
ASSORTIMENTS OVERZICHT

DRENTH VERF

DV Marrum b.v.  |  0518 418 010  |  info@drenthverf.nl  |  www.drenthverf.nl



www.drenthverf.nl  |  2 3  |  www.drenthverf.nl

Drenth Verven kent een historie vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw. De 
roots van de onderneming liggen in de stad Groningen aan het Boterdiep. Hier 
startte de naamgever met het op bescheiden schaal en naar eigen receptuur, 
produceren van verf voor collega-schilders. Dit was een schot in de roos en 
leidde tot een gestage groei. In 1992 verhuisde het bedrijf naar Winschoten, 
daar nam Drenth Verven de verffabriek Veenstra over. Anticiperend op nieuwe 
ontwikkelingen, milieueisen en de schaalvergroting in de sector werd Drenth 
Verven in 2004 onderdeel van NelfKoopmans. De producten worden in onze 
eigen state-of-the-art fabriek in het Friese Marrum geproduceerd.

Onze moderne verffabriek staat in een van de mooiste Unesco gebieden van 
Nederland: het Waddengebied. Dit herinnert ons dagelijks aan hoe belangrijk 
het is om goed voor onze planeet en elkaar te zorgen. We werken continu aan 
het zo duurzaam mogelijk maken van onze processen en producten. 

Wij staan altijd voor je klaar om net dat 
stapje verder te gaan. Natuurlijk wil je de 
allerbeste kwaliteit verf: die leveren wij! 
Eigenlijk is er geen schilderwerk waar wij 
niet de perfecte oplossing voor in huis 
hebben. Van reguliere verfproducten tot 
zeer specialistische probleemoplossers. 
Als familiebedrijf voegen we altijd een 
extra ingrediënt toe: betrokkenheid. 

Onze vakmensen verdiepen zich in jouw 
uitdaging en doorgronden elk detail. 
Vanuit ons vakmanschap denken we met 
je mee en denken we verder. Je kunt bij 
ons terecht voor doortimmerde adviezen 
en services op maat.

DE ‘ROOTS’ VAN DRENTH VERVEN

NELFKOOPMANS, EEN DUURZAME KEUZE

MEER DAN VERF!
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Voor alle te sluiten overeenkomsten gelden de volgende bepalingen, die waar nodig voorrang genieten boven de andere 
(algemene) bepalingen die op de overeenkomst van toepassing zijn.

• Uitsluitend de vennootschap waarvan koper het product heeft gekocht geldt jegens koper als verkoper van het product. 
Onverminderd de overige bedongen uitsluitingen/beperkingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van 
concerngenoten van verkoper uit welken hoofde ook volledig uitgesloten.

• Vermeldingen van vennootschapsnamen op product- en/of veiligheidsinformatie en/of TM’s betreffende het product 
(met inbegrip van Veiligheidsbladen) worden geacht enkel informatief te zijn en leveren geen (tegen)bewijs op 
betreffende de partij met wie koper contracteerde.

• Indien het gebruik (en/of het vervoer en/of de opslag en/of het afdanken en/of het doorverkopen en/of verder in het 
maatschappelijk verkeer brengen) van het product, dan wel hierbij behorende/hiermee samenhangende informatie 
(waaronder product- en/of veiligheidsinformatie, met inbegrip van Veiligheidsinformatiebladen) door koper tot schade 
bij een of meer derden leidt waarvoor een of meer van deze derden – op welke grond ook – verkoper en/of een 
of meer van haar concerngenoten mochten aanspreken, dient koper verkoper en haar concerngenoten terzake te 
vrijwaren.
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3507 Pastolex 100% Extra 
Dekkend

Watergedragen oplos-
middelvrije Latex muurverf 

met optimale dekkracht
voor binnen.

Mat

ca. 8 - 9 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 4 - 6 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Oplosmiddelvrij
• Schrobvastigheid klasse 1
• Uitermate hoge dekkracht

Wit en kleuren uit wit

MUURVERVEN

3508 Pastolex Ultiem Mat.
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Universeel toepasbare 
oplosmiddelarme matte 
muurverf voor buiten en 

zeer hoogwaardig binnen.

Mat

ca. 7 - 9 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 4 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

KLIK VOOR MEER INFORMATIE KLIK VOOR MEER INFORMATIE KLIK VOOR MEER INFORMATIE KLIK VOOR MEER INFORMATIE KLIK VOOR MEER INFORMATIE KLIK VOOR MEER INFORMATIE
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EN • Oplosmiddelarm

• Schrobvastigheid klasse 1
• Ultieme verwerking
• Lange opentijd

3565 Pastolex Super 
Reinigbaar Mat 

Hoogwaardige zeer goed 
reinigbare extra 

matte muurverf met een hoge 
dekkracht voor binnen.

Extra mat

ca. 8 - 10 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 6 - 8 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Schrobvastigheid klasse 1
• Uitstekende dekking
• Intensief belastbaar
• Zeer goed reinigbaar

3536 Pastolex Superacryl 
SW

Watergedragen, oplos-
middelvrije matglanzende

elastische dispersiemuurverf 
voor binnen en buiten.

Mat

ca. 9 - 10 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 4 uur  

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

3532 Pastolex Acryl Satin

Watergedragen, oplos-
middelarme matglanzende

elastische dispersiemuurverf 
voor binnen en buiten.

Zijdemat

ca. 8 - 9 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 min.
na ca. 3 - 4 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Oplosmiddelarm
• Renigbaar en onverzeepbaar
• Slagregendicht

• Toepasbaar in natte ruimtes
• Bestand tegen vervuiling
• Water- en schimmelbestendig
• Uitstekend reinigbaar

3527 Pastolex Super 
Mateffect

Watergedragen, oplos-
middelvrije schrobvaste muur-

verf voor binnen en
afgeschermd buiten.

Mat

ca. 7 - 9 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 3 - 4 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Oplosmiddelvrij
• Schrobvastigheid klasse 1
• Weerbestendig
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verkrijgbaar

Productinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad
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Veiligheidsinformatieblad

Productinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad
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In alle kleuren 
verkrijgbaar

In alle kleuren 
verkrijgbaar

In alle kleuren 
verkrijgbaar

In alle kleuren 
verkrijgbaar

https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1637575978/TM%20bladen/TM%20Drenth/3508_nl_pastolex_ultiem_mat.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1637313796/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3508_NL_1.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1605513912/TM%20bladen/TM%20Drenth/3527_nl_pastolex_super_mateffect.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790171/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3527_NL_6.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1605513913/TM%20bladen/TM%20Drenth/3536_nl_pastolex_superacryl_sw.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790275/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3536_NL_6.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1605513911/TM%20bladen/TM%20Drenth/3565_nl_pastolex_super_reinigbaar.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790869/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3565_NL_2.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716164/TM%20bladen/TM%20Drenth/3507_nl_pastolex_100__extra_dekkend.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790135/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3507_NL_3.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1605513912/TM%20bladen/TM%20Drenth/3532_nl_pastolex_acryl_satin.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790228/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3532_NL_7.1.pdf
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MUURVERVEN

3506 Pastolex Latex 
Muurverf

Watergedragen goed
dekkende muurverf 

voor binnen.

Mat

ca. 8 - 9 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 15 min. 
na ca. 3 - 4 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Oplosmiddelarm
• Schrobvastigheid klasse 3
• Goede dekkracht

Wit en kleuren uit wit

 3705 Pastolex Kwarts 
Muurverf

Watergedragen oplos-
middelvrije matte muurverf 

gevuld met kwarts.

Mat

ca. 3 - 5 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 3 - 4 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Oplosmiddelvrij
•  Hoge meganische weerstand
•  Onverzeepbaar

Wit en kleuren uit wit

3626 Pastolex Renovatie
Muurverf

Watergedragen isolerende 
spanningsarme speciaal 
muurverf voor binnen.

Kalkmat

ca. 8 - 9 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 4 - 6 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Isolerende werking
• Spanningsvrij / licht elastich
• Zeer goede hechting 

Wit en kleuren uit wit
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3544 Pastolex Spacklatex

Watergedragen oplos-
middelvrije spanningsarme 

latex.

Kalkmat

ca. 8 - 9 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:   

na ca. 0,5 uur
na ca 3 - 4 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Oplosmiddelvrij
• Spanningsarm
• Zeer lange natstand

Wit en kleuren uit wit
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Productinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad

Productinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad

Productinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad

Productinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad

https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716167/TM%20bladen/TM%20Drenth/3506_nl_pastolex_latex_muurverf.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790077/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3506_NL_6.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137547/TM%20bladen/TM%20Drenth/3626_nl_pastolex_renovatiemuurverf.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790913/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3626_NL_9.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1605513912/TM%20bladen/TM%20Drenth/3544_nl_pastolex_spacklatex.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790323/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3544_NL_7.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137553/TM%20bladen/TM%20Drenth/3705_nl_pastolex_kwartsmuurverf.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790959/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3705_NL_5.0.pdf
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AFLAKKEN 
WATERVERDUNBAAR

AFLAKKEN
OPLOSMIDDELHOUDEND

2659 Drenth AQX Mat

Watergedragen matte aflak 
voor binnen en buiten.

Super mat

ca. 12 - 13 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 2 uur
na ca. 12 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Watergedragen
• Sneldrogend
• Zeer goede vloeiing en dekking
• Goed weerbestendig 

In alle kleuren 
verkrijgbaar

2658 Drenth AQX Satin

Watergedragen zijdeglanzende 
huidvetbestendige aflak voor 

binnen.

Zijdeglans

ca. 11 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 1 uur
na ca. 6 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Watergedragen
• Sneldrogend
• Zeer goede vloeiing en dekking
• Goed weerbestendig 

In alle kleuren 
verkrijgbaar

2656 Drenth AQX Gloss

Watergedragen hoogglanzende 
lakverf voor binnnen en buiten.

Hoogglans

ca. 11 - 12 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 2 uur
na ca. 12 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Watergedragen
• Sneldrogend
• Zeer goede vloeiing en dekking
• Goed weerbestendig 

In alle kleuren 
verkrijgbaar
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2642 Drenth Sublime SB

Duurzame hoogglanzende 
gesiliconiseerde alkyd aflak.

Hoogglans

ca. 14 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 2,5 uur
na ca. 3,5 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Snelle (door)droging
• Mooie hoogglans
• Duurzame bescherming
• Gesiliconiseerd

In alle kleuren 
verkrijgbaar

2640 Drenth All Year

Sneldrogende afwerklaag voor 
buiten voor toepassing 

onder praktisch alle 
weersomstandigheden.

Hoogglans

ca. 14 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1,5 uur
na ca. 2,5 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Verwerkbaar vanaf 0 C
•  Goede buitenduurzaamheid
•  Uitstekende dekking
•  Lang glansbehoud

In alle kleuren 
verkrijgbaar

2603 Drenth Urethaan 
Satin

Weerbestendige zijdeglanzende 
aflak voor buiten met een snelle 

doordroging en een hoge 
slijtvastigheid.

Zijdeglans

ca. 16 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 2 uur
na ca. 5 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Zeer goed weerbestendig
•  Snelle (door)droging
•  Uitstekende dekking
•  Weerbestendig

 

In alle kleuren 
verkrijgbaar
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https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137534/TM%20bladen/TM%20Drenth/2659_nl_dremth_aqx_mat.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1604308642/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_AQX_Mat.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137540/TM%20bladen/TM%20Drenth/2658_nl_drenth_aqx_satin.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1604308642/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_AQX_Satin.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137533/TM%20bladen/TM%20Drenth/2656_nl_drenth_aqx_gloss.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1604308642/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_AQX_Gloss.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716166/TM%20bladen/TM%20Drenth/2642_nl_drenth_sublime_sb.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606200097/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_Sublime_SB.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716165/TM%20bladen/TM%20Drenth/2640_nl_all_year.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603806268/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_All_Year.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716167/TM%20bladen/TM%20Drenth/2603_nl_drenth_urethaan_satin.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606200096/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_Urethaan_Satin.pdf
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AFLAKKEN
OPLOSMIDDELHOUDEND

2604 Drenth Urethaan 
Gloss

Sneldrogende hoogglans 
afwerklaag voor buiten.

Geschikt bij mindere 
omstandigheden.

Hoogglans

ca. 12 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 3 uur
na ca. 24 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Verwerkbaar onder mindere   
omstandigheden

• verwerkbaar bij alle 
      temperaturen
• Lang glansbehoud

• Verwerkbaar onder mindere   
omstandigheden

• verwerkbaar bij alle 
      temperaturen
• Lang glansbehoud

In alle kleuren 
verkrijgbaar
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AFLAKKEN
TRANSPARANT WATERVERDUNBAAR

2835 Drenth DPU Aqua 
Parketlak Satin

Watergedragen harde en 
slijtvaste parketlak.

Zijdeglans

ca. 10 - 12 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 2,5 uur
na ca. 3,5 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Watergedragen
•  Oplosmiddelarm
•  Slijt- en stootvast
•  Sneldrogend

Kleurloos

2834 Drenth DPU Aqua 
Parketlak Mat 

Watergedragen harde en 
slijtvaste parketlak.

Mat

ca. 10 - 12 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 2,5 uur
na ca. 3,5 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Watergedragen
•  Oplosmiddelarm
•  Slijt- en stootvast
•  Sneldrogend

Kleurloos

WG WG

2608 Drenth Systeemverf 2672 Arcanol Multicoat 
Satin

Dekkende, vochtregulerende 
halfglanzende systeemverf.

Sneldrogende en 
corrosierwerende zijdeglans 

zinkfosfaatcoating.

Hoogglans Zijdemat

ca. 13 m2 ca. 6 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 4 uur
na ca. 24 uur

na ca. 0,5 uur
na ca. 1 uur
na ca. 12 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65% BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Vochtregulerend
• Zeer goed weerbestendig
• Vochtregulerend

• Sneldrogend
• Roestwerend
• Oppervlakte stroefheid

In alle kleuren 
verkrijgbaar

In alle industriële 
kleuren verkrijgbaar
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https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716167/TM%20bladen/TM%20Drenth/2604_nl_drenth_urethaan_gloss.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606200097/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_Urethaan_Gloss.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716166/TM%20bladen/TM%20Drenth/2608_nl_drenth_systeemverf.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603806238/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_Systeemverf.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137555/TM%20bladen/TM%20Drenth/2672_nl_arcanol_multicoat_satin.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1660112032/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.2672_NL_10.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137530/TM%20bladen/TM%20Drenth/2835_nl_dpu_aqua_parketlak.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1660053711/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.2835_NL_1.1.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137530/TM%20bladen/TM%20Drenth/2835_nl_dpu_aqua_parketlak.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1660053711/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.2835_NL_1.1.pdf
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AFLAKKEN
TRANSPARANT OPLOSMIDDELHOUDEND

2820 Drenth DPU Lak 
Satin

Sterke en slijtvaste blanke lak.

Zijdeglans

ca. 11 - 13 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 3 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Basis van polyurethaan-alkyd
•  Oplosmiddelhoudend
•  Zeer hoge slijt- en krasvastheid
•  Sneldrogend

Kleurloos

2705 Decoltran 
Houtveredeling

Impregeremde transparante 
houtbescherming voor naald- 

en loofhoutsoorten.

Halfmat

ca. 16 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. - uur
na ca. 5 uur
na ca. 24 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Basis van alkydhars
•  Sterke indringing in hout
•  Geringe filmvorming
•  Ademend 

 

Kleurloos en een selectie 
 houtkleuren

P
R

O
D

U
C

T
G

LA
N

SG
RA

A
D

D
R

O
O

G
TI

JD
K

EN
M

ER
K

EN

2815 Drenth DPU Lak 
Gloss

Sterke en slijtvaste blanke lak.

Hoogglans

ca. 11 - 13 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 3 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Basis van polyurethaan-alkyd
•  Oplosmiddelhoudend
•  Zeer hoge slijt- en krasvastheid
•  Sneldrogend

Kleurloos

2527 Drenth Grondlak SD

Zeer snel drogende speciaal-
primer en ook inzetbaar 

bij lage temperaturen
voor buiten.

Mat

ca. 11 - 12 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 2 uur
na ca. 2 - 3 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Sneldrogend al vanaf 5 C
•  Gronden & aflakken in één dag
•  Goed vullend vermogen
•  Vochtregulerend

In alle kleuren 
verkrijgbaar

GRONDVERVEN- EN
PRIMERS

2517 Drenth Grondlak

Weerbestendige 
vochtregulerende grondlak 

voor buiten.

Halfmat

ca. 12 - 14 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 2,5 uur
na ca. 16 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Verwerkbaar vanaf 5 C 
•  Vochtregulerend
•  Overstaand tot een jaar
•  Weerbestendig 

In alle kleuren 
verkrijgbaar

2519 Drenth AQX 
Hechtgrond

Watergedragen universele 
grondlak / hechtprimer met 
beperkte roestwering voor 

binnen en buiten.

Mat

ca. 12 - 13  m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 1 uur
na ca. 4 - 5 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Uitstekende hechting
•  Sneldrogend
•  Licht vullend
•  Roestwerend vermogen

 

In alle kleuren 
verkrijgbaar
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https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137585/TM%20bladen/TM%20Drenth/2815_nl_dpu_lak_blank.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1604308642/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/DPU_Lak_Blank_Glans.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137585/TM%20bladen/TM%20Drenth/2815_nl_dpu_lak_blank.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1604308642/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/DPU_Lak_Blank_Glans.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137533/TM%20bladen/TM%20Drenth/2705-nl_decoltran_houtveredeling.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606139232/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.2705_NL_7.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716165/TM%20bladen/TM%20Drenth/2517_nl_drenth_grondlak.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603786775/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_Grondlak.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716164/TM%20bladen/TM%20Drenth/2527_nl_drenth_grondlak_sd.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603806208/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_Grondlak_SD.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716164/TM%20bladen/TM%20Drenth/2519_nl_drenth_aqx_hechtgrond.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1604308594/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_AQX_Hechtgrond.pdf
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GRONDVERVEN- EN PRIMERS
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VOORSTRIJKMIDDELEN

3305 Pastolex Fixeergrond 
Thix

Watergedragen wit 
gepigmenteerd voorstrijk /

fixeermiddel voor binnen en 
buiten.

Nvt.

ca. 4 - 10 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 3 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Watergedragen
•  Oplosmiddelvrij
•  Goed indringend vermogen
•  Ademend

Wit

3310 Pastolex Fixeergrond 
Blank

Watergedragen niet 
gepigmenteerd voorstrijk /

fixeermiddel voor binnen en 
buiten.

Nvt.

ca. 4 - 10 m2

Stofdroog:
Overschilderbaar:

na ca. 0,5 uur
na ca. 1 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Watergedragen
•  Oplosmiddelvrij
•  Goed indringend vermogen
•  Ademend

Kleurloos

3805 Pastolex 
Glasweefsellijm

Watergedragen oplos-
middelvrije kant-en-klare 

glasweefsllijm.

Nvt.

ca. 3 - 5 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 2,5uur
na ca. 6 uur
na ca. 24 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

• Watergedragen
• Oplosmiddelvrij
• (Sterk)zuigende ondergronden
• Uitstekende kleefkracht

Kleurloos

2518 Drenth Vulgrond

Weerbestendige 
hoogvullende grondverf 

voor buiten.

Halfglans

ca. 13 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 2 uur
na ca. 5 uur
na ca. 24 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Verwerkbaar vanaf 5 C
•  Uitstekende vulling
•  Vochtregulerend
•  Hoge dekkracht

In alle kleuren 
verkrijgbaar

2520 Drenth All Year 
Grondlak

Zeer goede drogende 
grondlak te verwerken 

in zomer en winter
voor buiten.

Zijdeglans

ca. 12 - 14 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

na ca. 1 uur
na ca. 3 uur
na ca. 7 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Verwerkbaar vanaf 0 C
•  Ook als voorlak toe te passen
•  Extra snel overschiderbaar
•  Uitstekende vloei en dekking

In alle kleuren 
verkrijgbaar

2670 Arcanol Multiprimer

Corrosiewerende, sneldrogen-
de en goed vullende, zinkfos-
faat gepigmenteerde metaal-

primer.

Mat

ca. 10 m2

Stofdroog:
Kleefvrij:
Overschilderbaar:
Bij 2-componenten:

na ca. 15 min.
na ca. 2 uur
na ca. 6 uur
na ca. 24 uur

BIJ 20oC  & RV VAN 65%

•  Corrosiewerend
•  Weerbestendig
•  Sneldrogend
•  1- en 2-componenten aflakken

In alle industriële 
kleuren verkrijgbaar
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https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1627457975/TM%20bladen/TM%20Drenth/2520_nl_drenth_all_year_grondlak.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1626954619/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.2520_NL_1.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603716164/TM%20bladen/TM%20Drenth/2518_nl_drenth_vulgrond.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603806176/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/Drenth_Vulgrond.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137564/TM%20bladen/TM%20Drenth/2670_nl_arcanol_multiprimer.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1660112232/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.2670_NL_7.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137547/TM%20bladen/TM%20Drenth/3310_nl_pastolex_fixeergrond_blank.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790032/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3310_NL_10.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137543/TM%20bladen/TM%20Drenth/3305_nl_pastolex_fixeergrond_thix.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603789378/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3305_NL_6.0.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1606137542/TM%20bladen/TM%20Drenth/3805_nl_pastolex_glasweefsellijm.pdf
https://res.cloudinary.com/nelf/image/upload/v1603790998/veiligheidsinformatiebladen/VIB%20Drenth/F.3805_NL_7.0.pdf
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1206 Wenfex Super 9792 P.K. Cleaner

Afbijtmiddel voor het 
verwijderen van diverse 

verfsoorten.

Universeel toepasbaar 
geconcentreerd reinigings-

middel voor diverse te 
schilderen oppervlakken.

9115 Professioneel
Wegenverf 

Sneldrogende matte verf
voor wegmarkeringen.

0902 Nelfasol Industrial 
KMS cleaner 

9102 Nelfasol verdunner 
3216

Spuitmondreiniger voor 
industriële of combi Color 

Impression kleuren-
mengmachines.

Trage verdunner voor vinyl- 
 en polyurethaanverven.

9522 Siccatief

9101 Nelfasol verdunner 
3226

Universeel toepasbaar als
droger voor oplosmiddel-

houdende luchtdrogende verf.

Snelle (spuit)verdunner voor 
epoxy-, chloorrubber- en 

   vinylverven.

9100 Nelfasol verdunner EP

9103 Nelfasol verdunner 
3212

9107 Nelfasol verdunner 
3210

Verdunner voor epoxyverven.

Verdunner voor vinyl- en 
chloorrubberverven.

Aromaatvrije terpentine voor 
alkydverven.
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2642 Drenth Sublime SB2517 Drenth Grondlak

2640 Drenth All Year

2604 /2603 Drenth 
Urethaan Gloss /Satin

2659 /2658 /2656 Drenth 
AQX Mat /Satin /Gloss

2520 Drenth All Year 
Grondlak

2517 Drenth Grondlak

2519 Drenth AQX 
Hechtgrond

AFLAK SYSTEMEN

De beste systemen voor het beste resultaat

Uitstekende glans
en zeer duurzaam

Voor ieder seizoen 
en snel verwerkbaar

Slijtvast en zeer 
duurzaam

Sublieme en snelle 
verwerkbaarheid

WGWG



ALGEMENE VOORWAARDEN NELFKOOPMANS-GROEP (VERSIE SEPTEMBER 2020) 
NelfKoopmans-Groep bestaande uit in ieder geval de volgende werkmaatschappijen:

Nelf Lakfabrieken B.V, P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V., DV Marrum B.V.,Nelf Marine Paints B.V., 
Nylo Food & Protective coatings B.V

Op alle te sluiten overeenkomsten tussen (enige vennootschap van) de NelfKoopmans-Groep enerzijds en de wederpartij(en) anderzijds, en op alle offertes, 
aanbiedingen, prijslijsten, leveringen en diensten van en bestellingen aan (enige vennootschap van) de NelfKoopmans-Groep, zijn van toepassing de Uni-
forme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt e.a. (15e uitgave) van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF), met daarnaast 
van toepassing zijnde de hierna weergegeven aanvullende bepalingen. Tezamen vormen deze de Algemene voorwaarden NelfKoopmans-Groep (versie 
september 2020). De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voor-
waarden met inbegrip van de aanvullende bepalingen, zijn van toepassing ongeacht vanuit welke vennootschap/werkmaatschappij de NelfKoopmansGroep, 
wordt gefactureerd. Bij vertaling van deze algemene voorwaarden vanuit het Nederlands in een andere taal, zal de Nederlandstalige versie waar nodig altijd 
voorrang genieten.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze 
voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, over-
eenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle 
goederen en diensten, die door verkoper in de handel 
worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toe-
passelijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit 
van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper 
gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door de verko-
per niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden 
beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leverin-
gen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde 
inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk door de verkoper (en, in-
dien deze een rechtspersoon is, door en bestuurder daar-
van) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke 
transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepas-
selijkheid van zodanige inkoopvoorwaarden zal in geen 
geval met zich meebrengen, dat die inkoopvoorwaarden 
ook op andere transacties tussen koper en verkoper van 
toepassing (zullen) zijn. Indien en voor zover een aanbied-
ing en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de 
door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of 
overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat 
de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is 
uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voor-
waarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN 
BESTELLINGEN
Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande 
dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opge-
geven netto prijzen is gebonden gedurende een peri-
ode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de 
betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, 
zonder korting en exclusief ten tijde van de levering ver-
schuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan 
zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, 
dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of 
vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvo-
ering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke 
overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% 
toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10% 
minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een 
minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan 
een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden, gerechtigd 
orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden 
koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te 
rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. LEVERING
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de 
goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper 
aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer 
heet verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot 
levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te 
nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, ops-
lag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van 
koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering 
gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van 
de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aan-
biedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat 
deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante 
betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper 
gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of

anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op 
afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodan-
ig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop 
de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze 
termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn 
heeft verkoper het recht zonder inachtneming van eni-
ge krediettermijn, betaling van de op afroep verkochte 
goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen re-
delijke grenzen beweegt, generlei recht op schadev-
ergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer 
nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de lever-
ing op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan 
verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in 
geen geval mag worden overschreden, dan is koper ge-
rechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen 
termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de 
koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, onverminderd kopers recht op schadever-
goeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde 
van de verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onver-
wijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen 
leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders over-
eengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT
Over overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid 
waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeen-
komst geen rekening kon houden en ten gevolge waar-
van de normale uitvoering der overeenkomst redelijker-
wijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of 
oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan 
niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mo-
bilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, 
brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen 
en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producent-
en die, op welke grond dan ook – geheel of gedeelteli-
jk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. 
In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de 
overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot 
het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of 
zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot le-
vering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper 
met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in 
gebreke blijft, vervalt de eventueel op verkoper rustende 
leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op 
vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door 
koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van 
verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit 
deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volle-
dig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen ter-
stond door verkoper worden teruggevorderd indien kop-
er niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper 
aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn ver-
plichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden
kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij

terugname zal worden gecrediteerd op basis van de 
waarde die de goederen bij terugname blijken te heb-
ben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud 
laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de 
opslag van de geleverde goederen, een en ander in de 
ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadw-
erkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. EMBALLAGE
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco 
magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is 
en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoed-
ing van berekende waarde. Van afkeuring van emballage 
wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk 
kennis gegeven, waarna deze emballage een week te 
zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan 
verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schade-
vergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de 
factuur berekende emballage wordt door verkoper niet 
teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te 
voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent 
dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, 
octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht etc.) met 
betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. 
met betrekking tot de door verkoper ter beschikking 
gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatie-
bladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. 
bij de vennootschappen van de groep waarvan verkop-
er deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en 
is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door 
verkoper gegeven instructies. Voor zover koper consta-
teert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit 
artikel bedoeld, inbreuk wordt gemaakt door derden, is 
koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte 
te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of an-
der onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als 
(onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek 
telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestem-
ming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in 
een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten 
op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN
Klachten van welke aard dan ook, schorten de betal-
ingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts 
schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht 
binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen. 
Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot 
verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper 
het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoud-
ige controle had kunnen constateren. Geen klacht is 
toegelaten op grond van technische onvermijdelijke 
afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, ge-
wichten, aantallen of betreffende de emballage en de 
berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 
14 dagen na aflevering der goederen.
Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen 
kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na-
dat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde 
goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6
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maanden na levering van de goederen. Indien op de ver-
pakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, 
dienen de klachten binnen deze termijn te worden inge-
diend.
De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan 
door koper – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – 
slechts worden aangetoond door het overleggen van een 
rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, 
waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de 
in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten 
geldt geen bindende bewijsregeling.
De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door 
koper met alle middelen worden aangetoond met dien 
verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt 
aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aan-
zien van het product geldende specificatie(s).
De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van 
ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor docu-
mentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding 
en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk 
aan 3½x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de 
ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook ge-
naamd en uit welken hoofde ook geleden.
Ook koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de 
klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door 
de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN
Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de 
facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek 
van enige korting te voldoen. Verrekening met enige 
vordering op verkoper is ui[t]gesloten.
Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbep-
erkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het 
factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in 

Onder “verkoper” wordt hierna verstaan de vennootschap 
uit de NelfKoopmans-Groep die de overeenkomst sluit, 
onder “koper” wordt verstaan de wederpartij, ongeacht 
de wijze waarop de overeenkomst wettelijk gekwali-
ficeerd dient te worden (als overeenkomst van koop of 
anderszins), onder “product” wordt waar nodig mede 
“dienst” verstaan, en indien de overeenkomst anders 
dan als “koop” dient te worden gekwalificeerd dienen in 
het hiernavolgende weergegeven termen die op koop 
duiden zodanig aangepast te worden gelezen dat aan de 
kwalificatie voldaan wordt, nu deze bepalingen ook dan 
toepasselijk zijn.

Uitsluitend de vennootschap waarvan koper het product 
heeft gekocht geldt jegens koper als verkoper van het 
product. Onverminderd de overige bedongen uitsluitin-
gen/beperkingen van aansprakelijkheid, is de aansprake-
lijkheid van concerngenoten van verkoper uit welken 
hoofde ook volledig uitgesloten. 

Het product wordt geacht aan koper te zijn verkocht door 
de vennootschap die het product aan koper factureert, 
behoudens tegenbewijs door koper indien deze conform 
de navolgende bepaling tijdig bezwaar heeft gemaakt te-
gen de factuur. Vermeldingen van vennootschapsnamen 
op product- en/of veiligheidsinformatie en TM’s (alle 
handelsmerkaanduidingen) betreffende het product (met 
inbegrip van Veiligheidsbladen) worden geacht enkel in-
formatief te zijn en leveren geen (tegen)bewijs op betref-
fende de partij met wie koper contracteerde.

Bezwaren door koper tegen de juistheid van de aan ko-
per toegezonden factuur (wat betreft afzender, inhoud 
en hoogte) dienen – op straffe van verval van rechten – 

mindering worden gebracht indien de factuur voor het 
overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet 
tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuld-
igd van 1¼ % van het factuurbedrag voor elke maand 
of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn 
is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke 
rente ex artikel 6: 119a B.W. hoger is dan de rente die 
verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen rent-
eclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken 
op de rente krachtens artikel 6: 119 a B.W., waarbij de 
rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven 
in bedoeld artikel.
Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verko-
per aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper 
vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op 
de openstaande kosten, de vervallen rente en op de 
oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft 
aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden 
afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overge-
maakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde 
factuur te voldoen.
Indien koper doordat de betalingstermijn is verstrek-
en in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toe-
komende bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat 
enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. 
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten over-
eenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting 
uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet na-
komt, wanneer een koper surseance van betaling wordt 
verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement 
wordt verklaard.
Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd 
van koper alle kosten te vorderen, die door niet betaling 
van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als 
de buitengerechtelijke inningskosten.

schriftelijk en met opgave van redenen te worden inge-
diend bij verkoper binnen veertien dagen na verzending 
van de factuur.

Indien het gebruik (en/of het vervoer en/of de opslag 
en/of het afdanken en/of het doorverkopen en/of verder 
in het maatschappelijk verkeer brengen) van het prod-
uct, dan wel hierbij behorende/hiermee samenhangen-
de informatie (waaronder product- en/of veiligheidsin-
formatie, met inbegrip van Veiligheidsinformatiebladen) 
door koper tot schade bij een of meer derden leidt 
waarvoor een of meer van deze derden – op welke 
grond ook – verkoper en/of een of meer van haar con-
cerngenoten mochten aanspreken, dient koper verkop-
er en haar concerngenoten terzake te vrijwaren.

De informatie als opgenomen in door of vanwege verko-
per verstrekte/te verstrekken veiligheidsinformatieblad-
en – of eventuele andere product- en veiligheidsinfor-
matie – werd verkregen van bronnen die, naar beste 
weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter 
beschikking gesteld zonder enige garantie – direct of 
geïmpliceerd – betreffende de correctheid. De condi-
ties of methoden van opslag, gebruik of het afwerken 
van het product, liggen buiten controle en beheersing 
van verkoper en kunnen eventueel ook buiten de ken-
nis van verkoper liggen. Om deze en andere redenen is 
verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, 
beschadiging of onkosten – of welke schade ook – die 
mocht voortvloeien uit de hantering, de opslag, het geb-
ruik of het afwerken en afdanken van het product, en 
evenmin voor (onverhoopte gebreken aan) de juistheid 
en volledigheid van de verstrekte informatie.

Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper ver-
schuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de in-
vordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. 
Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het 
factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente 
en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, 
betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aan-
maning tot betaling is toegezonden door den derde, 
aan wie de verkoper de invordering heeft opgedragen, 
dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% 
van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, 
vermeerd[erd] met de opgelopen rente volgens lid 3 
van dit artikel, met een minimum van euro 11,50.
Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uit-
gave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. 
Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, 
is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, 
en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buiten-
gerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillisse-
mentsaanvrage verschuldigd.

Indien koper het product doorverkoopt of – 
onder welke titel ook – verder in het maatschappelijk 
verkeer brengt, staat hij er mede jegens verkoper en 
haar concerngenoten voor in dat aan de partij(en) verder 
in de keten adequate product- en veiligheidsinformatie 
wordt verstrekt die aan de daartoe geldende regels 
voldoet, waaronder (indien vereist) een correct Veilighe-
idsinformatieblad, op straffe van schadeplichtigheid van 
koper jegens (mede) verkoper en haar concerngenoten.

Daarnaast is – onverminderd artikel 12 Uniforme 
verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en 
drukinkt e.a. (vijftiende uitgave) – altijd het hieronder 
weergegeven forumkeuzebeding 
toepasselijk: 
Forumkeuzebeding. Op alle overeenkomsten tussen de 
“NelfKoopmans-Groep” en andere partijen, 
zal uitsluitend Nederlands recht toepasselijk zijn, 
en uitsluitend de Nederlandse rechterlijke macht 
zal bevoegd zijn tot kennisneming van geschillen.

Artikel 12. GESCHILLEN
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten heb-
ben onderworpen, zullen alle geschillen (kort geding of 
verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tus-
sen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze 
Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van na-
dere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door 
de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper 
is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie 
van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van 
dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd 
verklaard heeft. Alle geschillen worden beslecht naar Ned-
erlands recht.
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AANVULLENDE BEPALINGEN: 
Aanvullend gelden voor alle te sluiten overeenkomsten (en alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, leveringen, diensten en bestellingen) de volgende bepalingen, die waar nodig 
voorrang genieten boven de andere (algemene) bepalingen die op de overeenkomst van toepassing zijn:




