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EIA

 in €

Product-                         EAN 

Nummer                        Code

Model-

Naam / Kleur
Omschrijving

79,00

I10111   35060296411084

        VPE min 10 Stück 

Initium Kabel

C15 IEC 1,5m 

40 aders van 99,9999% OFC vormen drie 2 mm² geleiders met een hoog puurheidsgehalte 

en een betere geleiding zijn ingebouwd in een parallelle constructie met lichte tordering. 

Initium-kabel is uitgevoerd met IsoTeks robuuste ingegoten stekkereinden van massief 

vernikkeld koper, 16A rated en in EU- C15 IECuitvoering beschikbaar.

Standaard lengte:1,5 m

550,00  I107011  5060296410896

149,00

I101007   5060296410056

I101013   5060296411091

I101019   5060296410063

Premier Kabel

 C  7 IEC 1,5m

 C13 IEC 1,5m

C19 IEC 1,5m

40 verzilverde aders van 99,9999% OFC vormen drie 2 mm² geleiders met een hoog 

puurheidsgehalte en betere geleiding. Ze zijn ingebouwd in een parallelle constructie met 

lichte tordering Premier-kabel is uitgevoerd met IsoTeks robuuste ingegoten stekkereinden 

van met 24 karaats goud verguld OFC, 16A rated en in EU- C7, C15 en C19 

IECuitvoeringbeschikbaar.

Standaard lengte:1,5M 

 

719,00

 

I107012   5060296410957

I107013   5060296410940

299,00

119,00

I102007   5060296410322

I102015   5060296410315

I102019   5060296410261

I102000

Sequel Kabel

C7 IEC 2,0m

 C15 IEC 2,0m

C19 IEC 2,0m

 per meter 
(ongeconfectioneerd)

23 verzilverde 99,9999% OFC-aders vormen drie 2  mm² geleiders met een hoog 

puurheidsgehalte en een betere geleiding. Ze zijn ingebouwd in een parallelle constructie 

met lichte tordering. Sequel-kabel is uitgevoerd met IsoTeks ingegoten stekkereinden van 

24 karaats verguld OFC, 16A rated en in EU- C7, C15 en C19 beschikbaar.

Standaard lengte:2,0 m, op maat gemaakte kabellengtes zijn ook verkrijgbaar

119,00

199,00

299,00

 

 

I102215

I102219

I102315   5060296410902

I102319   5060296410919

I102115   5060296410513

I102119   5060296410568

Sequel Link Cable 

0,5  Meter

Neutrik  auf C15

Neutrik  auf C19

1,0  Meter

Neutrik auf C15

Neutrik auf C19

2,0 Meter

Neutrik auf C15

Neutrik auf C19

23 verzilverde 99,9999% OFC-aders vormen drie 2 mm2 geleiders met een hoog 

puurheidsgehalte en een betere geleiding. Ze zijn ingebouwd in een parallelle constructie 

met lichte tordering. Sequel-kabel is uitgevoerd met IsoTeks ingegoten stekkereinden van 

24 karaats verguld OFC, 16A rated

                                 Initium  C13 Kabel Pakket zamen met Polaris

                                                                             Premier C 13 Kabel Pakket zamen met Sirius

Silber

Schwarz

NIEUW

NIEUW
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EIA

 in €

Product-                         EAN 

Nummer                        Code

Model-

Naam / Kleur
Omschrijving

549,00

219,00

I103007   5060296410087

I103015   5060296410070

I103019   5060296410094

I103000

Elite Kabel

C7 IEC 2,0m

C15 IEC 2,0m

 C19 IEC 2,0m

per meter 

(ongeconfectioneerd)  

23 verzilverde 99,9999% OFC-aders vormen drie 2  mm² geleiders met een hoog 

puurheidsgehalte en een betere geleiding. Ze zijn ingebouwd in een parallelle constructie 

met lichte tordering. Sequel-kabel is uitgevoerd met IsoTeks ingegoten stekkereinden van 

24 karaats verguld OFC, 16A rated en in EU- C7, C15 en C19 beschikbaar.

Standaard lengte:2,0 m, op maat gemaakte kabellengtes zijn ook verkrijgbaar

949,00

395,00

I104007   5060296410117

I104015   5060296410100

I104019   5060296410124

I104000

Optimum Kabel

C 7 IEC 2,0m

 C15 IEC 2,0m

C19 IEC 2,0m

per meter 
(ongeconfectioneerd)  

Unieke verzilverde OCC (Ohno Continuous Cast) koperen vierkante aders vormen drie 

3mm2 geleiders. Deze bieden een ongeëvenaarde koperpuurheid. Ze zijn ingebouwd in een 

parallelle constructie met lichte tordering.  De Optimum-kabel is uitgevoerd met IsoTeks op 

maat gemaakte audiofiele connectoren van massief OFC met 24ct vergulde geleiders, 20A 

rated en in EU- C7, C15 en C19 beschikbaar

Standaard lengte: 2,0 m, op maat gemaakte kabellengtes zijn ook verkrijgbaar

279,00

549,00

949,00

I104215

I104219

I104315   5060296410926

I104319   5060296410933

I104115  5060296410520

I104119  5060296410575

Optimum Link Kabel

0,5  Meter

Neutrik auf C15

Neutrik auf C19

1,0  Meter

Neutrik auf C15

Neutrik  auf C19

2.0 Meter

Neutrik auf C15

Neutrik  auf C19

Unieke verzilverde OCC (Ohno Continuous Cast) koperen vierkante aders vormen drie 

3mm2 geleiders. Deze bieden een ongeëvenaarde koperpuurheid. Ze zijn ingebouwd in een 

parallelle constructie met lichte tordering.  De Optimum-kabel is uitgevoerd met IsoTeks op 

maat gemaakte audiofiele connectoren van massief OFC met 24ct vergulde geleiders, 25A 

rated 

1.749,00 I105015   5060296410131

I105019   5060296410148

I105020   5060296410155

Syncro [SE] Kabel

C15 IEC 2,2m

C19 IEC 2,2m

Neutrik 2,2 m

Verwijdert op unieke wijze schadelijke DC door de sinusgolf van het stroomnet te 

herbalanceren. Vierkante verzilverde OCC (Ohno Continuous Cast) koperen aders vormen 

drie 3mm2 geleiders. Deze zijn ingebouwd in een parallelle constructie met lichte tordering.  

16A rated en beschikbaar in EU-versies met C7-, C15-, C19- en Neutrikstekkereinden.

Totale lengte van 2,25 m, op maat gemaakte kabellengtes zijn ook verkrijgbaar

599,00

   

I105119  5060296411039

I105219  5060296411053

Syncro Uni 

silver C19 IEC

swart C19 IEC

De EVO3 Syncro Uni herbergt een innovatieve elektronicaschakeling die 

gelijkspanningselementen onderdrukt, de sinuscurve van de wisselspanning opnieuw 

opbouwt en brom van de voeding reduceert. Dit innovatieve product wordt in de 

stroomtoevoer van een hifi-apparaat ingezet en laat zich ook combineren met de netfilters 

van IsoTek om een symmetrische sinus aan alle uitgangen te leveren.

NIEUW
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EIA

 in €

Product-                         EAN 

Nummer                        Code

Model-

Naam / Kleur
Omschrijving

3.000,00

1,380,00

I105515   5060296410964

I105519   5060296410971

I105500

Ascension Kabel

C15 IEC 2,0m

 C19 IEC 2,0m

per meter 

(ongeconfectioneerd) 

Das Ultimative

EVO3 Ascension tilt de ontwerpen en technische innovaties van IsoTeks voedingskabels 

naar een hoger niveau. Dit unieke ontwerp bestaat uit diep cryogene, verzilverde 'Ohno 

continuous cast copper' (OCC-)geleiders, omringd met een diëlektriek van lucht met 

gedeeltelijk FEP-contact. De gehele constructie wordt afgesloten middels een 

geëxtrudeerde FEP-buis. Elk geleiderassemblage beschikt over een Mylar-pakking, met een 

OFC-afscherming en een lichte tordering met FEP-luchtbuizen. Ascension verlaagt de 

ruisvloer tot een inktzwart niveau. Hiermee opent u het geluidsbeeld met holografische 

beelden, lucht en ruimte, en met een ongeëvenaarde micro-dynamiek. Verbluffend. 

Standaard lengte: 2,0 m

129,00 I100001  5060296410162

Iso Plug
Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling.

Leidt netvervuiling weg van uw gevoelige audiocomponenten.

Kan gebruikt worden nabij netvervuilende apparaten.

Nuttige en kosteneffectieve wijze voor het upgraden van een standaard 

netspanningsdistributieblok. Directe 8.000A bescherming.

349,00 I106001  5060296410032

Mini Mira Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI-reductie 30dB audio, 40dB 

visueel. Triple Resonance Filter© biedt een

ultieme visuele prestatie en voorkomt inschakelstomen die leiden tot een kortere levensduur 

van een component. Directe 13.500A bescherming

499,00 I107001  5060296410018

  

Polaris Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI reductie 30dB. 

Onafhankelijke contactdozen voorkomen onderlinge Differential Mode-besmetting. Directe 

13.500A bescherming, dankzij IsoTeks uniek sequentieel beschermingssysteem. Inwendig: 

meeraderig verzilverd OFC koper met diëlektrisch PTFE.

550,00  I107011 5060296410896

299,00  I107004  5060296411015        

Gemini 2-weg netfilter

Het instapmodel binnen het aanbod van de meervoudig onderscheiden range aan netfilters 

van IsoTek is de EVO3 Gemini. Deze kan als upgrade ingezet worden in tweekanaals audio- 

of AV-systemen en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De Gemini verbetert de 

klankkwaliteit van de aangesloten apparatuur en garandeert een betrouwbare 

overspanningsbeveiliging. Door de compacte uitvoering is de Gemini gemakkelijk te 

plaatsen en eenvoudig te combineren met de Genesis One sinusgenerator als er meerdere 

aansluitingen nodig zijn.

819,00 I107005      5060296410780

Corvus

Inkl. Premier Kabel

Corvus is een evolutie van IsoTeks onderscheiden Polaris-ontwerp, opnieuw 

geconfigureerd en uitgerust met 9 output contactdozen en een hogere wattage. Een 

kosteneffectieve upgrade voor elk audio- of audiovisueel systeem, welke leidt tot een betere 

prestatie en bescherming. 

Directe 13.500A bescherming

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5 m inclusiev

                             Initium  C13 Kabel Pakket zamen met Polaris

NIEUW

NIEUW
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EIA

 in €

Product-                         EAN 

Nummer                        Code

Model-

Naam / Kleur
Omschrijving

 

899,00 I108005  5060296410223

SOLUS

silver

Vraag naar de beschikbaarheid

All-in-one oplossing.

Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI reductie 45dB. Uniek 

Individual Differential Gate© filternetwerk zorgt voor de isolatie tussen de zes 

aansluitpunten en draagt bij aan elimineren van kruisbesmetting  KERP© (Kirchoff’s Equal 

Resistance Path) garandeert gelijke weerstand en gelijke voedingsafgifte voor alle 

contactdozen.Directe 22.500A bescherming, uitgerust met IsoTeks uniek sequentieel 

beschermingssysteem. Inwendig; meeraderig verzilverd OFC kopermet diëlektrisch PTFE.

 

1.499,00 I108001  5060296410209

I108002  5060296410216

Aquarius

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

                                                                    THE LEGEND

                         6 onafhankelijke, individueel gefilterde uitgangen 

Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI reductie 60dB. Zes unieke 

conditioningtrappen zorgen voor isolatie tussen alle contactdozen ter eliminatie van 

Differential Mode-besmetting. KERP© (Kirchoff’s Equal Resistance Path) garandeert gelijke 

weerstand en gelijke voedingsafgifte voor alle contactdozen. Directe 67.500A bescherming, 

uitgerust met IsoTeks uniek sequentieel beschermingssysteem. Inwendig; massieve kern 

verzilverd OFC koper met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP. Twee hoogvermogen 

contactdozen leveren continu 3.680W. Vier middenvermogen contactdozen leveren continu 

1.150W.

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5M inclusiev

629,00 I107003  5060296410247

I107002  5060296410254

Sirius

silver

swart

Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI reductie 40dB. 

Onafhankelijke contactdozen verwijdert Differential Mode-vervuiling. Unieke Inductive 

Resistance Gate© bevordert de isolatie tussen de contactdozen. KERP© (Kirchoff’s Equal 

Resistance Path) garandeert gelijke weerstand en gelijke voedingsafgifte. Directe 22.500A 

bescherming, uitgerust met IsoTeks uniek sequentieel beschermingssysteem. Inwendig; 

meeraderig verzilverd OFC koper met diëlektrisch PTFE.

 

719,00

 

I107012  5060296410957

I107013  5060296410940

                                                             

                                                                   Premier C 13 Kabel Pakket zamern met Sirius

zilver

swart

NIEUW
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EIA

 in €

Product-                         EAN 

Nummer                        Code

Model-

Naam / Kleur
Omschrijving

3.399,00 I108006  5060296410278

I108007  5060296410285

Sigmas

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

Verwijdert zowel Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI reductie 75dB. 

KERP© (Kirchoff’s Equal Resistance Path)

garandeert gelijke weerstand en gelijke voedingsafgifte voor alle contactdozen. Directe 

108.000A bescherming. Inwendig; massieve kern van verzilverd PCOCC met nagenoeg 

luchtdiëlektrisch FEP. Twee hoogvermogen aansluitingen leveren 3.680W aan 

continuvermogen. Vier middenvermogen aansluitingen leveren 2.300W continuvermogen.

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5 m inclusiev

6.999,00 I108008   5060296410278

I108009   5060296410285

Nova

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

         12 onafhankelijke, individueel gefilterde uitgangen + Syncro Technologie

EVO3 Nova 12-weg netfilter 

De EVO3 Nova is een passief netfilter van absolute topkwaliteit dat elke vorm van 

verstoringen in de stroomvoorziening wegneemt. Daartoe is onder andere een 

elektronicaschakeling ter onderdrukking van gelijkspanningselementen ingebouwd. De 

Nova biedt twaalf onafhankelijk van elkaar gefilterde contactpunten; acht voor 

bronapparaten en voorversterker met een stroomopname van maximaal 10A en vier voor 

een geïntegreerde of (eind-)versterker, actieve luidspreker(s) of subwoofer tot 16A. De 

EVO3 Nova is hierdoor een upgrade voor de gehele hifi- of AV-systeem 

4.199,00 I109006  5060296410292

I109005  5060296410308

Titan

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

Verwijdert zowel Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI reductie 82dB. 

KERP© (Kirchoff’s Equal Resistance Path) garandeert gelijke weerstand en gelijke 

voedingsafgifte voor alle aansluitpunten. Directe 112.500A bescherming, uitgerust met 

IsoTeks uniek sequentieel beschermingssysteem met aardlekschakelaar. Inwendig; 

massieve kern van verzilverd PCOCC met een nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP. Twee 

onafhankelijke contactdozen leveren 4.600W aan continuvermogen met een piekabsorptie 

van 25.000W.

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5M inclusiev

NIEUW
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Model-

Naam / Kleur
Omschrijving

 

1.999,00

I109100  5060296410377

I109101  5060296410384

Titan One 

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

Lijkt op Titan

Een contactdoos + link aansluiting

Uniek eencellig zuiveringssysteem reduceert RFI met 82dB Directe 112.500A bescherming, 

3680W aan hoogvermogen clean-power voor onder andere vermogenversterkers en 

subwoofers.

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5 m inclusiev

 

2.799,00

I109102  5060296410353

I109103  5060296410360

Genesis One 

mit Display

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. Speciale enkelvoudige 

aansluiting levert volledig zuivere en sinusgolf met minimale vervorming. Unieke 

enkelvoudige netsinusgenerator met meer dan 85dB ruisreductie, helemaal tot nul Hz in 

klasse D-versterking met een lineaire stroomvoorziening. Inwendig; massieve kern van 

verzilverde PCOCC met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP. 100W aan volledig zuiver 

vermogen voor alle front-end componenten.

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5 m inclusiev

 

1.999,00

I109104  5060296410476

I109105  5060296410483

Genesis One 

ohne Display

Inkl. Premier Kabel

Silber

Schwarz

Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. Speciale enkelvoudige 

aansluiting levert volledig zuivere en sinusgolf met minimale vervorming. Unieke 

enkelvoudige netsinusgenerator met meer dan 85dB ruisreductie, helemaal tot nul Hz in 

klasse D-versterking met een lineaire stroomvoorziening. Inwendig; massieve kern van 

verzilverde PCOCC met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP. 100W aan volledig zuiver 

vermogen voor alle front-end componenten.

Premier  1,5 M C15 Anschlusskabel inklusive.

 

1.499,00 

I109106  5060296410872

I109107  5060296410889

Nova One 

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

Verwijdert Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. Speciale enkelvoudige 

aansluiting levert volledig zuivere en sinusgolf met minimale vervorming.  Inwendig; 

massieve kern van verzilverde PCOCC met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP.

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5 minclusiev

 

8.999,00

I109008  5060296410339

I109009  5060296410346

Mosaic Genesis

Inkl. Premier Kabel

silver

swart

Verwijdert zowel Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. Medium vermogen: (drie 

aansluitingen met eigen sinusgolfgeneratie) meer dan 85dB ruisreductie, tot nul Hz. Hoog 

vermogen: (twee aansluitingen) biedt extreem lage impedantie en RFI-reductie van 75dB. 

99.000A progressief beschermingscircuit. Inwendig; massieve kern van verzilverde PCOCC 

met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP. 150W aan volledig zuiver vermogen voor front-end 

componenten (drie aansluitingen) gecombineerd met 4600W (230V @ 20A) voor grote 

vermogenversterkers en monoblokken.

IsoTek EVO3 Premier Netvoeding 1,5M inclusiev
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 in €

Product-                         EAN 

Nummer                        Code

Model-

Naam / Kleur
Omschrijving

11.999,00

9.999,00

I109032  5060296410391

I109033  5060296410490

I109020  5060296410407

I109021   5060296410506

Super Titan

Inkl. Anschlusskabel

32A silver

32A swart

20A silver

20A swart

Verwijdert zowel Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. RFI reductie 85dB. 

Onafhankelijke contactdozen –aansluitpunten zijn niet onderling verbonden, dus geen 

Differential Mode-besmetting. Uniek conditioning-netwerk bevat een groep van vier 

zeventraps filters in parallelle serieconfiguratie, en levert extreem lage impedantie, en hoog 

vermogen. KERP© (Kirchoff’s Equal Resistance Path) garandeert gelijke weerstand en 

gelijke voedingsafgifte voor alle aansluitpunten. Directe 135.000A bescherming, uitgerust 

met IsoTeks uniek sequentieel beschermingssysteem met aardlekschakelaar. Vier 

aansluitingen leveren een continuvermogen van 7.360W met 35.500W piekabsorptie. Uniek 

ISIS©-isolatiesysteem – elimineert resonantie vanuit de Super Titan sub-chassis.

17.999,00

I109004  5060296410414

I109003  5060296410582

Genesis

Regenerator

inkl. aansluitkabel

silver

swart

Verwijdert zowel Common Mode- en Differential Mode-vervuiling. Meer dan 85dB 

ruisreductie, tot nul Hz. Stabiliseert panning tot 230V +/- 2%. Onafhankelijke contactdozen – 

aansluitpunten zijn niet onderling verbonden, dus geen Differential Modebesmetting. 600W 

aan clean-power voor front-end componenten. Werelds eerste meervoudige netgenerator. 

Uniek ISIS-isolatiesysteem – verwijdert alle resonantie van de Genesis-subchassis.

Voor 32 A is ook een 
32 A kontaktdoos 
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Naam / Kleur
Omschrijving

 

69,90

I100007  5060296410445

I100015  5060296410452

I100019  5060296410469

I100008  5060296410421

IsoTek  

Connectoren

C7

C15

C19

EU Schuko

Geschikt voor kabels met uitwendige diameter van 4mm tot 16mm. 

Geschikt voor geleiders tot 6 AWG (4,1mm). 

Verguld met 24ct goud. Verkrijgbaar in IEC C7-, C15-, C19-, EU Schuko.

Duurzame en hoogwaardige constructie

 

29,90 I100101  5060296410438

Full System

 Enhancer CD

Perfecte burn-in-disc voor alle nieuwe componenten.

Volledige systeemdemagnetisatie.

Speciale burn-in-track voor phono.

Hoge resolutie, 24bit muziekserver burn-in track.

Eenvoudige, kosteneffectieve oplossing, dé industriestandaard

 

29,90 I100102  5060296410001

System Setup CD Kanaalevaluatie.

Fasetest.

Luidsprekerpositionering en geluidsweergavetesten.

Stereobeeld dieptetesten.

Frequentiebereiktesten.

Zes muzikale nummers van muzieklabel Opus3 om uw systeem na de kalibratie te testen.

 

29,90 I100014  5060296410537

I100020  5060296410544

C13/15-C19 stekker

C19-C14/15 stekker

Adapter 

99,95 B401005 5060296410797

RIAA Filter + IsoTek’s

Full System Enhancer CD Set

- ultimative burn-in-oplossing voor phono-voorversterkers

89,95 B401004
RIAA Filter

alleen voor gebruik met IsoTek’s Full System Enhancer CD
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IsoTek is een Engelse producent van bekroonde vermogenoptimalisatieproducten 
voor hifi- en thuisbioscoopsystemen.

Onze zeer specialistische systemen voor het conditioneren van de netspanning zuiveren 
actief het uit uw stopcontact onttrokken vermogen voordat het uw hifi- of audiovisuele 
systeem bereikt. Onze diverse voedingskabels verbeteren dit vervolgens nog meer. Ze zijn 
geschikt voor een breed scala aan systemen, en bieden aanzienlijke prestatie-upgrades voor 
zeer concurrerende prijzen.

Meer dan 100.000 klanten in ruim 45 landen genieten van IsoTek-producten, met vele 
accolades van talrijke internationale vakbladen voor video en audio.

We worden beschouwd als leidend in clean-power-technologie. Ook alle vooraanstaande 
high-end elektronicaproducenten gebruiken IsoTek voor de ontwikkeling en demonstratie van 
hun producten. Denk hierbij aan merken als Arcam, Denon, Genesis Advanced 
Technologies, Marantz, Monitor Audio, Nordost, Onkyo, Pioneer, PMC, Primare, Roksan, 
Yamaha en TEAC Esoteric.

Alle IsoTek-producten worden voor specifieke toepassingen ontworpen en duurzaam in 
Europa geproduceerd om een leven lang mee te gaan.



Algemene handelsvoorwaarden van IDC Klaassen International Distribution und Consulting oHG.

§ 1 Algemeen – Toepassingsgebied
De handelsvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige betrekkingen met ondernemers. 
Ondernemers in de zin van deze handelsvoorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarmee een 
handels¬betrekking wordt aangegaan en die een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen. 
Klanten in de zin van deze handelsvoorwaarden zijn uitsluitend ondernemers. 
Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene handelsvoorwaarden worden, zelfs indien deze bekend zijn, geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd wordt met hun toepassing.
§ 2 Afsluiten van een overeenkomt
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen en wijzigingen op het gebied van vorm, kleur en/of gewicht zijn toegelaten binnen de grenzen van 
het aanvaardbare. 
Door producten te bestellen verklaart de klant op bindende wijze de bestelde producten te willen aankopen. 
We hebben het recht het aanbod uit de bestelling binnen een termijn van twee weken na aankomst bij ons te accepteren. Deze acceptatie kan schriftelijk 
gebeuren of door de levering van de producten aan de klant. 
Het afsluiten van de overeenkomst gebeurt onder voorbehoud van de juiste en tijdige levering door onze leverancier. Dit geldt uitsluitend, als wij voor de niet-
levering niet verantwoordelijk zijn, met name bij het afsluiten van een overeenkomst voor een congruente dekkingsaankoop.
De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht indien de producten niet beschikbaar zijn. De tegenprestatie wordt onmiddellijk vergoed. 
Een levertermijn wordt zo goed mogelijk nageleefd maar is vrijblijvend. Vanaf het moment dat de termijn overschreden wordt, geldt een bijkomende termijn van 
4 weken als afgesproken, wat schriftelijk aan de klant moet worden meegedeeld. 
§ 3 Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven eigenaar van de producten tot alle vorderingen met betrekking tot een lopende handelsbetrekking afgehandeld zijn.
De klant is verplicht goed zorg te dragen voor de producten. Voor zover waarborgcontroles en inspecties nodig zijn, moet de klant deze op eigen kosten 
regelmatig uitvoeren. 
De klant moet ons meteen op de hoogte stellen indien derden met de producten in aanraking komen, zoals in het geval van een beslaglegging. Ook moet de 
klant onmiddellijk elke vorm van beschadiging of vernietiging van de producten melden. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen indien de 
producten een andere eigenaar krijgen of indien de klant verhuist.
Wij hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen en de producten terug te vorderen indien de klant zich gedraagt op een manier die indruist tegen de 
overeenkomst, met name bij vertraging in de betaling of bij een inbreuk op een verplichting volgens § 3 lid 2 en § 3 lid 3 van deze handelsvoorwaarden.
De klant heeft het recht de producten via gewone handelsbetrekkingen verder te verkopen. Hij staat nu reeds alle vorderingen die door de verkoop aan derden 
ontstaan, ten belope van het factuurbedrag aan ons af. Wij nemen deze overdracht aan. Na de overdracht heeft de klant het recht de vordering te innen. Wij 
behouden ons het recht voor de vordering zelf te innen, zodra de klant zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt en met de betaling achterloopt.
§ 4 Vergoeding
De aangeboden koopprijs is bindend. De koopprijs moet beschouwd worden als nettoprijs. De wettelijke BTW moet daar bovenop betaald worden. 
De klant verbindt zich ertoe na ontvangst van de producten, de koopprijs binnen een termijn van 14 dagen te betalen. Na afloop van deze termijn loopt de klant 
met de betaling achter. 
De klant is voor de achterstallige betaling een rente verschuldigd van 8% boven de basisrentevoet met een minimum van 10% p.a. Wij behouden ons het recht 
voor een hogere schade door de te late betaling aan te tonen en te claimen.
Bij te late betaling worden alle andere, nog niet vervallen facturen direct betaalbaar. 
De klant heeft uitsluitend recht op verrekening, als zijn tegeneisen rechtsgeldig vastgesteld of door ons erkend werden.
De klant kan zijn retentierecht alleen uitoefenen indien zijn tegeneis op dezelfde overeenkomst berust.
§ 5 Overdracht van risico
Het risico op toevallige beschadiging of toevallige verslechtering van de producten wordt met de producten overgedragen aan de koper. Indien deze verzonden 
worden, wordt het risico overgedragen bij levering van de producten aan de vervoersmaatschappij, de vracht-vervoerder of de persoon of instelling die belast 
is met het verzenden van de producten.
Voor de overdracht is het niet van belang of de koper de goederen laattijdig in ontvangst neemt.
§ 6 Garantie
Indien de producten gebreken vertonen zijn, bieden wij naar ons goeddunken een verbeterd product of een vervangend product. 
Indien de verbetering niet volstaat, kan de klant in principe volgens zijn eigen keuze een vermindering van de vergoeding (korting) of een opschorting van de 
overeenkomst (annulering) vragen. Indien slechts op een beperkte manier van de overeenkomst wordt afgeweken, met name indien er slechts een klein gebrek 
vast te stellen is, heeft de klant geen recht op annulering.
De klant moet duidelijke gebreken binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de producten schriftelijk aan ons melden, anders vervalt het 
garantierecht. Voor het aanhouden van de termijn, volstaat het tijdig versturen van de melding. De bewijslast voor alle claims, met name wat de gebreken zelf 
betreft, het tijdstip van de vaststelling van de gebreken en het tijdig indienen van de klacht, ligt volledig bij de klant.
Indien de klant vanwege een juridisch of feitelijk gebrek kiest voor het opzeggen van de overeenkomst, indien een verbeterd product niet volstond, kan hij 
daarnaast geen schadeclaim meer indienen voor het gebrek. 
Indien de klant na een onvoldoende verbetering van het product kiest voor een vervangend product, blijft het product bij de klant, indien dit voor hem 
aanvaardbaar is. De schadevergoeding wordt beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van de producten met gebreken. Dit geldt niet indien 
wij de inbreuk op de overeenkomst met kwaad opzet veroorzaakt hebben. 
De garantietermijn bedraagt een jaar vanaf de levering van de producten. Dit geldt niet indien de klant ons de gebreken niet tijdig heeft meegedeeld (§ 6 lid 3 
van deze handelsvoorwaarden). 
In principe geldt alleen de productbeschrijving van de fabrikant als toestand van de producten. Uitspraken, aanprijzing of reclame van de fabrikant is geen 
contractuele beschrijving van het product. 
Garanties in juridische zin krijgt de klant niet van ons. Garanties van de fabrikant blijven onverminderd gelden.
§ 7 Beperkingen van aansprakelijkheid
Bij inbreuken op de verplichtingen door lichte onachtzaamheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de volgens de aard van het product te voorziene en 
directe gemiddelde schade, eigen aan de overeenkomst. 
Bij inbreuken door lichte onachtzaamheid op niet-essentiële verplichtingen van de overeenkomst is geen aansprakelijkheid mogelijk. 
De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen betreffen geen claims van de klant op basis van de productaansprakelijkheid. Verder gelden de beperkingen 
van de aansprakelijkheid niet bij lichamelijke schade, schade aan de gezondheid of bij overlijden van de klant, waar wij verantwoordelijk voor zijn. 
Schadeclaims van de klant wegens gebreken verjaren een jaar na de levering van de producten. Dit geldt niet indien ons kwaad opzet kan worden verweten. 
Een verder gaande verplichting tot schadeloosstelling dan bovenstaand geregeld is, is – ongeacht de rechtsgrond van de ingediende claim – uitgesloten. Dit 
geldt met name voor schadeclaims op basis van schuld bij de sluiting van de overeenkomst, wegens ander plichtsverzuim of wegens strafrechtelijke 
aanspraken op vergoeding van materiële schade volgens § 823 van het Duits Burgerlijk Wetboek.
Voor zover de schadeclaim tegenover ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke schadeplichtigheid van onze wettelijke 
vertegen¬woor-digers, personeel, werknemers, medewerkers, vertegen-woordigers en plaatsvervangers.
§ 8 Slotbepalingen
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. 
Indien de klant een handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk lichaam is, is alleen de rechtbank van de plaats waar wij statutair 
gevestigd zijn, bevoegd voor geschillen in verband met deze overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland 
heeft of indien de woonplaats of de gewone verblijfplaats op het moment van het indienen van de klacht onbekend is. 
Indien bepaalde bepalingen uit de overeenkomst met de klant, inclusief deze algemene handelsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, 
blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Deze geheel of gedeeltelijk ongeldige bepalingen moeten worden vervangen door bepalingen waarvan 
de economische gevolgen zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepalingen liggen.
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