikel 21 - Geheimhouding
21.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke 
informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Afnemer 
is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en 
andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Collé of 
door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Afnemer 
verbindt  zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te 
houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts 
te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. 
Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede 
aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen 
Partijen.
21.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der 
Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier 
openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
21.3. Collé zal de naam van Afnemer in zijn uitlatingen naar derden mogen 
gebruiken, tenzij Afnemer Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
21.4. Afnemer vrijwaart Collé voor alle schade en/of kosten die kunnen 

voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel. 
21.5. Indien Afnemer in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde 
van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Collé, zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare 
boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor 
iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Collé 
om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te 
vorderen voorzover de  werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven 
gaat. 

Artikel 22 - Aansprakelijkheid 
22.1. Collé is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de 
Opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Collé. 
22.2. Bij aansprakelijkheid is Collé slechts aansprakelijk voor directe 
schade. Collé is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, 
indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, 
aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill 
of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Collé bij 
de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het 
niet deugdelijk functioneren van door Collé bij de uitvoering van de  
Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of 
andere zaken, geen uitgezonderd.
22.3. Collé is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of 
andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
22.4. Indien er voor Collé op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor 
schade die Afnemer heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Collé, is deze 
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Collé in het betreffende geval zal 
worden uitgekeerd.
22.5. Indien de verzekeraar Collé niet uitkeert, is de aansprakelijkheid 
van Collé beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is 
voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een 
maximum van €50.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte 
kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere 
doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid 
bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw 
over de laatste drie maanden.
22.6. Schade waarvoor Collé op grond van het vorige lid aansprakelijk is, 
komt slechts  voor vergoeding in aanmerking, indien Afnemer deze maximaal 
heeft trachten te beperken en binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan van 
de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Collé, tenzij Afnemer 
aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft 
kunnen melden. 
22.7. Collé is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die 
ontstaan is doordat Collé is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte 
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie. 
22.8. Collé is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties 
en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Afnemer 
verstrekte   gegevens.
22.9. Collé is niet aansprakelijk voor door haar aan Afnemer gegeven 
adviezen of aanbevelingen. De door Collé gegeven adviezen, aanbevelingen 
en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
22.10. Collé is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet 
Ketenaan sprakelijkheid.
22.11. Collé is niet aansprakelijk voor opzichtschade. Onder opzichtschade 
wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het 
onderhoud wordt toegebracht aan Zaken waaraan wordt gewerkt of aan Zaken 
die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
22.12. Collé is niet aansprakelijk voor zogenaamde regiefouten, waaronder 
schade welke voortvloeit uit door Afnemer gegeven aanwijzingen en/of 
instructies.
22.13. Collé is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Afnemer 
aangeleverd  materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde 
bewerking.
22.14. Indien Collé op basis van haar op dat moment bekende feiten 
en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of 
ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de 
uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Collé niet aansprakelijk 
en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
22.15. Collé is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in 
Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
22.16. Iedere vordering jegens Collé, behalve die welke door Collé is 
erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan 
van de vordering.
22.17. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden 
opgenomen  beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet: 
a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
Afnemer of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of 
b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in 
Artikel 20 van deze Overeenkomst bedoeld. 

Artikel 23 - Verzekering en borg
23.1. Afnemer verklaart een, zo nodig op te vragen, verzekering te hebben 
afgesloten voor Zaken waarvan de gehele eigendom nog niet geheel op Afnemer 
is overgegaan, ter dekking van eventuele schade veroorzaakt door brand, 
diefstal, overige van buiten komende onheilen en aanspraken van derden. De 
hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer 
is verplicht zijn rechten voortvloeiende uit bedoelde verzekeringspolis aan 
Collé over te dragen.
23.2. Collé behoudt zich het recht voor om vooraf een (aanvullende) 
borgstelling te verlangen.
23.3. Alle kosten door Collé gemaakt in verband met door Afnemer 
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veroorzaakte schade aan Zaken waarvan de gehele eigendom nog niet geheel 
op Afnemer is overgegaan, zijn voor rekening van Afnemer en dienen op diens 
eerste verzoek te worden voldaan.

Artikel 24 - WAM-plichtige objecten
24.1. Met WAM-plichtige objecten worden objecten in de zin van de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bedoeld.
24.2. Collé verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten 
een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of 
krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van Afnemer, welke Collé 
dient te vrijwaren, komt  evenwel:
 a. Schade aan derden welke weliswaar door de verzekeraar op 
grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens 
de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien 
de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van 
het ontstaan van de schade.
 b. Een eigen risico van € 1.500.00 per gebeurtenis. In geval van 
schade aan bestrating en/of groenvoorziening, hieronder mede doch niet 
uitsluitend te verstaan graszoden, bedraagt het eigen risico € 2.500,00.
 c. Schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels 
en de daardoor veroorzaakte gevolgschade.
 d. Schade ten gevolge van deelname aan races/rally’s, 
snelheidswedstrijden en behendigheidsritten.
 e. Voor materiële schade en/of letselschade van inzittenden/
opzittenden is Afnemer niet verzekerd.
 f. Schade aan eigendommen van Afnemer.
 g. Schade ontstaan door een zogenaamd werkrisico.
 h. Schade aan de last of lading.
 i. Schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
 j. Schade hoger dan de in de polis opgenomen verzekerde 
bedragen.

Artikel 25 - Overlijden van Afnemer
25.1. In geval van overlijden van Afnemer gaan zijn rechten en 
verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 26 - Naamsvermelding en social media code
26.1. Collé is gerechtigd om haar naam op of bij de Zaken of diensten te (laten)  
 vermelden of verwijderen. Het is Afnemer niet toegestaan zonder 
voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Collé 
openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
26.2. Indien Collé dit nodig acht zal Afnemer het openbaar te maken en/of 
te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van 
Collé en het  jaar van de eerste openbaarmaking.
26.3. Collé mag de namen van haar Afnemers ophaar website vermelden, 
tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Afnemer hiertegen principieel 
bezwaar heeft.
26.4. Indien Afnemer een uiting over Collé doet in of op een publicatie, 
website, social media of overige media dient Afnemer zich te houden aan de 
volgende richtlijnen van Collé:
 a. Transparantie; Afnemer dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden 
of hij op  persoonlijk titel of professionele titel publiceert. 
 b. Respect; indien Afnemer namens of over Collé publiceert dient 
hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Collé 
verkregen te  hebben.
 c. Verantwoordelijk; Afnemer dient zorg te dragen voor 
verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze 
geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, 
malware of spyware.
 d. Professioneel; Afnemer handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol 
als Afnemer  behouden wordt.
 e. Zekerheid; bij twijfel dient Afnemer Collé te raadplegen.
 f. Bewustzijn;Afnemer dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen 
voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven. 

Artikel 27 - Communicatie via e-mail en social media
27.1. Afnemer stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de 
Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt. 
27.2. Afnemer is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte 
afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie 
welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 

Artikel 28 - Kennisneming Algemene Voorwaarden
28.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een januari 
tweeduizend zestien (01/01/2016) en liggen ter inzage ten kantore van Collé. 
28.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Afnemer 
toegestuurd  en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs 
niet mogelijk is - op diens eerste verzoek kosteloos aan Afnemer toegezonden. 
28.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de 
website van Collé www.colle.eu. 

Artikel 29 - Toepasselijk recht
29.1. Op de rechtsverhouding tussen Collé en Afnemer is Nederlands recht 
van toepassing.
29.2. In afwijking van lid 1 van dit Artikel is naar keuze van Collé de 
rechtbank te  Antwerpen bevoegd en is Belgisch recht van toepassing indien 
Afnemer in België is gevestigd en de Overeenkomst is gesloten met Collé in de 
hoedanigheid van Collé Rental & Sales BVBA.
29.3. Ieder internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke 
zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van 
toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder 
wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) 
uitgesloten.
29.4. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht, tenzij dwingende 
competentieregels dit verhinderen.
29.5. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals 
bijvoorbeeld  arbitrage of mediation overeenkomen.

II. BIJZONDER GEDEELTE:

II.A. Hoofdstuk 1: Verkoop
De in dit hoofdstuk “Verkoop” vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit het  
Algemene Gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing 
indien Collé Zaken verkoopt aan Afnemer, waaronder, onder andere doch niet 
uitsluitend, wordt verstaan de verkoop van machines en onderdelen daarvan.

Artikel 30 - Betaling en levering
30.1. In geval van verkoop van machines dient de betaling voor levering te 
geschieden.
30.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen vindt levering 
plaats Ex Works (EXW) Sittard, Nederland conform Incoterms 2010.
30.3. Afnemer is verplicht om de Zaken op het overeengekomen tijdstip af 
te halen dan wel, in geval van bezorging door Collé, meteen na aankomst op de 
plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Bij overtreden van het hiervoor 
bepaalde verbeurt Afnemer een boete van € 250,00 voor iedere dag dat de 
overtreding voortduurt met een maximum van € 25.000,00., onverminderd het 
recht van Collé om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten 
en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen 
boete te boven gaat.
30.4. Indien Afnemer de Zaken niet in ontvangst neemt dan wel deze niet 
of te laat komt afhalen, worden deze, voor zolang dat door Collé wenselijk 
wordt geacht, voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Collé heeft 
in het vorenstaande geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming 
van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de Overeenkomst (buitengerechtelijk) 
te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van 
de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van opslag daaronder 
inbegrepen.
30.5. Indien Afnemer wenst dat levering op een andere locatie plaats 
zal vinden, zal Collé de Zaken voor rekening en risico van Afnemer 
(doen) vervoeren naar de overeengekomen plaats. Collé bepaalt de wijze 
waarop en door wie de Zaken worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.
30.6. Indien Afnemer om een van de Overeenkomst afwijkende wijze van 
transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van 
transport voor rekening van Afnemer.
30.7. Collé is niet verplicht om een verzoek van Afnemer tot her- of 
nabezorgen te honoreren. Gaat Collé daartoe toch over, dan zijn de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van Afnemer.
30.8. Collé is bevoegd een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren 
en betaling te vorderen van dat gedeelte van de Overeenkomst welke is 
uitgevoerd.
30.9. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is Afnemer 
verantwoordelijk voor het risico van opslag, laden, transport, lossen alsook het 
sluiten van een passen de transportverzekering.
30.10. De plaats waar de Zaken worden geleverd, dient goed toegankelijk 
te zijn.   Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat door de bezorging/
aflevering van de Zaken geen schade aan de Zaken zelf, zijn onroerende Zaak 
of andere Zaken kan ontstaan.

Artikel 31 - Retourzending, ruil en inruil
31.1. Retourzending aan Collé van Zaken is slechts toegestaan na 
verkrijging van de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Collé. Het 
transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer. 
De Zaken blijven te allen tijde voor rekening en risico van Afnemer.
31.2. Ongebruikte onderdelen worden slechts omgeruild of teruggenomen 
na overleg vooraf, binnen 7 dagen na levering en in de originele verpakking. 
Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
31.3. Gevoelige elektronische onderdelen, zoals onder andere doch niet 
uitsluitend, printplaten kunnen uitsluitend omgeruild of geretourneerd worden in 
de ongeopende originele verpakking.
31.4. Indien retour ontvangen onderdelen door Collé geaccepteerd en 
omgeruild of  gecrediteerd worden, geschiedt dit onder aftrek van door Collé 
gemaakte kosten.
31.5. Als er sprake is van inruil en Afnemer in afwachting van aflevering 
van de nieuwe Zaak de in te ruilen Zaak blijft gebruiken, blijft het risico van 
de in te ruilen Zaak bij Afnemer tot het moment dat hij deze in het bezit heeft 
gesteld van Collé. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele 
schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Als Afnemer de in te ruilen Zaak 
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de Overeenkomst werd 
gesloten, kan Collé een aangepast inruilvoorstel voorleggen aan Afnemer, de 
inruil weigeren dan wel de Overeenkomst ontbinden. Een en ander geheel naar 
keuze van Collé.

Artikel 32 - Garantie
32.1. Garantie is beperkt tot de van toepassing zijnde fabrieksgarantie.
32.2. In alle andere gevallen komt Afnemer uitsluitend een beroep 
op garantie toe, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Collé is 
overeengekomen.
32.3. Een eventueel verlengde garantie is uitsluitend van toepassing op 
nieuwe machines in de uitvoering zoals af fabriek geleverd. De verlengde 
garantie vangt aan op de dag van aflevering van de machine en kent dezelfde 
looptijd als het bijbehorende servicecontract. 
32.4. Afnemer moet Collé in alle gevallen de gelegenheid bieden een 
eventueel Gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
32.5. Afnemer kan slechts een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn 
verplichtingen ten aanzien van Collé heeft voldaan.
32.6. Geen garantie wordt gegeven zodra Gebreken het gevolg zijn van:
 a. normale slijtage;
 b. gebruik in strijd met de bestemming van de Zaak;
 c. onoordeelkundig of Onzorgvuldig Gebruik;
 d. achterstallig, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 e. weersinvloeden of andere externe invloeden na levering;
 f. beschadiging na levering;
 g. installatie, montage, wijziging of reparatie niet door Collé 
uitgevoerd.

32.7. Geen garantie wordt gegeven op geleverde Zaken die niet nieuw 
waren op het moment van levering of op Zaken welke door Afnemer zijn 
voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
32.8. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van Zaken 
van Afnemer.
32.9. Rechten verkregen uit hoofde van garantie zijn voor Afnemer niet 
overdraagbaar   aan derden.
32.10. Het bepaalde in de leden 4 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing bij eventuele aanspraken van Afnemer op grond van wanprestatie, 
non-conformiteit of welke andere grondslag ook.

II.B. Hoofdstuk 2: Verhuur
De in dit hoofdstuk “Verhuur” vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen 
uit het Algemene Gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing 
indien Collé diensten op het gebied van Verhuur verleent.

Artikel 33 - Huurperiode
33.1. De huurtermijn vangt aan op het moment dat Afnemer het Gehuurde 
in ontvangst  neemt.
33.2. De huurtermijn eindigt op het moment dat het Gehuurde door Collé in 
ontvangst is  genomen.
33.3. De minimale huurperiode bedraagt één dag of een veelvoud hiervan. 
Voor bepaald materieel geldt een minimale huurperiode.
33.4. Is in de Overeenkomst geen einddatum overeengekomen, dan eindigt 
de huurovereenkomst van rechtswege na verloop van twee kalendermaanden.
33.5. Voor iedere kalenderdag dat de einddatum overschreden wordt, is 
Afnemer een vergoeding gelijk aan de huurprijs per dag verschuldigd. Wordt 
het Gehuurde voor de einddatum geretourneerd, dan is Afnemer niettemin de 
volledige huurprijs per dag tot en met de einddatum verschuldigd.
33.6. In geval van een huurstop worden geen huurpenningen berekend. De 
Overeenkomst en de voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
33.7. Afnemer dient Collé tenminste één werkdag voor de datum waarop 
Afnemer de huur wil beëindigen, schriftelijk van deze einddatum op de hoogte 
te stellen. Indien er sprake is van meerdere gehuurde Zaken via dezelfde 
Overeenkomst, kan er ook per artikel worden afgemeld. De hiermee gepaard 
gaande aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van Afnemer. 
De afmelding dient de volgende gegevens te bevatten: gegevens Afnemer, 
contractnummer, omschrijving op te halen Zaken incl. artikelnummer, 
gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer van de 
contactpersoon van Afnemer en meldpunt voor de chauffeur van Collé.

Artikel 34 - Eigendom
34.1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Collé, ongeacht 
de duur van de Overeenkomst. Afnemer is niet gerechtigd het Gehuurde 
te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te 
bezwaren.

Artikel 35 - Prijs
35.1. Collé heeft te allen tijde het recht overeengekomen prijzen te 
verhogen indien prijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven.
35.2. De dagprijzen zijn gebaseerd op gebruik van 8 draaiuren, de 
weekendprijzen op 12 draaiuren en de weekprijzen op 40 draaiuren, waarbij 
de draaiuren worden gerealiseerd in een tijdsframe tussen 08:00 en 17:00 uur. 
In geval van meer draaiuren en/of draaiuren buiten het genoemde tijdsframe is 
Collé bevoegd een door Collé vast te stellen toeslag in rekening te brengen.
35.3. Indien het gehuurde door Collé op de door Afnemer gewenste locatie 
wordt gemonteerd of wordt gedémonteerd, komen de kosten hiervan voor 
rekening van Afnemer. 

Artikel 36 -Transport 
36.1. Afnemer draagt de kosten van transport van het Gehuurde van en 
naar Collé, inclusief laden en lossen.
36.2. Een transporteur die in opdracht van Collé het Gehuurde komt halen 
of brengen, is niet bevoegd tot inspectie van het Gehuurde namens Collé.
36.3. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor 
vrachtwagens met wettelijke maximale afmetingen. Bezorging en ophalen 
vinden uitsluitend plaats op maximaal 10 meter afstand van de vrachtwagen, 
waarbij de verharde ondergrond vlak is en voor rollend materieel geschikt.
36.4. Indien de plaats van aflevering (gelet op de omvang van het Gehuurde 
of het transportmiddel, dan wel om andere reden) niet goed te bereiken is, 
komen de daardoor veroorzaakte meerkosten voor rekening van Afnemer.
36.5. Het Gehuurde wordt geacht te zijn afgeleverd en het risico hiervan 
overgegaan op Afnemer op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan 
Afnemer of achterlating van het Gehuurde op de overeengekomen plaats van 
aflevering.

Artikel 37 - Verplichtingen Afnemer
37.1. Afnemer zal het Gehuurde in overeenstemming met de 
gebruiksinstructies van Collé behandelen. Afnemer staat ervoor in dat alle 
personen die het Gehuurde bedienen daartoe bekwaam zijn, voldoen aan de 
geldende leeftijdscriteria en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) 
verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen enzovoorts.
37.2. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof 
en smering van het Gehuurde. Ook dient het oliepeil op het juiste niveau 
gehouden te worden met de daarvoor voorgeschreven olie, dit alles voor 
rekening van Afnemer.
37.3. Afnemer zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals 
genoemd in de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Collé.
37.4. Afnemer verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder 
precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde 
door hem of derden, te zullen betalen. Collé heeft het recht administratiekosten 
ten bedrage van € 100,00 per geval in rekening te brengen.
37.5. Afnemer zal het Gehuurde als een goed huurder beheren.
37.6. Afnemer is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te 
nemen ter voorkoming van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct) 
gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen 

en vastketenen van het  Gehuurde.
37.7. Afnemer zal het Gehuurde in schone, goede en direct bruikbare staat 
retourneren aan Collé, behoudens normale slijtage. Collé kan zo nodig de 
kosten voor reiniging bij Afnemer in rekening brengen.
37.8. Afnemer verplicht zich het Gehuurde op eerste verzoek van Collé 
voor inspectie ter beschikking te stellen. Afnemer verplicht zich ertoe Collé te 
allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen.
37.9. Afnemer is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de 
Overeenkomst over te dragen aan een derde of het Gehuurde aan een derde ter 
beschikking te stellen.

Artikel 38 - Detachering
38.1. Indien Collé een medewerker voor één of meer dagen of delen 
daarvan aan Afnemer uitleent of ter beschikking stelt om het Gehuurde te 
bedienen of andere werkzaamheden te verrichten, ofwel indien werknemers 
anderszins enige werkzaamheid ten behoeve van Afnemer verricht, is Afnemer 
verantwoordelijk voor de nakoming van alle uit artikel 7:658 BW en andere 
wettelijke voorschriften  (waaronder ARBO-voorschriften) voortvloeiende 
verplichtingen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de 
werknemer. Werknemer werkt in opdracht en regie van Afnemer.
38.2. Afnemer is aansprakelijk voor aanspraken van derden op grond van 
art. 6:162, 6:170 BW en andere wettelijke voorschriften. 
38.3. Afnemer vrijwaart Collé voor alle aanspraken van de betrokken 
werknemer en/of derden die voortvloeien uit of verband houden met enige 
tekortkoming van Afnemer in de nakoming van deze verplichtingen. Afnemer 
zal de door Collé dientengevolge geleden schade op eerste verzoek aan Collé 
vergoeden.

Artikel 39 - Verzekeringen
39.1. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor adequate verzekering van het 
werkrisico en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid welke samenhangt 
met het gebruik van het Gehuurde. Afnemer dient Collé op eerste verzoek een 
kopie van de betreffende verzekering en een bewijs van betaling van de premie 
te sturen.
39.2. Indien Afnemer een eigen verzekering wenst af te sluiten voor schade 
aan of verlies van de Zaak, is Collé uitdrukkelijk gerechtigd om van Afnemer 
te verlangen dat zij Collé als verzekerde opneemt en een dekkingsbevestiging 
overlegt.
39.3. In geval er bij een CAR-verzekering van Afnemer sprake is van 
een toelatingsregeling, verklaart Afnemer bij voorbaat dat Collé als (mede)
verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen.
39.4. Eventuele eigen risico’s komen te allen tijde voor rekening van 
Afnemer.

Artikel 40 - Retournering en Risico
40.1. Afnemer zal het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst 
opleveren in de staat die Collé mag verwachten van een goed onderhouden 
Zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder 
Gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
40.2. Na de overeengekomen einddatum blijft Afnemer een redelijke 
termijn van tenminste 5 werkdagen verantwoordelijk voor het Gehuurde en 
aansprakelijk voor beschadiging of verlies, tot het Gehuurde zich weer bij Collé 
bevindt.
40.3. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat een daartoe bevoegd 
persoon gedurende de afgesproken dag van ophalen aanwezig is. Indien 
Collé bij het afhalen van het Gehuurde niemand aantreft, is Collé bevoegd het 
Gehuurde mee te nemen.
40.4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen dient het Gehuurde 
gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed 
te staan voor transport, is het Gehuurde bij het afhalen niet in gereedheid 
gebracht voor transport dan verbeurt Afnemer een onmiddellijk opeisbare 
boete van € 250,00, onverminderd het recht van Collé om in plaats daarvan 
volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover 
de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. Zo zullen 
bijvoorbeeld van zogenaamde elektromachines de accu’s in voldoende mate 
moeten zijn geladen en machines met een dieselmotor zullen voldoende 
brandstof in de tank moeten hebben.
40.5. Het Gehuurde wordt na retournering door Collé geïnspecteerd, 
desgewenst op afspraak in aanwezigheid van Afnemer.
40.6. Indien bij voornoemde controle schade aan het Gehuurde wordt 
geconstateerd, wordt Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld voor eventuele 
contraexpertise door of namens Afnemer. Indien Afnemer geen gebruik maakt 
van de mogelijkheid tot contra-expertise, is de schadevaststelling door Collé 
bindend.

Artikel 41 - Aansprakelijkheid
41.1. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Collé of met haar 
contracterende derden in verband met beschadiging, diefstal of verlies 
van het Gehuurde lijdt, ongeacht of Afnemer schuld heeft aan de schade, 
diefstal of verlies, behoudens het geval dat Collé aantoonbaar opzet of grove 
roekeloosheid te verwijten valt.
41.2. Afnemer zal schade aan of verlies van het Gehuurde onverwijld 
na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan Collé 
melden.
41.3. In geval van diefstal en/of vermissing van het Gehuurde is Afnemer 
verplicht aangifte te doen bij de daarvoor bestemde instantie en (een kopie van) 
het proces-verbaal van aangifte aan Collé te overleggen.
41.4. Schadevaststelling geschiedt door de Technische Dienst van Collé of 
door een door Collé aan te wijzen expertisebureau.
41.5. Facturatie en betaling van de schade of het eigen risico behelst 
nadrukkelijk geen eigendomsoverdracht en geschiedt tegen finale kwijting.
41.6. Om Afnemer te behoeden voor onvoorziene kosten, biedt Collé 
Afnemer in vele gevallen de mogelijkheid haar risico grotendeels te beperken 
door deelname aan de Schadeafkoopregeling. Wederverhuurders zijn 
uitgesloten van deelname aan de Schadeafkoopregeling.

Artikel 42 - Hoogte schadevergoedingsplicht
42.1. In geval herstel mogelijk is, verplicht Afnemer zich tot vergoeding van de  
reparatiekosten welke hieruit voortvloeien.
42.2. In geval van diefstal en/of vermissing of (economisch) totaal verlies 
van het Gehuurde, verplicht Afnemer zich de schade aan Collé te vergoeden 
tegen de dagwaarde, verminderd met de waarde van de restanten, voor zover 
van toepassing. Onder dagwaarde wordt verstaan de huidige nieuwprijs in een 
seriegrootte van één stuks minus lineaire afschrijvingen over 120 maanden met 
in acht name van een restwaarde van 10% van de hierboven genoemde huidige 
nieuwprijs.
42.3. Indien er sprake is van totaal verlies van niet-identificeerbare Zaken 
geldt dat 75% van de huidige inkoopwaarde wordt gezien als de dagwaarde. 
Niet-identificeerbare Zaken zijn massa Zaken waarvan de ouderdom niet 
met zekerheid is vast te stellen, of waarvan de aankoopfactuur niet specifiek 
verwijst naar de betreffende zaak.
42.4. Voor vermiste zaken, waarvoor door Collé reeds de dagwaarde aan 
Afnemer is doorbelast en die later alsnog worden gevonden en geretourneerd, 
is Afnemer de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door 
Collé in mindering gebracht op de aan Afnemer te retourneren vergoeding van 
de dagwaarde.
42.5. Afnemer blijft daarnaast aansprakelijk voor alle overige 
dientengevolge door Collé geleden schade, zoals bijvoorbeeld, maar 
niet uitsluitend expertisekosten, repatriëringskosten, opruimingskosten, 
bereddingskosten, omzet- en/of winstderving, schadebehandelingskosten, 
buitengerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente.

Artikel 43 - Onderhoud, reparatie, keuring, storing, telematrie en 
vergunningen
43.1. Alle kosten van dagelijks onderhoud welke tijdens de huurperiode 
wordt verricht, zijn voor rekening van Afnemer. Het is Afnemer niet 
toegestaan enige verandering aan het Gehuurde te doen aanbrengen, noch 
herstelwerkzaamheden aan het Gehuurde te doen verrichten, tenzij deze 
herstelwerkzaamheden een schadebeperkend doel dienen.
43.2. Onder dagelijks onderhoud wordt mede, doch niet uitsluitend, 
verstaan controle van en zo nodig bijvullen van olie, koelvloeistof, 
smeermiddelen en/of accuwater, eenvoudige technische reparaties zoals 
vervanging van lampen, schoonmaken van de luchtfilter van de motor.
43.3. Afnemer dient alle defecten en/of Gebreken aan het Gehuurde binnen 
24 uur na het ontdekken hiervan te melden aan Collé op straffe van verval van 
iedere aanspraak in verband daarmee.
43.4. Indien toch reparaties door derden zijn verricht, zullen deze niet door 
Collé worden vergoed. Als daarbij niet originele onderdelen zijn gemonteerd, 
zullen deze door Collé worden vervangen, dit op kosten van Afnemer.
43.5. Collé zal eventuele storingen aan het Gehuurde zo snel mogelijk 
proberen op te lossen. Indien de storing te wijten is aan het Gehuurde, zal 
Collé Afnemer geen kosten in rekening brengen. Indien de storing te wijten 
is aan het gebruik door Afnemer, zal Collé de kosten welke gepaard gaan met 
het verhelpen van de storing en de eventueel hieruit voortvloeiende schade 
in rekening brengen bij Afnemer. Voor het verhelpen van een niet aan het 
Gehuurde te wijten storing buiten het tijdsframe 08:00 en 17:00 uur alsook op 
niet reguliere werkdagen of feestdagen geldt een toeslag op het uurtarief.
43.6. Zaken van Collé kunnen uitgerust zijn met een Track en Trace 
systeem. Een track en trace systeem is een apparaat dat is ingebouwd in de 
Zaak om snel en eenvoudig de exacte locatie van het object te kunnen bepalen. 
Collé gebruikt de track en trace systemen in beginsel uitsluitend om de Zaak 
te traceren bij diefstal, vermissing of om de Zaak op te halen indien Afnemer 
niet aan haar verplichtingen voldoet (zoals wanbetaling). De data afkomstig van 
het track en tracé systeem kan aan derden worden verstrekt en/of door Collé 
worden gebruikt voor zover dit nodig is om de Overeenkomst af te wikkelen.
43.7. Afnemer is verantwoordelijk voor (de kosten van) tijdige periodieke 
wettelijke en/of lokale keuring van het Gehuurde.
43.8. Collé is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de kosten van) in 
verband met  het gebruik van het Gehuurde noodzakelijke vergunningen 
of ontheffingen en andere toestemmingen die voor de uitvoering van de 
Overeenkomst van belang zijn.

Artikel 44 - Waarborgsom
44.1. Afnemer zal per Overeenkomst een door Collé vast te stellen, voor 
aflevering van het Gehuurde te betalen waarborgsom verschuldigd zijn.
44.2. Indien Afnemer de te betalen waarborgsom niet tijdig voldoet, kan  Collé 
de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Collé op  
schadevergoeding.
44.3. Bij verlenging van de Overeenkomst zal Afnemer uiterlijk op de dag 
van de aanvang van de verlenging een nieuwe waarborgsom voldoen.
44.4. Collé is gerechtigd om onbetaalde huurpenningen, 
schadevergoedingen en overige kosten met de ontvangen waarborgsom te 
verrekenen.
44.5. De waarborgsom wordt terugbetaald indien voor Collé vaststaat dat 
Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 45 - Atex materieel
45.1. Collé garandeert dat het verhuurde Atex materieel op het moment 
van levering  voldoet aan de minimumeisen uit de ATEX-95 richtlijn (94/9/EG). 
Collé voorziet Afnemer van de benodigde informatie met betrekking tot de 
veiligheidskwalificatie waaraan het gehuurde Atex materieel voldoet.
45.2. Afnemer is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de naleving 
van hetgeen is bepaald in wet- en regelgeving omtrent plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen. Hieronder wordt o.a. doch niet uitsluitend 
verstaan de ATEX-95 en ATEX-137 richtlijnen.
45.3. Afnemer is aansprakelijk voor de eventuele (in)directe gevolgen van 
het niet naleven van voornoemde wet- en regelgeving en vrijwaart Collé van alle 
aanspraken.
Artikel 46 - Derdenbeding
46.1. Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee 
in te stemmen dat de eigendom van het Gehuurde bij een derde kan (komen 
te) berusten of dat het Gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, 
tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Collé te vorderen 

heeft of mocht hebben.
46.2. Niet tegenstaande het bestaan van de onderhavige Overeenkomst 
zal Afnemer  het Gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder 
dat Afnemer zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra 
de derde afgifte van het Gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming 
van de verplichtingen van Collé jegens de derde. Als gevolg van deze opeising 
wordt de onderhavige Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang 
ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de 
derde of op een door die derde aangewezen locatie.
46.3. Het in dit Artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Afnemer, 
noch door Collé worden herroepen.
46.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 
BW geheel uit.

II.C. Hoofdstuk 3: Diensten/Projekt
De in dit hoofdstuk “Diensten/Projekt” vermelde bepalingen zijn, naast de 
bepalingen uit het Algemene Gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, 
van toepassing indien Collé diensten verleent, waaronder onder andere doch 
niet uitsluitend wordt verstaan de- en montage, installatie, inbedrijfstelling 
en instandhouding, bouwen van verplaatsbare accommodaties, 
onderhoudswerkzaamheden, uitvoering van servicecontracten, uitvoering van 
verlengde garantiecontracten, advisering en facilitaire dienstverlening, alles in 
de breedste zin van het woord.

Artikel 47 - Levertijd en uitvoeringstermijn
47.1. Onder levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt verstaan de in de 
Overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. 
Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd en/of 
uitvoeringstermijn bepalen.
47.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringstermijn gaat 
Collé er van uit dat de Overeenkomst kan worden uitgevoerd onder de 
omstandigheden die op dat moment bekend zijn. Als er sprake is van 
andere omstandigheden dan die welke Collé bekend waren toen de levertijd 
en/of uitvoeringstermijn werd vastgesteld, kan Collé de levertijd en/of 
uitvoeringstermijn verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder de nieuwe 
omstandigheden uit te voeren. De extra kosten die Collé hierdoor maakt zijn 
voor rekening van Afnemer.
47.3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of 
uitvoeringstermijn verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen 
daarvoor te laten leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk 
niet in de planning van Collé kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden 
worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
47.4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
47.5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Collé worden 
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. 
Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Collé kan 
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de 
planning dit toelaat.
47.6. Vermoedelijke levertijden en/of uitvoeringstermijnen zijn bij benadering 
vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij overschrijding 
van een termijn dient Afnemer Collé Schriftelijk in gebreke te stellen. Collé 
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te 
geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan 
de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen 
recht op schadevergoeding.
47.7. De levertijd en/of uitvoeringstermijn gaat in nadat Collé de door Afnemer  
ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de 
eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.

Artikel 48 - Uitvoering
48.1. Collé bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de 
Diensten worden uitgevoerd.
48.2. Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor de tijdige verkrijging 
van alle  vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen en/of 
goedkeuringen die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
48.3. In de door Collé opgegeven of met Collé overeengekomen prijs 
is, tenzij expliciet aangegeven, niet inbegrepen: kosten ter voorkoming of 
beperking van schade aan zaken; de kosten voor teken-, ontwerp-, herstel- of 
ander bouwkundig werk, de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen en 
afval; reis- en verblijfskosten.
48.4. Wijzigingen in de Opdracht resulteren in ieder geval in meerwerk, 
indien: er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; de door Afnemer 
verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; van geschatte 
hoeveelheden of maten met meer dan 5% wordt afgeweken.
48.5. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de 
prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk 
wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van 
de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de 
Overeenkomst. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk 
overtreft, mag Collé bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij 
opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk 
dat het gevolg is van een verzoek van Collé.
48.6. Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte 
tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of 
namens hem voorgeschreven materialen.
48.7. Afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van Collé, zodra zij op 
de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden 
kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en 
bovendien, indien Afnemer en/of Collé dit noodzakelijk acht, buiten de normale 
werkuren.
48.8. Afnemer draagt ervoor zorg dat de medewerkers van Collé de 
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen 
verrichten en dat de door de medewerkers van Collé in redelijkheid gewenste 
faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld. In ieder geval zal 
Afnemer zorgdragen voor de kosteloze terbeschikkingstelling van energie, 
water, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en op grond van de Arbowet 

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN



84 85colle.eu 00800 - 3625 3625

en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
48.9. Afnemer is verplicht ten aanzien van de medewerkers van Collé alle 
vereiste of nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
48.10. Collé kan de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang  
 opschorten indien:
 a. personeel of andere hulppersonen (dreigen te) worden  
 blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
 b. de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende 
 arbeidsomstandighedenwet.
48.11. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, o.a. als gevolg van verlies, 
diefstal, verbranding of beschadiging aan Zaken van Collé en/of derden, zoals 
gereed schappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden 
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere 
overeengekomen plaats.

Artikel 49 - Verplaatsbare accommodaties
49.1. Collé of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het  
installeren c.q. construeren en indien van toepassing het ontmantelen 
van de accommodatie(s), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
49.2. Installatie-, constructie- en ontmantelingskosten komen voor rekening 
van Afnemer.
49.3. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat de transportvoertuigen waarmee 
de accommodatie(s) dienen te worden afgeleverd of dienen te worden 
opgehaald de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de 
gebruikslocatie.
49.4. Afnemer is verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikslocatie 
waarop de accommodatie(s) goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient 
er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de 
accommodatie(s), al dan niet in combinatie met andere toebehoren, te dragen.
49.5. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de 
ondergrond van de gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene 
zijde naar de andere zijde.
49.6. Afnemer is verantwoordelijk voor de aansluitingen op 
nutsvoorzieningen, waaronder mede begrepen telefoon- en 
kabelaansluitingen, alsook riolering alsmede het weer loskoppelen daarvan, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
49.7. Bij vorst en sneeuw moet Afnemer alle maatregelen nemen, waardoor 
bevriezen van verwarmingsinstallaties en/of leidingen wordt voorkomen.
49.8. Gedurende de huurperiode respectievelijk in geval van verkoop 
zolang de accommodatie(s) nog onder het eigendomsvoorbehoud van Collé 
vallen, is het Afnemer verboden de accommodatie(s) aard- en nagelvast te 
verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien 
in geval van huur Afnemer in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor geen 
eigendom van accommodatie(s) voor de eigenaar dan wel bezitter van de 
grond, aangezien partijen met de huurovereenkomst slechts het tijdelijk gebruik 
van accommodatie(s) beogen.

Artikel 50 - Onderhoudswerkzaamheden
50.1. Collé verricht inspectie-, onderhouds-, reparatie-, revisie- en/of 
schadeherstelwerkzaamheden op regulieren werkdagen binnen het tijdsframe 
van 08:00 tot 17:00. Tegen een overeen te komen extra vergoeding ten laste 
van Afnemer kunnen deze werkzaamheden buiten deze dagen of tijden worden 
verricht.
50.2. Werkzaamheden door Collé met betrekking tot onderzoek naar en/of 
herstel van Gebreken of storingen, die veroorzaakt zijn door normale slijtage, 
onoordeelkundig gebruik of door het niet naleven van de door Collé gegeven 
aanwijzingen, voorschriften of (vervangings)adviezen, of die veroorzaakt zijn 
door (het Gebrekkig functioneren van) Zaken van Afnemer of derden, door 
vandalisme of door andere niet aan Collé toe te rekenen oorzaken, zullen door 
Afnemer  worden vergoed op basis van de op dat moment bij Collé geldende 
tarieven.
50.3. Werkzaamheden door Collé in verband met het verhelpen van 
(achterstallig) onderhoud aan Zaken zullen door Afnemer worden vergoed op 
basis van de op dat moment bij Collé geldende tarieven.

Artikel 51 - Oplevering
51.1. De Overeenkomst wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, 
indien: 
a. Afnemer de Werkzaamheden heeft goedgekeurd;
b. het object, waaraan de Werkzaamheden zijn uitgevoerd, door 
Afnemer in gebruik is genomen, waarbij geldt dat, indien Afnemer een gedeelte 
van het object in gebruik neemt, dat gedeelte van de Werkzaamheden als 
uitgevoerd/opgeleverd wordt beschouwd;
c. Collé Schriftelijk aan Afnemer heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden 
zijn voltooid en Afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling 
daartegen  Schriftelijk protesteert;
d. Afnemer de Werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine 
Gebreken of  ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden 
hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.
51.2. Indien Afnemer het werk niet goedkeurt, is hij verplicht dit onder 
opgave van  redenen schriftelijk kenbaar te maken. Afnemer stelt Collé 
vervolgens in de gelegenheid het werk opnieuw op te leveren.
51.3. Na oplevering van een installatie draagt Afnemer het risico voor alle 
directe en/of indirecte schade, die aan of door (het werken met) de installatie 
mocht ontstaan, behoudens de schade die aan opzet of bewuste roekeloosheid 
van Collé te wijten is.

II.D. Hoofdstuk 4: Safety & Training
De in dit hoofdstuk “Safety & Training” vermelde bepalingen zijn, naast de 
bepalingen uit het Algemene Gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, van 
toepassing indien Collé diensten op het gebied van Safety & Training verleent.

Artikel 52 - Inschrijving
52.1. De inschrijving wordt na ontvangst van de Opdrachtbevestiging 
aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan Afnemer wordt medegedeeld.
52.2. Collé behoudt zich het recht voor om wegens voor haar moverende 
redenen  toelating tot een training te weigeren.
52.3. De trainingsplaatsen worden door Collé vastgesteld. Collé behoudt 

zich het recht voor de indeling van alle trainingen voor wat betreft plaats, datum 
en tijd te  wijzigen. Collé is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel van 
Afnemer of de Cursist, voortvloeiende uit een wijziging van de trainingslocatie.
52.4. Een training vindt doorgang wanneer naar het oordeel van Collé 
voldoende cursisten deelnemen. Ingeschreven Cursisten ontvangen hiervan 
schriftelijk bericht.

Artikel 53 - Auteursrecht en eigendomsvoorbehoud
53.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collé mag 
niets uit het trainingsmateriaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei 
vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier.
53.2. Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter 
beschikking te stellen of te verkopen.
53.3. Al het (op maat) gemaakte (trainings)materiaal blijft te allen tijde en 
volledig  intellectueel eigendom van Collé.
53.4. Het door Collé verstrekte trainingsmateriaal blijft eigendom van Collé 
totdat Afnemer alle verplichtingen uit alle met Collé gesloten overeenkomsten 
is nagekomen.
53.5. Bewijzen van deelname, (deel)certificaten en diploma’s worden 
pas verstrekt nadat Afnemer alle verplichtingen uit alle met Collé gesloten 
overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 54 - Uitvoeringstermijn
54.1. De met Afnemer overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn bij 
benadering  vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn.
54.2. Bij overschrijding van een vermoedelijke uitvoeringstermijn dient 
Afnemer Collé Schriftelijk in gebreke te stellen. Collé dient daarbij een 
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan 
de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de 
oorspronkelijke levertermijn.   
Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
54.3. Bij de vaststelling van de uitvoeringstermijn gaat Collé er van uit 
dat de training kan worden gegeven onder de omstandigheden die op dat 
moment bekend zijn.  Als er sprake is van andere omstandigheden dan die 
welke Collé bekend waren toen de uitvoerings-termijn werd vastgesteld, kan 
Collé de uitvoeringstijd verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze 
omstandigheden uit te voeren.
54.4. Als er sprake is van meerwerk wordt de uitvoeringstermijn verlengd 
met de tijd nodig om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet 
in de planning van Collé kan worden ingepast, zullen de trainingen worden 
uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
54.5. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de uitvoeringstermijn 
verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
54.6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Collé wordt de  
uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van  
de trainingen niet in de planning van Collé kan worden ingepast, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
54.7. De uitvoeringstermijn gaat in nadat Collé de door Afnemer 
ondertekende Offerte Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de 
eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.

Artikel 55 - Uitvoering
55.1. Collé bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de 
trainingen worden uitgevoerd, waarbij Collé bevoegd is derden in te schakelen.
55.2. Trainingen vinden in de regel plaats in het trainingscentrum van 
Collé in Sittard. In geval van incompanytrainingen zorgt Afnemer ervoor 
dat de medewerkers van Collé de werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers 
van Collé in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking 
worden gesteld. In ieder geval zal Afnemer zorgdragen voor de kosteloze 
terbeschikkingstelling van energie, water, verwarming, afsluitbare droge 
opslagruimte en op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven 
voorzieningen.
55.3. Afnemer is verplicht ten aanzien van de medewerkers van Collé alle 
vereiste of nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
55.4. Collé kan de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang  
 opschorten indien:
a. haar medewerkers of andere hulppersonen (dreigen te) worden 
blootgesteld  aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
b. de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende 
arbeidsomstandighedenwet.
55.5. Afwijkingen van het trainingsprogramma ten gevolge van wijzigingen 
in (Arbo) wetgeving evenals door certificeringsinstanties opgelegde 
wijzigingen kunnen geen grond voor klachten opleveren.

Artikel 56 - Betaling, benodigdheden en verplichtingen 
56.1. Betaling dient voor aanvang van de Training en/of examinering te 
geschieden.  Zolang de betreffende factu(u)r(en) niet zijn voldaan, worden 
geen (praktijk) examens afgenomen.
56.2. Verzendkosten van trainingsmateriaal en examengeld zijn, tenzij 
uitdrukkelijk  anders vermeld, niet in de prijzen van Trainingen inbegrepen.
56.3. De Cursist dient op de trainingsdagen een geldig legitimatiebewijs bij 
zich te dragen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
56.4. Tijdens het praktijkdeel van de Training is het dragen van 
veiligheidsschoenen vereist. Bij de hoogwerkertraining wordt ook het dragen 
van een valgordel verplicht gesteld. Cursisten kunnen hun eigen gordel 
gebruiken of een leenexemplaar van Collé.
56.5. Afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden dient 
gepaste werk- en/of veiligheidskleding te worden gedragen.
56.6. Voor zover nodig verstrekt Collé beveiligingsmiddelen zoals 
gebruikerscode(s) en wachtwoorden om gebruik te maken van applicaties 
en e-learning. Een gebruikerscode en wachtwoord is strikt persoonlijk en 
niet overdraagbaar. De Cursist is ten aanzien van de hem of haar toegekende 
gebruikerscode en/of wachtwoord verplicht geheimhouding ten opzichte 
van een ieder te betrachten. Indien de Cursist weet of vermoedt dat zijn 

gebruikerscode en/of wachtwoord bij derden bekend is, is hij verplicht dit 
onverwijld aan Collé mede te delen.
56.7. De Cursist is niet gerechtigd om gebruikerscode en/of wachtwoord te 
gebruiken of  te laten gebruiken voor andere doeleinden dan de Training.
56.8. De Cursisten zullen vanwege de veiligheid tijdens de Trainingen altijd de  
 instructies van hun instructeur dienen op te volgen.
56.9. De Cursisten zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement welke 
geldt tijdens (en in de pauzes tussen) de Trainingen. Indien Cursisten zich 
niet houden aan het geldende huishoudelijke reglement, is Collé bevoegd 
passende maatregelen te nemen in het kader van de overtreding. Deze 
maatregelen zijn eenzijdig op te leggen en kunnen inhouden dat de Cursisten 
worden uitgesloten van verdere deelname aan de Training.

Artikel 57 - Wet Bescherming Persoonsgegevens
57.1. Alle door Afnemer en de Cursist verstrekte gegevens worden 
opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. De gegevens zullen 
worden gebruikt voor verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering zoals 
het kunnen inschrijven van Cursisten, het toesturen van Trainingsmateriaal 
en het herinneren aan een tijdige hernieuwing respectievelijk verlenging van 
aflopende certificaten en/of diploma’s.
57.2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Afnemer en/of de Cursist 
zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 58 - Aansprakelijkheden en vrijwaringen
58.1. Afnemer vrijwaart Collé voor schade of aanspraken van derden 
als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Cursist, 
alsmede het gebruik van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen 
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
58.2. Collé is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan in verband 
met de uitvoering van de gegeven Trainingen. Collé is derhalve niet 
aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen 
personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of 
stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, 
behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid harerzijds.
58.3. Indien de Cursist, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke 
uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen, 
noch zijn rijbewijs is ingevorderd, welke verklaring onjuist zou zijn, toch aan 
de Training deelneemt, vrijwaart Afnemer Collé volledig en zal Afnemer de 
eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere 
financiële consequenties geheel overnemen. Dit geldt eveneens indien enige 
andere onwaarachtige opgave door de Cursist is verstrekt, waarbij Collé de 
Cursist niet zou hebben toegelaten aan de trainingen te laten deelnemen indien 
Collé van de werkelijke situatie op de hoogte zou zijn geweest.
58.4. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, o.a. als gevolg van verlies, 
diefstal, verbranding of beschadiging aan Zaken van Collé en/of derden, zoals 
gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op 
de plaats waar de trainingen worden gegeven.
58.5. Deelname aan de Training geschiedt geheel voor eigen risico van 
Afnemer en/of de Cursist.

II.E. Hoofdstuk 5: Schadeafkoopregeling
De in dit hoofdstuk “Schadeafkoopregeling” vermelde bepalingen zijn, 
naast de bepalingen uit het Algemene Gedeelte van deze Algemene 
Voorwaarden, van toepassing indien Afnemer uitdrukkelijk en Schriftelijk een 
Schadeafkoopregeling, met Collé is overeengekomen. 

Artikel 59 - Toepasselijkheid
59.1. Collé doet afstand van haar recht op vergoeding door Afnemer van 
schade als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging van de Zaak tot de 
hoogte van het van toepassing zijnde eigen risico, indien en voor zover aan de 
voorwaarden en beperkingen van de Regeling is voldaan.
59.2. De Regeling is alleen van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk en 
Schriftelijk met Collé is overeengekomen. Afnemer kan slechts aanspraak 
maken op de Regeling indien hij de hiervoor verschuldigde vergoedingen 
aan Collé heeft voldaan en overigens al zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst nakomt.
59.3. De Regeling is uitsluitend van toepassing op materiële schade aan of 
dagwaarde van de Zaak door verlies of beschadiging van de Zaak of een deel 
daarvan (alsmede in verband gemaakte kosten van maatregelen die Collé vooraf 
heeft goedgekeurd) voor zover veroorzaakt door van buiten komend onheil dat 
heeft plaatsgevonden in de Benelux en Duitsland. In Frankrijk is de Regeling 
van toepassing op schadevoorvallen ontstaan binnen een straal van 250  
kilometers van de grens met één van de Benelux landen.
59.4. Alleen Afnemer kan rechten aan de Regeling ontlenen. Afnemer 
vrijwaart Collé voor aanspraken van derden, waaronder gesubrogeerde 
verzekeraars.
59.5. De Regeling is niet van kracht indien huurder ter zake van een 
schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere 
voorziening of daaraan  rechten had kunnen ontlenen indien de Regeling niet 
bestond.
59.6. De Regeling is niet van toepassing op door Collé bij collega 
verhuurbedrijven ingehuurde artikelen.
59.7. Regres van kosten ter vaststelling van de schade wordt uitsluitend 
beperkt voor zover de schadevaststelling door de Technische Dienst van Collé 
of een door Collé aangewezen expertisebureau wordt verricht.

Artikel 60 - Eigendom
60.1. Alle Zaken blijven eigendom van Collé, ongeacht de eventuele 
toepassing van de Regeling.
60.2. Facturatie en/of betaling van de schade of een eigen risico behelst 
nadrukkelijk  geen eigendomsoverdracht.
Artikel 61 - Uitsluitingen
61.1. Van de Regeling is uitgesloten schade aan, veroorzaakt door, 
optredende bij of voortvloeiende uit:
 a. opzet of door bewuste roekeloosheid van Afnemer en/of diens
 personeel en/of hulppersonen;

b. onvoldoende zorg en/of Ondeskundig en/of Onzorgvuldig  
 gebruik, handelen of nalaten van Afnemer en/of diens personeel en 
 of hulppersonen, hieronder is in elk geval begrepen gebruik zonder  
 bezit van het daarvoor vereiste vaardigheidsbewijs of certificaat;
c.  gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de Zaak bestemd  
 is;
d. schade door (beton)vervuiling;
e. schade waarbij niet aan het onzekerheidsvereiste uit art. 7:925 
 BW is voldaan;
f. schade aan (lucht)banden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve 
 deze schade ook andere schade aan de Zaak is ontstaan;
g. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
 onlusten, staking, oproer of muiterij, dan wel atoomkernreacties,  
 onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
h. doorverhuur van de Zaak of anderszins ter beschikking van 
 derden gesteld van de Zaak;
i. het niet opvolgen van preventieve maatregelen en/of andere 
 aanwijzingen afgedrukt op de Overeenkomst of (product) 
 handleiding.
61.2. Naast bovengenoemde uitsluitingen wordt het regres op Afnemer 
niet beperkt indien niet aantoonbaar aan alle onderstaande  
voorwaarden en omstandighede is voldaan:
a. de Zaak is waar mogelijk beveiligd met een (dissel)slot, buiten 
werktijd opgeslagen of geplaatst in een afgesloten ruimte of, indien 
dat fysiek onmogelijk is, op een beveiligd dan wel op een door middel 
van degelijk afgesloten hekwerk omheind buitenterrein of 
bouwplaats;
b. er is sprake van braak aan pand, container, keet of hekwerk.  
Braak zal slechts worden aangenomen indien er uiterlijk 
waarneembare sporen van braak zijn.

Artikel 62 - Verplichtingen in geval van schade
62.1. Zodra Afnemer van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs 
had kunnen dragen, is, op straffe van verval van iedere aanspraak op 
beperking van het regresrecht, verplicht om:
a. de gebeurtenis onmiddellijk aan Collé te melden;
b. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, 
meer in het bijzonder de aanwijzingen van Collé op te volgen, de gevraagde 
inlichtingen en documenten (waaronder een volledig ingevuld en ondertekend 
schade formulier met toedrachtsomschrijving) te verstrekken resp. overleggen 
en zich te onthouden van handelingen die de belangen van Collé kunnen 
schaden;
c. In geval van diefstal en/of vermissing van de Zaak aangifte te doen bij 
de daar voor bestemde instantie en (een kopie van) het proces-verbaal van 
aangifte  aan Collé te overleggen.

Artikel 63 - Kosten, vergoedingen en eigen risico
63.1. Voor toepasselijkheid van de Regeling is Afnemer aan Collé een 
vergoeding, uit te drukken in een percentage van de huurprijs verschuldigd.
63.2. De Regeling geeft geen recht op enige vergoeding of restitutie aan 
Afnemer.
63.3. Bij elke schadeveroorzakende gebeurtenis is per Zaak het 
navolgende eigen risicobedrag van toepassing, dat door Afnemer aan Collé 
dient te worden vergoed:
a. in geval van beschadiging van de Zaak Euro 2.500; 
b. in geval van diefstal/vermissing van de Zaak is het eigen risico 
afhankelijk van de nieuwwaarde van de Zaak:
1. bij een nieuwwaarde hoger dan € 5.000,00 bedraagt het eigen 
 risico € 5.000,00;
2. bij een nieuwwaarde lager dan € 5.000,00 bedraagt het eigen risico 
 € 1.250,00.

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMEEN



86 colle.eu

COLLÉ RENTAL & SALES
Collé	 Rental	 &	 Sales,	 met	 vestigingen	 in	 Nederland,	 Duitsland,	 België	 en	
Luxemburg, is dé specialist bij uitstek op het gebied van verhuur, verkoop en 
service van machines. Collé Rental & Sales biedt u een omvangrijk assortiment 
van machines voor bouw, industrie, grondverzet, reiniging, intern transport, 
tuin & park en evenementen. Meer dan 120 jaar ervaring staat bij Collé garant 
voor een uitgebreid assortiment, scherpe prijzen en een uitstekende service. 
Het hoofdkantoor van Collé Rental & Sales, met een oppervlakte van meer dan 
100.000 m2, is gevestigd in Sittard. Hier zijn ook de divisies Collé Machinehandel, 
Collé Verhuur, Collé Project, Collé Industrie, Collé Events en Collé Safety & Training 
gevestigd.

Hoofdkantoor Sittard

Algemeen 00800 - 3625 3625

Sittard (NL) Hoofdkantoor
Nusterweg	100	-	102
6136 KV  Sittard
Tel. +31 (0)46	-	457	4100
sittard@colle.eu 

Eindhoven (NL)
De Witbogt 21
5652 AG Eindhoven 
Tel.	+31	(0)40	-	303	4020		
eindhoven@colle.eu

Rotterdam (NL) 
Moezelweg 148
3198 LS Rotterdam
Tel.	+31	(0)10	-	313	3410
rotterdam@colle.eu

Utrecht (NL)
Lakerveld 43
4128 LE Lexmond
Tel. +31 (0)30	-	240	9060
utrecht@colle.eu 

 

Groningen (NL)
A.B. Nobellaan 1
9615 TM  Kolham
Tel.	+31	(0)50	-	751	7860
groningen@colle.eu

Eemshaven (NL)
Schildweg 6
9979 XR  Eemshaven
Tel.	 +31	(0)50	-	751	7860
eemshaven@colle.eu 

Leer (DE)
Borgwardring 10A
26802 Moormerland 
Tel.	+49	(0)49	-	549	233	895 
leer@colle.eu 

Bremen (DE)
Heinz-Kerneck-Straße	18
28307  Bremen
Tel. +49 (0)421	-	9440	2010
bremen@colle.eu 

Hamburg (DE)
Billwerder Ring 14
21035  Hamburg
Tel. +49 (0)40	-	558	969	120
hamburg@colle.eu 

Berlin (DE)
Gewerbering 9A
14656 Brieselang
Tel. +49 (0)332	-	342	4240
berlin@colle.eu 

Osnabrück (DE)
Karmannstraße	1
49084 Osnabrück  
Tel.	+49	(0)5222	-	807	670
osnabrueck@colle.eu

Ostwestfalen (DE)
Schötmarsche	Straße	22
32107	Bad	Salzuflen
Tel.	+49	(0)5222	-	80	7	670
ostwestfalen@colle.eu

Leipzig-Gera (DE)
Industriering 3
06712	Kretzschau-Döschwitz 
leipzig-gera@colle.eu

Philippsburg (DE)
Bruchstücker 87
76661 Philippsburg 
Tel.	+49	(0)7256	-	2023	880
philippsburg@colle.eu 

Luxemburg (LU)
Tel.	00800	-	3625	3625
luxembourg@colle.eu

België (BE) 
Tel.	00800	-	3625	3625
info@colle.eu

8700800	-	3625	3625
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88 colle.eu

www.colle.eu   -   info@colle.eu

Uw partner voor elk project

00800 - 3625 3625
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