
Kitmanstraat 3 
1812 PL Alkmaar 

telefoon 072-5402214 

telefax   072-5402986 

Homepage: www.sb-int.nl 
E-mail: verkoop@sb-int.nl 

   
Prijslijst 2020 

 

    
Leveringen: per zending > € 300,00 franco uw magazijn in Nederland of franco Nederlandse grens. Minimum orderbedrag € 30,00 netto. 
Op al onze transacties zijn onze leverings- en verkoopvoorwaarden gedeponeerd onder nummer 58/1987 van toepassing. 
Prijzen zijn excl. BTW.  Prijswijzigingen voorbehouden.  
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Schoorsteenveegapparatuur 
 

art.nr.  prijs 
 
 
 

omschrijving ean-code 

3720   15,75 1 Draadsterren Ø 150 mm, staal plat 8716383001092 

3721   20,15 1 Draadsterren Ø 150 mm, RVS plat 8716383019165 

3722   25,45 1 Draadsterren Ø 150 mm, peek/140º 8716383019172 

3723   14,30 1 Draadsterren Ø 150 mm, nylon/50º 8716383019189 

3725   27,60 1 Draadsterren Ø 180 mm, peek/140º 8716383019196 

3726   14,75 1 Draadsterren Ø 180 mm, nylon/50º 8716383019202 

3730   15,75 1 Draadsterren Ø 200 mm, staal plat 8716383001108 

3731   18,15 1 Draadsterren Ø 200 mm, RVS plat 8716383019219 

3732   28,40 1 Draadsterren Ø 200 mm, peek/140º 8716383019226 

3733   14,95 1 Draadsterren Ø 200 mm, nylon/50º 8716383019233 

3740   16,30 1 Draadsterren Ø 250 mm, staal plat 8716383001115 

3741   18,85 1 Draadsterren Ø 250 mm, RVS plat 8716383019240 

3742   34,20 1 Draadsterren Ø 250 mm, peek/140º 8716383019257 

3743   16,75 1 Draadsterren Ø 250 mm, nylon/50º 8716383019264 

3750   16,30 1 Draadsterren Ø 300 mm, staal plat 8716383001122 

3751   19,65 1 Draadsterren Ø 300 mm, RVS plat 8716383019271 

3752   40,55 1 Draadsterren Ø 300 mm, peek/140º 8716383019288 

3753   18,40 1 Draadsterren Ø 300 mm, nylon/50º 8716383019295 

3760  14,05 1 Draadsterren Ø 350 mm, staal plat 8716383019950 

3761   20,15 1 Draadsterren Ø 350 mm, RVS plat 8716383019301 

3770  15,50 1 Draadsterren Ø 400 mm, staal plat 8716383019967 

3771   21,75 1 Draadsterren Ø 400 mm, RVS plat 8716383019318 

3778   97,30 1 Schoorsteenveegapparaat 150 mm, staal plat 8716383001085 

3780   97,30 1 Schoorsteenveegapparaat 200 mm, staal plat 8716383001054 

3782   97,30 1 Schoorsteenveegapparaat 250 mm, staal plat 8716383001061 

3784   99,20 1 Schoorsteenveegapparaat 300 mm, staal plat 8716383001078 

13770   117,20 1 Schoorsteenveegapparaat 150 mm, RVS plat 8716383019042 

13772   117,20 1 Schoorsteenveegapparaat 200 mm, RVS plat 8716383019059 

13774   117,20 1 Schoorsteenveegapparaat 250 mm, RVS plat 8716383019066 

13776   117,20 1 Schoorsteenveegapparaat 300 mm, RVS plat 8716383019073 

13780   147,85 1 Schoorsteenveegapparaat 150 mm, peek 8716383019080 

13782   147,85 1 Schoorsteenveegapparaat 200 mm, peek 8716383019097 

13784   161,10 1 Schoorsteenveegapparaat 250 mm, peek 8716383019103 

13786   181,85 1 Schoorsteenveegapparaat 300 mm, peek 8716383019110 

13790   100,80 1 Schoorsteenveegapparaat 150 mm, nylon 8716383019127 

13792   100,80 1 Schoorsteenveegapparaat 200 mm, nylon 8716383019134 

13794   107,40 1 Schoorsteenveegapparaat 250 mm, nylon 8716383019141 

13796   111,85 1 Schoorsteenveegapparaat 300 mm, nylon 8716383019158 
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Leverings- en verkoopvoorwaarden 

van Sprenger & Brommer B.V., gevestigd te Alkmaar 

 

Artikel 1.AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

Op al onze overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, zulks met uitsluiting van die van de wederpartij. 

 

Artikel 2. PRIJZEN 
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Sprenger & Brommer behouden zich het recht voor de prijzen te verhogen, indien valutaverhoging dit 

noodzakelijk maakt. 

 

Artikel 3. LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Alkmaar en zijn de goederen geheel voor rekening en risico van de koper. 

Onverminderd het bepaalde ten aanzien van levering en risico blijft het verkochte ons eigendom tot dat de koopprijs vermeerderd met eventuele rente en 

kosten, aan ons is voldaan. 

Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het door Sprenger & Brommer verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of 

daarover op enige andere wijze te beschikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Indien koper de goederen – waarop ons eigendomsvoorbehouden rust – aan een derde levert, is hij gehouden zijn uit deze levering voortvloeiende vordering 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan ons te cederen. 

 

Artikel 4. IN ONTVANGSTNAME GOEDEREN DOOR KOPER 
Koper is gehouden de goederen bij levering te controleren op zichtbare gebreken, alsmede te keuren, naar maat, soort, type en hoeveelheid. In ontvangstname 

zonder schriftelijke aanmerkingen geldt te dezer zake als acceptatie. 

 

Artikel 5. LEVERTIJD 
De opgegeven levertijden gelden onder voorbehoud en niet- of niet-tijdige levering geeft koper geen recht op vergoeding van de schade, hoe ook genaamd. 

 

Artikel 6. OVERMACHT 
In geval van overmacht, waaronder mede begrepen staking, storingen in het produktieproces, niet- of niet-tijdige aanvoer van grondstoffen, materialen of 

diensten, nodig voor de produktie van de bestelde goederen, of enige omstandigheid ten gevolge waarvan Sprenger & Brommer gedurende kortere of langere 

tijd niet aan haar verplichtingen kan voldoen of daarin gehinderd wordt, zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de leveringstermijn met de duur van de 

overmachtsituatie te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voorzover nog niet ten uitvoer gelegd te annuleren en/of te ontbinden, zonder tot vergoeding 

van eventuele schade – hoe ook genaamd – verplicht te zijn. 

 

Artikel 7. WANPRESTATIE VAN DE KOPER 
Indien de koper zijn verplichtingen niet, niet-tijdig of slechts gedeeltelijk nakomt, is koper door dit enkele feit in gebreke zonder dat ingebrekestelling is 

vereist en is Sprenger & Brommer gerechtigd, met behoud van rechten op schadevergoeding, de overeenkomst te annuleren en/of  te ontbinden c.q. verdere 

uitvoering op te schorten, zulks ter keuze van Sprenger & Brommer. 

 

Artikel 8. VERZENDING 
De goederen reizen voor rekening en risico van koper. Men dient Sprenger & Brommer tenminste 24 uur van te voren in kennis te stellen wanneer de 

goederen door koper worden afgehaald.  

Zonder enige aansprakelijkheid terzake op zich te nemen, is Sprenger & Brommer bereid op verzoek van koper en op naam en voor rekening van 

laatstgenoemde een andere vervoerder dan de hare in te schakelen. De minimale afroeptermijn voor koper bedraagt in dit geval minimaal 48 uur. 

 

Artikel 9. REKLAMES 

Er wordt niet op monsters geleverd. Afwijkingen in maat of uitvoering, welke binnen de gebruikelijke toleranties vallen, worden door ons voorbehouden. 

Klachten – anders dan voor zaken genoemd in artikel 4 – dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk bij ons te worden ingediend. 

Klachten welke betrekking hebben op mindere sorteringen kunnen niet in behandeling worden genomen. Verkoper moet ten aanzien van alle reklames in 

de gelegenheid gesteld worden deze te controleren. Indien naar ons oordeel de klacht gerechtvaardigd is, zal Sprenger & Brommer naar eigen keuze de 

afgekeurde artikelen vervangen, hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende goederen. Wij zijn niet verplicht 

tot vergoeding van verdere schade of kosten van de koper hoe ook genaamd. Retourzending van de afgekeurde goederen kan alleen geschieden na 

goedkeuring van Sprenger  & Brommer en op kosten van de koper. 

 

Artikel 10. FACTURERING EN BETALING 

Facturering door Sprenger & Brommer geschiedt tegelijk met de levering. Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, zonder 

enige korting of aftrek en zonder dat compensatie is toegestaan. 

Betalingen later dan 30 dagen na factuurdatum is een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over factuurwaarde (inclusief 

btw), zonder dat wij terzake genoodzaakt zijn te sommeren c.q. in gebreke te stellen of te dagvaarden. Invorderingskosten in en buiten rechte, waaronder 

begrepen proceskosten en kosten van faillissementsaanvrage, komen steeds ten laste van de koper. De invorderingskosten worden begroot op 15% van het 

openstaande bedrag, met een minimum van € 22,70. 

 

Artikel 11. RECHT 

Het Nederlandse recht is van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd, behoudens hogere voorziening. 

 

Artikel 12. ACCEPTATIE 

Door het plaatsen van een order bij Sprenger & Brommer verklaart koper zich accoord met deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden welke 

gedeponeerd zijn bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. 

 


