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Boomband en Krammen pag. 7

Asfaltnagels en Draadnagels & Antiparkeer palen pag. 7

Vlonders, bruggen en steigers:

voor materialen, zowel hard- als zachthout, zie productgroep 

materialen tbv. Tuininrichting o.a. gegroefde dekdelen, liggers, palen etc.

Damwand:

Damwand pag. 8

Deksloof (hardhout) & Gordingen (hard- & zachthout) pag. 9

Beschoeiing: 

Opgeklampte beschoeiingsschotten (hard- en zachthout) pag. 10

Hardhouten vlechtmatten pag. 10

Ecoschotten (combi hard- & zachthout) pag. 10
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Vierkante palen (hard- & zachthout) pag. 11

Planken (hard- & zachthout), hardhouten piketten en strippen pag. 11,12

Geotextiel, pag. 12

Bevestigingsmat. (slotbouten, houtdraadbouten & draadeinden) pag. 13,14

Materialen tbv. Tuininrichting:

Schermen, deuren, hekjes & poortjes non FSC & FSC pag. 15,16,17,18

Vierkante palen (hard- & zachthout) pag. 18

Planken (hard- & zachthout) pag. 19

Gegroefde dekdelen (hard-, zachthout en bamboe) pag. 19,20

Vlotdelen (zachthout) pag. 20
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Diverse:
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Afrastering & Boompalen :

Ronde Vuren palen geschild (gepunt & gekruind) PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. De producten waarbij een prijs 

vermeld staat, zijn vrijwel altijd uit voorraad leverbaar.

lengte & diameter Onbehandeld Groen geïmpregn.

1,00 m 06 cm      (130 per bos) 1,85€                    2,29€                      

1,00 m 07 cm      (100 per bos) 2,50€                    3,12€                      

1,00 m 08 cm      ( 80 per bos) 3,51€                    4,31€                      

1,00 m 10 cm      ( 55 per bos) 4,55€                    5,82€                      

1,20 m 06 cm      (130 per bos) 2,20€                    2,76€                      

1,20 m 07 cm      (100 per bos) 3,01€                    3,75€                      

1,20 m 08 cm      ( 80 per bos) 4,22€                    5,19€                      

1,20 m 10 cm      ( 55 per bos) 5,46€                    6,98€                      

1,40 m 07 cm      (100 per bos) 3,19€                    4,05€                      

1,40 m 08 cm      ( 80 per bos) 4,61€                    5,74€                      

1,60 m 07 cm      (100 per bos) 3,64€                    4,63€                      

1,60 m 08 cm      ( 80 per bos) 5,24€                    6,70€                      

1,60 m 09 cm      ( 65 per bos) 5,24€                    6,87€                      

1,60 m 10 cm      ( 55 per bos) 6,10€                    8,11€                      

1,60 m 11/12 cm (45 per bos) 7,70€                    10,35€                    

1,80 m 07 cm      (100 per bos) 4,11€                    5,58€                      

1,80 m 08 cm      ( 80 per bos) 5,88€                    7,33€                      

1,80 m 09 cm      ( 65 per bos) 5,88€                    7,70€                      

1,80 m 10 cm      ( 55 per bos) 6,87€                    9,38€                      

2,00 m 07 cm      (100 per bos) 4,57€                    5,82€                      

2,00 m 08 cm      ( 80 per bos) 6,53€                    8,14€                      

2,00 m 09 cm      ( 65 per bos) 6,53€                    8,58€                      

2,00 m 10 cm      ( 55 per bos) 7,61€                    10,13€                    

2,00 m 11/12 cm  ( 45 per bos) 9,63€                    12,93€                    

2.50 m 07 cm      (100 per bos) 5,71€                    7,26€                      

2,50 m 08 cm      ( 80 per bos) 8,17€                    10,18€                    

2,50 m 09 cm      ( 65 per bos) 8,17€                    10,71€                    

2,50 m 10 cm      ( 55 per bos) 9,55€                    12,27€                    

2,50 m 11/12 cm  ( 45 per bos) 12,03€                  16,19€                    

3,00 m 09 cm      ( 65 per bos) 9,83€                    12,89€                    

3,00 m 10 cm      ( 55 per bos) 11,45€                  15,15€                    

3,00 m 11/12 cm  (45 per bos) 14,46€                  19,44€                    
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Ronde Vuren palen geschild (ongepunt & ongekruind)   PEFC™ - FSC®

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. 

lengte & diameter Onbehandeld Groen geïmpregn.

4,00 m 11 cm      (25 per bos) 19,12€                  25,19€                    

4,00 m 13 cm      (25 per bos) 26,77€                  35,26€                    

4,00 m 15 cm      (25 per bos) 35,89€                  47,20€                    

5,00 m 11 cm      (25 per bos) 22,18€                  29,79€                    

5,00 m 13 cm      (25 per bos) 26,77€                  35,26€                    

5,00 m 15 cm      (25 per bos) 42,76€                  56,88€                    

6,00 m 13 cm      (25 per bos) 40,58€                  53,32€                    

6,00 m 15 cm      (25 per bos) 54,49€                  71,45€                    

Ronde houten palen ongeschild (ongepunt & ongekruind)  PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. 

lengte & diameter Prijs per stuk

8,00 m 17 cm      (ongeschild) 58,21€                

 

Vuren cilindrisch gefreesde palen (gepunt/ongepunt & gekruind/ongekruind)

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.  

lengte & diameter Onbehandeld Groen geïmpregn.

1,50 m 04 cm (gepunt) 2,46€                    2,78€                      

1,60 m 08 cm (gepunt) 5,46€                    6,74€                      

2,00 m 08 cm (gepunt) 6,82€                    8,45€                      

2,50 m 07 cm (gepunt) 6,59€                    8,12€                      

2,50 m 08 cm (gepunt) 8,53€                    10,55€                    

2,50 m 10 cm (ongepunt) 13,10€                  16,24€                    

2,50 m 12 cm (ongepunt) 18,85€                  23,39€                    

3,00 m 08 cm (gepunt) 10,22€                  12,67€                    

3,00 m 10 cm (ongepunt) 15,71€                  19,49€                    

3,00 m 12 cm (ongepunt) 22,63€                  28,08€                    

3,00 m 14 cm (ongepunt) 30,78€                  38,22€                    

4,00 m 08 cm (ongepunt) 13,62€                  16,88€                    

4,00 m 10 cm (ongepunt) 20,93€                  26,00€                    

4,00 m 12 cm (ongepunt) 30,89€                  38,16€                    

4,00 m 14 cm (ongepunt) 42,04€                  51,97€                    

5,00 m 10 cm (ongepunt) 26,83€                  33,12€                    

5,00 m 12 cm (ongepunt) 38,60€                  47,72€                    

5,00 m 14 cm (ongepunt) 52,56€                  64,95€                    

6,00 m 10 cm (ongepunt) 32,15€                  39,77€                    

6,00 m 12 cm (ongepunt) 44,20€                  57,25€                    

6,00 m 14 cm (ongepunt) 63,05€                  77,94€                    

6,00 m 18 cm (ongepunt) 118,54€                143,13€                  

Let op : krimpscheuren zijn inherent aan het product, dit wordt versterkt door warm weer, 

De krimpscheuren hebben geen invloed op de kwaliteit !
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Cilindrisch gefreesde groen geïmpregneerde borderpaaltjes (gepunt & gekruind)

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. Deze paaltjes zijn gepunt & gekruind 

lengte & diameter verpakking prijs per stuk

0,60 m - 06 cm 126 stuks per bos 1,44€                  

0,80 m - 06 cm 126 stuks per bos 1,90€                  

1,00 m - 06 cm 126 stuks per bos 2,41€                  

1,20 m - 06 cm 126 stuks per bos 2,87€                  

1,50 m - 06 cm 126 stuks per bos 3,58€                  

2,00 m - 06 cm 126 stuks per bos 4,78€                  

2,50 m - 06 cm 126 stuks per bos 5,98€                  

Regels (halfronde cilindrisch gefreesde palen)

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. Andere afmetingen in overleg

lengte & diameter per bundel Groen geïmpregn.

2,50 m - 07 cm 200 stuks 4,08€                  

2,50 m - 08 cm 100 stuks 5,28€                  

Kastanje palen geschild (gepunt) met PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.  

Palen zijn vrijwel altijd aan het dunne einde gepunt en aan het dikke einde gemeten.

lengte & diameter prijs per stuk

1,60 m 08/10 cm 8,20€                  

1,60 m 10/12 cm 9,24€                  

1,80 m 08/10 cm 8,95€                  

1,80 m 10/12 cm 10,09€                

2,00 m 08/10 cm 9,34€                  

2,00 m 10/12 cm 10,58€                

2,50 m 08/10 cm 13,88€                

2,50 m 10/12 cm 15,60€                

2,50 m 12/14 cm 17,64€                

2,50 m 14/16 cm 27,56€                

2,50 m 16/18 cm 42,70€                

2,50 m 18/20 cm 47,29€                

3,00 m 08/10 cm 16,78€                

3,00 m 10/12 cm 19,41€                

4,00 m 10/12 cm (ongepunt) 35,47€                

4,00 m 12/14 cm (ongepunt) 46,37€                

5,00 m 14/16 cm (ongepunt) 91,75€                

Kastanje hekwerk 

Prijzen zijn per rol, inclusief BTW. De producten waarbij een prijs

vermeld staat, zijn vrijwel altijd uit voorraad leverbaar.

type bijzonderheden prijs per rol

Kastanje hekwerk 80cm hoog 10m op rol, latafstand 08-10cm 159,32€              

Kastanje hekwerk 80cm hoog 5m op rol, latafstand 04-05cm 116,23€              

Kastanje hekwerk 100cm hoog 10m op rol, latafstand 08-10cm 177,18€              

Kastanje hekwerk 100cm hoog 5m op rol, latafstand 04-05cm 125,89€              

Kastanje hekwerk 120cm hoog 10m op rol, latafstand 08-10cm 207,36€              

Kastanje hekwerk 150cm hoog 5m op rol, latafstand 08-10cm 126,61€              

Kastanje poortje 100x100cm 225,31€              

overige afmetingen op aanvraag
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Robinia palen geschild (gepunt) 

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.  

Krommingen en scheurvorming zijn inherent aan de houtsoort, dit wordt versterkt door warm weer.

Robinia is grilliger en krommer dan bijvoorbeeld Kastanje. Robinia vergrijst snel en kan zwart

uitslaan. Reclamaties over deze eigenschappen zullen daarom niet in behandeling genomen

worden.

lengte & diameter prijs per stuk

1,00 m 07/10 cm 5,46€                  

1,20 m 07/10 cm 5,72€                  

1,60 m 08/10 cm 7,41€                  

1,80 m 08/10 cm 8,08€                  

1,80 m 10/12 cm 12,33€                

2,00 m 08/10 cm 8,91€                  

2,00 m 10/12 cm 13,08€                

2,50 m 08/10 cm 12,08€                

2,50 m 10/12 cm 17,74€                

3,00 m 10/12 cm 20,01€                

Landbouwhek

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. 

vermeld staat, zijn vrijwel altijd uit voorraad leverbaar.

type bijzonderheden prijs per stuk

Landbouwhek Newline 7 400 cm breed 275,80€              

Plaatduim tbv landbouwhek 9,44€                  

Automatisch sluiting t.b.v. landbouwhek 12,16€                

Dampalen set 200cm 232,61€              

Punt, Gladdraad & Draadspanners

Prijzen inclusief BTW. De producten waarbij een prijs

type bijzonderheden prijs per eenheid

Gegalv.draad 2.8mm dik 5kg +/- 103 m op rol 32,55€                

Gegalv.draad 2.8mm dik 25kg +/- 525 m op rol 148,81€              

Gepl.draad 2.5/3.7 mm groen +/- 100 m op rol 41,38€                

Puntdraad  1.7 mm +/- 100 m op rol 35,31€                

Puntdraad  1.7 mm +/- 500 m op rol 144,84€              

Draadspanners gegalv. nr 2 1,86€                  

Draadspanners gegalv. nr 3 2,38€                  

Draadspanners gegalv. nr 4 3,62€                  

Draadspanners groen geplast. nr 2 3,62€                  

Gripples Large 2,95€                  

Gripples Medium 1,68€                  

Gripples Small 1,61€                  

Gripple spantang 165,14€              
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Gaas

Prijzen zijn per rol, inclusief BTW. 

type bijzonderheden prijs per rol

Gegalv.schapengaas Prairie 080/8/15 licht rol van 50 m 93,81€                

Gegalv.schapengaas Prairie 080/8/15 zwaar rol van 50 m 238,13€              

Gegalv.schapengaas Prairie 100/9/15 licht rol van 50 m 108,71€              

Gegalv.schapengaas Prairie 100/9/15 zwaar rol van 50 m 278,17€              

Gegalv.schapengaas Ovis 100/9/15 zwaar rol van 50 m 238,37€              

Geplast. gaas groen 0,60 m hoog 25 m op rol 94,74€                

Geplast. gaas groen 0,80 m hoog 25 m op rol 120,12€              

Geplast. gaas groen 1,00 m hoog 25 m op rol 146,18€              

Geplast. gaas groen 1,20 m hoog 25 m op rol 172,26€              

Geplast. gaas groen 1,50 m hoog 25 m op rol 210,66€              

Boomband

Prijzen zijn inclusief BTW. 

prijs per eenheid

Bindbuis 150 m in een zak 9,68€                  

Boomband (autogordel), 5 cm breed, 25 m per rol 18,49€                

Boomband (autogordel), 5 cm breed, 50 m per rol 30,26€                

Boomband (autogordel), 5 cm breed, 100 m per rol 50,26€                

Boomband (gerecycled rubber), 4 cm breed, 25 m per rol 38,49€                

Boomband verstevigingslussen, prijs per stuk 1,02€                  

Boomband nagels (gesmeed/doos 2kg), prijs per doos 66,38€                

Boomband gevlochten Kokos, 75 m per rol 62,57€                

Boomband Jute 7cm breed, 40 m per rol 23,47€                

Krammen

Prijzen zijn inclusief BTW. 

dikte*lengte - gegalvaniseerd prijs per doos

Krammen 02.0*020mm 400 gr       5,65€                  

Krammen 03.0*030mm 400 gr       4,94€                  

Krammen 03.5*035mm 5 kg         33,38€                

Harpoenkrammen 03.5*035mm 5 kg 46,62€                

Asfaltnagels & Draadnagels

Prijzen zijn inclusief BTW. 

dikte*lengte - gegalvaniseerd bijzonderheden prijs per doos

Asfaltnagels 03.0*020 mm, 350 gr. 5,43€                  

Asfaltnagels 03.0*025 mm, 350 gr. 5,43€                  

Paraplunagels 03.8*065mm, 2,5 kg 49,14€                

Draadnagels 02.0*040mm 1000 gr 7,30€                  

Draadnagels 02.7*055mm 1000 gr 6,64€                  

Draadnagels 03.0*065mm 1000 gr 6,64€                  

Draadnagels 03.5*080mm 1000 gr 6,64€                  

Draadnagels 05.0*140mm 1000 gr 6,64€                  

Draadnagels 06.0*160mm 1000 gr 6,64€                  
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Vlonders, bruggen en steigers :
Voor materialen, zowel hard- als zachthout, zie productgroep "materialen tbv. Tuininrichting".

Damwand :

Naaldhouten damwand ruig (met zoeker) PEFC™

Prijzen zijn per breedte meter werkend, inclusief BTW.

Afwijkende maten op aanvraag

Let op : Geïmpregneerd hout mag niet worden toegepast in - en boven het water 

lengte & dikte Onbehandeld Geïmpregneerd

300 cm * 4 cm 76,08€                    op aanvraag

400 cm * 4 cm 101,43€                  op aanvraag

lengte & dikte Onbehandeld Geïmpregneerd

400 cm * 5 cm 126,81€                  op aanvraag

500 cm * 5 cm 158,50€                  op aanvraag

lengte & dikte Onbehandeld Geïmpregneerd

500 cm * 6 cm 190,22€                  op aanvraag

600 cm * 6 cm  232,73€                  op aanvraag

Azobé damwand (met zoeker)       (ook met FSC® / prijs op aanvraag) 

Prijzen zijn per breedte meter werkend, inclusief BTW.

Afwijkende maten op aanvraag

lengte & dikte prijs per m/w

150 cm * 4 cm 117,32€              

200 cm * 4 cm 156,43€              

250 cm * 4 cm 195,54€              

300 cm * 4 cm 234,64€              

400 cm * 4 cm 320,67€              

500 cm * 4 cm 410,63€              

300 cm * 5 cm 295,14€              

400 cm * 5 cm 403,29€              

500 cm * 5 cm 516,33€              

350 cm * 6 cm 428,59€              

400 cm * 6 cm 489,82€              

500 cm * 6 cm 619,62€              

600 cm * 6 cm 805,11€              

Hardhouten damwand geschaafd 

Prijzen zijn inclusief BTW, diverse lengtes 

dikte / breedte bijzonderheden prijs per m2

Ang. Verm. 030*185 mm damwand geschaafd 76,82€                

verschillende lengtes op voorraad

Van der Sijde Hout BV 

5-3-2021 Pagina 8 Alle prijzen in Euro's en incl. BTW



Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Hardhouten deksloof/dekplank tbv hardhouten damwand/beschoeiing

Prijs is inclusief BTW. 

dikte/breedte/lengte prijs per meter

045*145mm platprofiel/voorzien van sponning/2VK op bestelling

070*090mm dakprofiel & voorzien van sponning op bestelling

020*195mm 3-zijdig geschaafd + 2 vellingkanten 15,68€                

Naaldhouten gordingen / palen ruig 

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

Afwijkende maten op aanvraag

dikte/breedte/lengte Onbehandeld Groen geïmpregn.

063*160 mm / 4,20 m 27,62€                    33,65€                

063*160 mm / 4,80 m 31,58€                    38,45€                

063*160 mm / 6,00 m 40,27€                    48,88€                

100*200 mm / 6,00 m 79,92€                    op bestelling

125*150 mm / 5,00 m 61,19€                    op bestelling

Hardhouten gordingen ruig

Prijzen zijn per m1, inclusief BTW.

Afwijkende maten op aanvraag

dikte*breedte prijs per m1

050*100 mm 10,01€                

050*150 mm 15,27€                

080*150 mm lengtes 4,00ml/4,50ml/5,00ml 24,87€                

080*200 mm lengtes 4,00ml/4,50ml/5,00ml 34,45€                

100*150 mm lengtes 4,00ml/4,50ml/5,00ml 32,31€                

100*200 mm lengtes 4,00ml/4,50ml/5,00ml 50,43€                

Van der Sijde Hout BV 

5-3-2021 Pagina 9 Alle prijzen in Euro's en incl. BTW



Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Beschoeiing :

Naaldhouten opgeklampte beschoeiingsschotten PEFC™

Prijzen zijn per m2, inclusief BTW. Ook leverbaar met doek

Let op : Geimpregneerd hout mag niet worden toegepast in - en boven het water 

dikte Onbehandeld

023mm dik prijs per m2 14,39€                

030mm dik prijs per m2 22,49€                

Loopschotten naaldhout 025*800/2000mm prijs per m1 17,74€                

Hardhouten opgeklampte beschoeiingsschotten FSC  (zonder doek)

Prijzen zijn per m2, inclusief BTW. 

dikte prijs per m2

020 mm dik Angelim Vermelho 47,88€                

030 mm dik Angelim Vermelho 68,26€                

* Combinaties van hiervoor genoemde materialen zodat bovenste deel hardhout is (boven waterlijn) 

  en onderste deel naaldhout (onder waterlijn)

Hardhouten vlechtmatten (zonder doek)

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

dikte/breedte strippen hoogte lengte prijs per m1

006 mm dik / 100 mm breed 400 mm diverse lengtes 10,72€                

006 mm dik / 100 mm breed 600 mm diverse lengtes 17,52€                

Filamat Schoeidelen ST 60

Paal afstand bedraagt 60cm. Prijzen zijn per deel, inclusief BTW.

hoogte*werkende breedte bijzonderheden prijs per stuk

0500*1200 mm                29,21€                

0600*1200 mm               34,76€                

0750*1200 mm               43,41€                

1000*1200 mm              57,97€                

1250*1200 mm             72,19€                

1500*1200 mm              86,13€                

1750*1200 mm               op bestelling 101,48€              

2000*1200 mm              op bestelling 115,24€              

Prolock Sigma 

Voor bestellen adviseren wij een indicatieve sterkteberekening te maken

Prolock Sigma m2 66,55€                

Prolock Sigma deksloof m1 28,23€                

Prolock Sigma deksloof verbindingsstuk stuk 8,74€                  

Prolock afdekkap stuk 4,03€                  

Prolock Sigma/Omega hoekverbinding stuk 46,38€                
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Afrikaans Hardhout palen ruig FSC® 

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. Uit voorraad leverbaar. Afwijkende maten op aanvraag.

dikte/breedte/lengte/bewerking prijs per stuk

050*050 mm / 1,00 m gepunt      3,47€                  

050*050 mm / 1,50 m gepunt      5,19€                  

050*050 mm / 2,00 m gepunt      7,05€                  

060*060 mm / 1,50 m gepunt      8,71€                  

060*060 mm / 2,00 m gepunt      12,64€                

060*060 mm / 2,50 m gepunt      16,02€                

060*060 mm / 3,00 m gepunt      19,23€                

070*070 mm / 1,00 m gepunt      8,03€                  

070*070 mm / 1,50 m gepunt      12,04€                

070*070 mm / 2,00 m gepunt      17,69€                

070*070 mm / 2,50 m gepunt      22,12€                

070*070 mm / 3,00 m gepunt      25,68€                

070*070 mm / 4,00 m ongepunt      36,64€                

080*080 mm / 1,00 m gepunt      18,53€                

080*080 mm / 1,50 m gepunt      17,34€                

080*080 mm / 2,00 m gepunt      23,76€                

080*080 mm / 2,50 m gepunt      28,35€                

080*080 mm / 3,00 m gepunt      34,04€                

080*080 mm / 4,00 m ongepunt 53,09€                

080*080 mm / 5,00 m ongepunt 64,53€                

100*100 mm / 3,00 m ongepunt 58,38€                

100*100 mm / 4,00 m ongepunt 83,48€                

100*100 mm / 5,00 m ongepunt 108,20€              

100*100 mm / 6,00 m ongepunt 126,87€              

150*150 mm / 5,00 m ongepunt 269,47€              

150*150 mm / 6,00 m ongepunt 329,97€              

200*200 mm Lengte en prijs op aanvraag

Naaldhouten planken ruig 

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. 

dikte/breedte/lengte Onbehandeld Groen geïmpregn.

020*100 mm / 4,00 m prijs per stuk 5,82€                      7,01€                  

020*150 mm / 4,00 m prijs per stuk 8,71€                      10,53€                

020*200 mm / 4,00 m prijs per stuk 11,64€                    14,02€                

022*200 mm / 4,20 m zwart geverfd prijs per stuk 37,24€                    

023*150 mm Seitenwaren diverse lengtes prijs per m1 1,66€                      op aanvraag

023*200 mm Seitenwaren diverse lengtes prijs per m1 2,20€                      op aanvraag

025*038 mm / 4,80 m prijs per stuk 4,43€                      5,53€                  

025*200 mm / 2,00 m prijs per stuk 7,21€                      op aanvraag

025*200 mm / 4,00 m prijs per stuk 14,41€                    17,35€                

030*150 mm / 4,00 m prijs per stuk 11,74€                    14,30€                

030*200 mm / 4,00 m prijs per stuk 16,63€                    20,05€                
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Hardhouten planken ruig 

Prijzen inclusief BTW. 

Afwijkende maten op aanvraag

dikte*breedte prijs

010*150 mm / 4,00 m per stuk 28,85€                

FSC® hardhouten planken ruig

Prijzen zijn per meter, inclusief BTW. 

Afwijkende maten op aanvraag

dikte*breedte prijs per meter

020*100 mm 3,96€                  

020*150 mm 6,11€                  

020*200 mm 8,14€                  

030*150 mm 9,17€                  

030*200 mm 12,22€                

Vlechtstrippen en piketten

Prijzen zijn inclusief BTW

Houtsoort          prijs per eenheid

hardhouten piket 40cm lang 100 stuks per bundel, prijs per stuk 1,16€                  

hardhouten piket 60cm lang 100 stuks per bundel, prijs per stuk 1,74€                  

hardhouten piket 040*040mm, 60cm lang prijs per stuk 3,01€                  

hardhouten strip 006*100mm prijs per meter 1,90€                  

Geweven doek 

Prijzen zijn per m2, inclusief BTW

type bijzonderheden prijs per m2

Geotextiel SG18/18/080 100 m/rol 0,96€                  

Geotextiel SG18/18/105 100 m/rol 0,96€                  

Geotextiel SG18/18/130 100 m/rol 0,96€                  

Geotextiel SG18/18/160 100 m/rol 0,96€                  

Geotextiel SG18/18/205 100 m/rol 0,96€                  

Geotextiel SG18/18/325 100 m/rol 0,96€                  

Geotextiel SG18/18/525 100 m/rol 0,86€                  

Geotextiel HF180/105 100 m/rol 4,08€                  

Geotextiel NW9-100 100 m/rol 1,39€                  

Geotextiel NW9-200 100 m/rol 1,49€                  

Stalen pennen t.b.v. doek per stuk 0,42€                  

ook andere types leverbaar op aanvraag
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Slotbouten/Houtdraadbouten/Draadeinden

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. 

dikte*lengte (mm) verzinkt (EV) vuurverzinkt (VV)

Slotbout M08*035 0,35€                    0,76€                      

Slotbout M08*045    0,35€                    

Slotbout M08*050    0,41€                    0,82€                      

Slotbout M08*060    0,41€                    0,90€                      

Slotbout M08*065    0,48€                    

Slotbout M08*070    0,48€                    1,04€                      

Slotbout M08*080    0,56€                    1,10€                      

Slotbout M08*090 0,69€                    1,25€                      

Slotbout M08*100    0,69€                    1,04€                      

Slotbout M08*110    0,69€                    1,10€                      

Slotbout M08*120    0,76€                    1,17€                      

Slotbout M08*130    0,82€                    1,31€                      

Slotbout M08*140    0,90€                    1,79€                      

Slotbout M08*150    0,97€                    1,94€                      

Slotbout M08*160 1,04€                    2,07€                      

Slotbout M08*170 1,04€                    

Slotbout M08*180 1,31€                    1,79€                      

Slotbout M08*190 1,45€                    

Slotbout M08*200 1,38€                    1,94€                      

Slotbout M10*100    1,04€                    1,59€                      

Slotbout M10*110    1,17€                    2,35€                      

Slotbout M10*120    1,25€                    1,94€                      

Slotbout M10*130    1,31€                    2,69€                      

Slotbout M10*140    1,45€                    2,20€                      

Slotbout M10*150    1,51€                    3,11€                      

Slotbout M10*160    1,79€                    3,24€                      

Slotbout M10*170    1,86€                    

Slotbout M10*180    1,86€                    2,83€                      

Slotbout M10*200    2,14€                    3,11€                      

Slotbout M10*220 2,42€                    

Slotbout M10*240 2,83€                    

Slotbout M10*260 3,17€                    

Houtdraadbout M06*40 mm         0,13€                    

Houtdraadbout M06*50 mm         0,13€                    

Houtdraadbout M06*60 mm         0,13€                    

Houtdraadbout M06*80 mm         0,21€                    

Houtdraadbout M08*40 mm         0,21€                    

Houtdraadbout M08*50 mm         0,21€                    

Houtdraadbout M08*60 mm         0,28€                    

Houtdraadbout M08*70 mm         0,28€                    

Houtdraadbout M08*80 mm         0,35€                    

Houtdraadbout M08*100 mm         0,41€                    

Houtdraadbout M08*120 mm         0,48€                    

Houtdraadbout M08*150 mm         0,76€                    

Houtdraadbout M10*100 mm         0,69€                    

Houtdraadbout M10*120 mm         0,82€                    
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Vervolg Slotbouten/Houtdraadbouten/Draadeinden

dikte*lengte (mm) verzinkt (EV) vuurverzinkt (VV)

Draadeind M08*1000mm 2,32€                    

Draadeind M08*2000mm 4,91€                    

Draadeind M10*1000mm 3,25€                    

Draadeind M10*2000mm 6,57€                    

Draadeind M12*1000mm 4,60€                    

Draadeind M12*2000mm 9,37€                    

Draadeind M16*1000mm 8,28€                    

Draadeind M16*2000mm 16,60€                  

Draadeind M20*2000mm 32,69€                  

Carrosserie ringen M08      0,13€                    0,28€                      

Carrosserie ringen M10      0,21€                    0,35€                      

Carrosserie ringen M12      0,35€                    0,56€                      

Sluitplaat M10 0,35€                    

Sluitplaat M12 0,62€                    

Sluitplaat M16 1,45€                    

Moeren M08      0,07€                    0,35€                      

Moeren M10     0,41€                    0,69€                      

Moeren M12 0,21€                    0,62€                      

Moeren M16 0,41€                    0,69€                      

Koppelmoer M08 0,56€                    

Koppelmoer M10 1,10€                    

Koppelmoer M12 3,93€                    

Koppelmoer M16 3,48€                    
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Materialen tbv. Tuininrichting :

Tuinschermen RVS geschroefd (groen geïmpregneerd) 

Onze robuuste tuinschermen zijn gemaakt van geschaafde planken van 18*145 mm. De standaard

afmetingen zijn 1,78*1,78 m. Maar deze schermen kunnen ook op maat gemaakt worden. 

Ook de bevestigingsmaterialen zijn bij ons verkrijgbaar (assortiment incl. prijzen vindt u verderop in  

deze prijslijst). Op maat gemaakt: Het kan zijn dat u met de standaard maten van de schermen niet 

uitkomt, dan kan er voor u een passcherm gemaakt worden. Wij zullen u echter altijd aanraden 

eerst de standaard schermen te plaatsen. Daarna berekent U de exacte maat voor het passcherm.

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

Uit voorraad leverbaar:

type tuinscherm afmetingen prijs per stuk passcherm

100% PEFC Elfhoeven 1,78*1,78 98,06€                    op aanvraag

Elfhoeven klein horizontaal 0,90*1,78 57,74€                    n.v.t.

Elfhoeven klein verticaal 0,90*1,78 64,31€                    n.v.t.

s-Gravenbroek 1,78*1,78 132,43€                  op aanvraag

Ravensberg  1,78*1,78 127,03€                  op aanvraag

Strijen     1,78*1,78 113,67€                  op aanvraag

Hoeksche Waard 1,78*1,78 223,29€                  n.v.t.

Op bestelling leverbaar:

type tuinscherm afmetingen prijs per stuk passcherm

Douglas onbehandeld bezaagd 1,80*1,80 130,01€                  op aanvraag

s-Gravenbroek hoek 1,78*1,78/1,00 156,77€                  op aanvraag

s-Gravenbroek klein 1,00*1,78 79,85€                    op aanvraag

Kalverbroek Horizontaal 1,78*1,78 226,91€                  Maatwerk Niet Leverbaar

Kalverbroek Verticaal 1,78*1,78 226,91€                  Maatwerk Niet Leverbaar

Nieuwenbroek     1,78*1,78 195,54€                  Maatwerk Niet Leverbaar

Roggebroek Horizontaal 0,90*1,78 132,77€                  Maatwerk Niet Leverbaar

Roggebroek Verticaal 0,90*1,78 132,77€                  Maatwerk Niet Leverbaar

Vogelenzang Links 1,78*1,78/0,90 127,34€                  op aanvraag

Vogelenzang Rechts 1,78*1,78/0,90 127,34€                  op aanvraag

Vrijhoef groot 1,78*1,78 63,49€                    op aanvraag

Vrijhoef  klein 0,565*1,78 36,09€                    op aanvraag

Vrijhoef  middel 0,915*1,78 24,02€                    op aanvraag

Sloene 1 1,28*0,90 70,60€                    op aanvraag

Sloene 2 1,53*0,90 79,67€                    op aanvraag

Sloene 3 1,78*0,90 89,32€                    op aanvraag

Land van Essche Groot 1,78*1,78 124,92€                  Maatwerk Niet Leverbaar

Land van Essche Middel 1,78*0,88 70,60€                    Maatwerk Niet Leverbaar

Broekvelden groot 1,78*1,78 103,20€                  Maatwerk Niet Leverbaar

Broekvelden middel 1,78*0,88 61,56€                    Maatwerk Niet Leverbaar

Broekvelden klein 1,78*0,42 39,83€                    Maatwerk Niet Leverbaar

Vettenbroek 1,78*1,78 217,26€                  Maatwerk Niet Leverbaar
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Tuindeuren RVS geschroefd (groen geïmpregneerd)

Van der Sijde levert ook hang- en sluitwerk voor uw poort of tuindeur. Verderop

in deze prijslijst vindt u de specificaties en prijzen. 

Ook tuindeuren zijn op maat te maken (zie tuinschermen). Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW

type tuindeur afmetingen prijs per stuk pasdeur

Elfhoeven horizontaal 1,78*0,90 83,99€                    op aanvraag

Elfhoeven verticaal 1,78*0,90 78,94€                    op aanvraag

s-Gravenbroek   1,78*0,90 87,39€                    op aanvraag

Ravensberg vert. toog     1,78*0,90 98,18€                    op aanvraag

Strijen hor. toog      1,78*0,90 92,96€                    op aanvraag

Afgehangen Tuindeuren RVS geschroefd diverse uitvoeringen

Van der Sijde levert ook compleet afgehangen deuren met duimhengen, hekslot met deurkruk

voorzien van een cilinderslot, prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. Op bestelling leverbaar.

type tuindeur afmetingen prijs per stuk

Elfhoeven verticaal 1,78*0,90 256,82€                  n.v.t.

Ravensberg verticaal 1,78*0,90 265,32€                  n.v.t.

Poortframe Elfhoeven Verticaal 1,78*0,90 293,11€                  n.v.t.

Poortframe Elfhoeven Verticaal 1,78*1,00 306,26€                  n.v.t.

Poortframe Elfhoeven Verticaal 1,78*1,20 384,78€                  n.v.t.

Poortframe met bezaagde planken, 1,78*0,90 294,84€                  n.v.t.

planken 20*200mm, zwart geverfd 372,08€                  n.v.t.

Tuinscherm Privacy Elfhoeven PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

Type scherm afmetingen prijs per stuk

Elfhoeven Privacy scherm 1,78*1,78m1 118,96€                  

Betonpaal Schermen

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW en alleen op bestelling leverbaar

Artikel afmetingen prijs per stuk

Schenkeldijk Bruin geimpregneerd Verticaal 1,795*1780 111,67€              

Schenkeldijk Groen geimpregneerd Verticaal 1,795*1780 109,88€              

Betonpaal antraciet tbv 1 betonplaat ronde kop 100*100/2780 38,99€                

Beton Hoekpaal antraciet tbv 1 betonplaat ronde kop 100*100/2780 45,51€                

Betonpaal grijs tbv 1 betonpaal ronde kop 100*100/2780 35,27€                

Beton Hoekpaal grijs ronde kop 100*100/2780 41,32€                

Betonplaat antraciet 1 zijde glad 31*260/1840 27,01€                

Betonplaat grijs 1 zijde glad 31*260/1840 24,09€                

RVS L-beslag tbv betonpaal 5,24€                  
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Tuinhekken RVS gespijkerd (groen geïmpregneerd)

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

type tuinhek afmetingen prijs per stuk pas hek

Oukoop  0,60*2,00 54,07€                    op aanvraag

Oukoop  0,80*2,00 45,58€                    op aanvraag

Sluipwijk (op bestelling)      0,68/0,80*2,00 67,23€                    op aanvraag

Twaalfmorgen 0,60*2,00 63,97€                    op aanvraag

Twaalfmorgen 0,80*2,00 63,97€                    op aanvraag

Twaalfmorgen links of rechts (op bestelling) 0,60/0,80*2,00 70,01€                    op aanvraag

Tuinpoorten RVS gespijkerd (groen geïmpregneerd)

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

type poort afmetingen prijs per stuk pas poort

Oukoop 0,60*0,95 33,55€                    op aanvraag

Oukoop 0,80*0,95 37,67€                    op aanvraag

Sluipwijk (op bestelling)   0,68/0,80*0,95 39,35€                    op aanvraag

Twaalfmorgen 0,60*1,00 33,80€                    op aanvraag

Twaalfmorgen 0,80*1,00 38,62€                    op aanvraag

FSC hardhouten tuinschermen / tuinhekken RVS geschroefd FSC®

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. Duurzaamzaamheidsklasse I

Uit voorraad leverbaar:

type afmetingen prijs per stuk maatwerk

FSC tuinscherm Elfhoeven Hor. / Ver. 1,78*1,78 256,06€                  op aanvraag

FSC tuinscherm Elfhoeven klein Hor. 1,78*0,90 138,06€                  op aanvraag

FSC tuinscherm Elfhoeven klein Ver. 1,78*0,90 150,19€                  op aanvraag

FSC tuinscherm Ravensberg 1,78*1,78 300,27€                  op aanvraag

FSC tuinhek Middelburg 0,80*2,00 158,29€                  op aanvraag

FSC tuinpoort Middelburg 0,80*0,95 90,79€                    op aanvraag

Op bestelling leverbaar:

type afmetingen prijs per stuk maatwerk

FSC tuinscherm Vrijhoef Groot 1,78*1,78 202,52€                  op aanvraag

FSC tuinscherm Vrijhoef Middel 1,78*0,915 105,91€                  

FSC tuinscherm Vrijhoef Klein 1,78*0,565 68,67€                    

FSC tuinscherm Broekvelden Groot 1,78*1,78 129,77€                  Maatwerk Niet Leverbaar

FSC tuinscherm Broekvelden Middel 1,78*0,88 81,47€                    Maatwerk Niet Leverbaar

FSC tuinscherm Broekvelden Klein 1,78*0,42 52,38€                    Maatwerk Niet Leverbaar

FSC hardhouten tuindeuren RVS geschroefd FSC®

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. Duurzaamzaamheidsklasse I

type afmetingen prijs per stuk maatwerk

FSC tuindeur Elfhoeven Horizontaal 1,78*0,90 177,68€                  op aanvraag

FSC tuindeur Elfhoeven Verticaal 1,78*0,90 174,63€                  op aanvraag

FSC tuindeur Ravensberg 1,78*0,90 195,00€                  op aanvraag
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Van der Sijde Hout BV 

Prijzen onder voorbehoud en geldig van 1 maart 2021 t/m 30 juni 2021
P-2021-1 Incl.BTW

Afgehangen FSC® hardhouten tuindeuren RVS geschroefd

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW. Niet uit voorraad, op bestelling leverbaar.

type afmetingen prijs per stuk maatwerk

FSC tuindeur Elfhoeven Hor. Afgeh. 1,78*0,90 342,26€                  op aanvraag

FSC tuindeur Elfhoeven Vert. Afgeh. 1,78*0,90 359,81€                  op aanvraag

FSC tuindeur Ravensberg Afgehangen 1,78*0,90 435,02€                  op aanvraag

Poortframe FSC Elfhoeven Vert Afgeh. 1,78*0,90 431,90€                  

Poortframe FSC Elfhoeven Vert Afgeh. 1,78*1,00 443,96€                  

Poortframe FSC Elfhoeven Vert Afgeh. 1,78*1,20 494,29€                  

Vierkante houten palen groen geïmpregneerd PEFC™

Midden Europees Naaldhout, geschaafd met ronde kanten.

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

dikte/breedte/lengte bijzonderheden prijs per stuk

070*070 mm / 1,50 m ongepunt 6,44€                  

070*070 mm / 1,80 m ongepunt 7,73€                  

070*070 mm / 2,10 m  ongepunt 9,03€                  

070*070 mm / 2,40 m ongepunt 10,32€                

070*070 mm / 2,70 m ongepunt 11,62€                

070*070 mm / 3,00 m  ongepunt 12,91€                

070*070 mm / 3,60 m ongepunt 15,49€                

090*090 mm / 1,80 m  ongepunt 12,96€                

090*090 mm / 2,10 m  ongepunt 15,10€                

090*090 mm / 2,40 m ongepunt 17,28€                

090*090 mm / 2,70 m ongepunt 19,42€                

090*090 mm / 3,00 m ongepunt 21,60€                

090*090 mm / 3,60 m ongepunt 25,89€                

120*120 mm / 2,70 m ongepunt 36,60€                

120*120 mm / 4,00 m ongepunt 54,23€                

145*145 mm / 3,00 m ongepunt 60,80€                

Vierkante houten palen bruin geïmpregneerd Tanatone PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

Dikte/breedte/lengte prijs per stuk

070*070 mm / 3,00 m ongepunt op bestelling 13,21€                

Vierkante hardhouten palen

Prijzen zijn inclusief BTW en vrijwel altijd uit voorraad leverbaar.

Houtsoort            dikte / breedte bijzonderheden prijs per m1

Angelim Vermelho 068*068 mm geschaafd 11,30€                

Angelim Vermelho 090*090 mm geschaafd 18,67€                

Op voorraad 068*068  1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 4,00 m

Op voorraad 090*090  2,00 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m
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P-2021-1 Incl.BTW

Tuinplanken groen geïmpregneerd

De tuinplanken zijn vier zijden geschaafd met ronde kanten.

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.  

dikte/breedte/lengte bijzonderheden prijs per stuk

016*045 mm / 1,78 m Noord Europees 2,87€                  

045*045 mm / 3,60 m Noord Europees 8,41€                  

018*028 mm / 3,60 m Noord Europees 4,60€                  

018*045 mm / 3,60 m Noord Europees 4,43€                  

018*070 mm / 3,60 m Noord Europees 6,64€                  

018*095 mm / 3,60 m Noord Europees 8,80€                  

018*120 mm / 3,60 m Noord Europees 8,85€                  

018*145 mm / 1,78 m Midden Europees 4,44€                  

018*145 mm / 3,00 m Midden Europees 7,48€                  

018*145 mm / 3,60 m Midden Europees 8,98€                  

018*145 mm / 4,20 m Midden Europees 10,48€                

028*095 mm / 3,60 m Noord Europees 13,19€                

028*120 mm / 3,60 m Noord Europees 13,89€                

028*145 mm / 4,50 m Midden Europees 22,45€                

028*195 mm / 4,50 m Noord Europees 30,26€                

Tuinplanken bruin geïmpregneerd Tanatone PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

Dikte/breedte/ lengte prijs per stuk

018*145 mm / 1,78 m 4,54€                  

018*145 mm / 3,00 m 7,62€                  

018*145 mm / 3,60 m 9,17€                  

018*145 mm / 4,20 m 10,70€                

Hardhouten planken geschaafd

Prijzen zijn inclusief BTW 

Houtsoort            bijzonderheden prijs per m1

Cedrinho 015*141 mm geschaafd, diverse lengtes 6,47€                  

Kapur 018*145 mm geschaafd, diverse lengtes 9,20€                  

Cumaru 020*145 mm geschaafd, diverse lengtes 13,10€                

Cumaru 025*145 mm geschaafd, diverse lengtes 15,83€                

Cumaru 027*190 mm geschaafd, diverse lengtes 22,35€                

Gegroefde dekdelen groen geïmpregneerd PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

dikte/breedte/lengte bijzonderheden prijs per stuk

028*145 mm / 3,60 m Midden Europees 14,74€                

028*145 mm / 4,50 m Midden Europees 18,42€                

Gegroefde dekdelen bruin geïmpregneerd Tanatone PEFC™

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

Dikte/breedte/lengte prijs per stuk

028*145 / 3,60 m 15,03€                

028*145 / 4,50 m 18,80€                
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Gegroefde dekdelen hardhout

Prijzen zijn inclusief BTW en vrijwel altijd uit voorraad leverbaar.

Houtsoort            dikte / breedte bijzonderheden prijs per m1

Massaranduba 025*143 mm gegroefde dekdelen, diverse lengtes 12,68€                

Overige diktes, breedtes op aanvraag

Naaldhouten vlotdelen

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

dikte/breedte/lengte bijzonderheden prijs per stuk

025*275 mm / 5,00 m onbehandeld 26,90€                

025*275 mm / 5,00 m groen geimpregneerd 31,61€                

025*275 mm / 5,00 m bruin geimpregneerd 32,28€                

025*275 mm / 5,00 m zwart geverfd 69,83€                

022*200 mm / 4,20 m zwart geverfd 37,24€                

Rabatdelen (naaldhout)

Prijzen zijn per m1, inclusief BTW. 

dikte/breedte bijzonderheden prijs per meter

018*130 mm werkende breedte overhangend groen geimpr. 3,13€                  

021*127 mm werkende breedte Deens Rhombus Douglas 4,05€                  

021*127 mm werkende breedte Deens Rhombus Douglas br.geimpr. 4,46€                  

013-030*175 mm werkende breedte zw. rabat + spon. groen geimpr. 5,02€                  

014-028*175 mm werkende breedte zw. rabat + spon. kleurloos geimpr. 6,88€                  

en zwart geverfd (geborsteld)

010-028*175 mm werkende breedte zw. rabat + spon. Douglas 4,78€                  

010-024*179 mm werkende breedte zw. rabat + spon. Douglas 5,05€                  

Schaaldelen Naaldhout (onbekante rechte delen) 

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

dikte/breedte/lengte Onbehandeld Groen geimpregn.

023*150/250 mm / 4,00 m Douglas 13,21€                    18,78€                

Ook Bruin geimpregneerd op bestelling mogelijk

Houten Pergola-, onderliggers groen geïmpregneerd

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

dikte/breedte/lengte prijs per stuk

045*070 mm / 3,00 m 8,71€                  

045*070 mm / 3,60 m 10,45€                

045*070 mm / 4,50 m 13,08€                

045*090 mm / 3,00 m 11,54€                

045*090 mm / 3,60 m 13,83€                

045*090 mm / 4,50 m 17,30€                

045*145 mm / 3,60 m 22,42€                

059*156 mm / 3,60 m 35,90€                
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Hardhouten Pergola-,  onderliggers 

Prijzen zijn excl. BTW en vrijwel alles uit voorraad leverbaar.

dikte/breedte bijzonderheden prijs per m1

Ang.Verm. 045*070 mm geschaafd 7,78€                  

Ang.Verm. 045*090 mm geschaafd 9,98€                  

Op voorraad  2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m

Afdeklijst groen geïmpregneerd t.b.v. tuinschermen

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

afmetingen bijzonderheden prijs per stuk

afdeklijst 028*090mm / 1,80 m geïmpregneerd met dakje & sponning 19,37€                

afdeklijst 028*095mm / 1,80 m geïmpregneerd met sponning 18,39€                

Eiken bezaagd, vers gezaagd, niet kunstmatig teruggedroogd

Krommingen en scheurvorming zijn inherent aan de houtsoort. Dit wordt versterkt door warm weer.

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW

dikte/breedte/lengte  prijs per stuk

 plank 030*150 mm / 4,00 m 32,59€                

 paal 100*100 mm / 2,70 m 56,97€                

 paal 100*100 mm / 3,60 m 65,18€                

 paal 150*150 mm / 2,70 m 132,12€              

 paal 150*150 mm / 3,60 m 176,15€              

 biels 150*260 mm / 2,60 m (bevat wankanten !) 68,80€                
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Douglas bezaagd PEFC™

Krommingen en scheurvorming zijn inherent aan de houtsoort. Dit wordt versterkt door warm weer.

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW

dikte/breedte/lengte  prijs per stuk

plank 022*150 mm / 4,00 m 12,35€                

 plank 022*200 mm / 3,00 m 12,35€                

 plank 022*200 mm / 4,00 m 16,47€                

 plank 022*200 mm / 5,00 m 20,59€                

 plank 032*200 mm / 4,00 m 24,48€                

 ligger 050*070 mm (op bestelling geschulpt uit 050*150mm) 3,35€                  

 ligger 050*100 mm / 3,00 m 12,67€                

 ligger 050*100 mm / 5,00 m 21,15€                

 ligger 050*150 mm / 3,00 m 19,02€                

 ligger 050*150 mm / 5,00 m 31,69€                

 ligger 050*200 mm / 3,00 m 25,37€                

 ligger 050*200 mm / 5,00 m 42,27€                

 ligger 075*170 mm / 4,00 m 43,11€                

 ligger 075*170 mm / 5,00 m 53,91€                

 paal 100*100 mm / 3,00 m 25,37€                

 paal 120*120 mm / 3,00 m 36,52€                

 paal 120*120 mm / 5,00 m 60,85€                

 paal 150*150 mm / 3,00 m 57,06€                

 paal 150*150 mm / 5,00 m 95,11€                

 paal 200*200 mm / 3,00 m 101,43€              

 paal 200*200 mm / 5,00 m 169,07€              

 Douglas Vellingdelen diverse lengtes / breedtes op aanvraag

Underlayment platen

Radiata Pine Tong en groef 2440x1220mm 18mm 56,27€                

Bouwstaalmat gegalvaniseerd

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

Onderstaande prijzen zijn richtprijzen ivm de veranderende dagprijzen in de staalmarkt!

afmetingen bijzonderheden prijs per stuk

3,00 * 2,00 meter, maas 10*10cm, 5mm gegalvaniseerd 73,45€                

3,00 * 2,00 meter, maas 5*5cm, 4mm gegalvaniseerd 143,16€              

3,00 * 2,00 meter, maas 10*10cm, 5mm onbehandeld 39,99€                

1,80 * 1,80 meter, maas 15*15cm, 5mm gegalvaniseerd 37,87€                

3,00 * 2,00 meter, maas 15*15cm, 8mm onbehandeld 64,38€                

Draadzadel 6mm. verzinkt 0,18€                  

Draadzadel 8mm. verzinkt 0,62€                  

Bouwstaalmatklem 6mm met rubber verzinkt 1,21€                  

Klemschroef 04.2*025 RVS 0,25€                  

Paal ornamenten 

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

afmetingen prijs per stuk

Vierkant afdekkapje 71*71mm RVS 3,23€                  

Vierkant afdekkapje 91*91mm RVS 4,03€                  
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Tuinmeubelen Vuren groen geïmpregneerd en hardhout

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW

type bijzonderheden prijs per stuk

Tuinbank hardhout 180cm (417) bouwpakket 239,00€              

Parkbank 180cm (441) bouwpakket 339,01€              

Parkstoel  (443) bouwpakket 259,00€              

Parktafel 85*180cm (442) bouwpakket 315,00€              

Picknicktafels Vuren groen geïmpregneerd

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

type lengte/br./hoogte dikte prijs per stuk

picknicktafel 120cm (410) 120/115/85cm 35mm. 185,00€              

picknicktafel 150cm (407) 150/150/85cm 45mm. 325,01€              

picknicktafel 180cm (406) 180/160/85cm 45mm. 349,00€              

picknicktafel 200cm (405) 200/160/85cm 45mm. 370,01€              

picknicktafel rond 130cm (415) rond 130cm 35mm. 285,00€              

picknicktafel rond 210cm (414) rond 210cm 45mm. 489,00€              

picknicktafel vierkant 125cm (416) 125/125cm 35mm. 249,01€              

picknicktafel vierkant 195cm (412) 195/195/85cm 45mm. 445,00€              

picknicktafel open instap 230cm (423) 230/160cm 45mm. 465,00€              

boombank 225cm (440) bouwpakket op bestelling 45mm. 599,00€              

Barkruk (0480) op bestelling 59,00€                

Rugleuning voor Barkruk (0482) op bestelling 26,00€                

Statafel (0481) op bestelling 175,00€              

Betonpoeren

Prijzen zijn inclusief BTW.

afmeting bijzonderheden prijs per stuk

Betonpoer 150*150/580mm met facetrand en met draadeind M16 38,24€                

Betonpoer 120*120-220*220/400mm met draadeind M16 30,06€                

Staalplaatset tbv betonpoer 105*105mm 6,96€                  

Betonpoer tilhandvat 19,80€                
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Hang- en sluitwerk & diverse ijzerwaren

Prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld, inclusief BTW.

hang- en sluitwerk prijs per stuk

L-beslag per doos van 100 stuks (incl. schroeven)       42,59€                

Set L-beslag (incl. schroeven) à 6 stuks verpakt       2,38€                  

RVS L-beslag per doos van 100 stuks (incl. schroeven) 107,28€              

RVS Set L-beslag (incl. schroeven) à 6 stuks verpakt       5,46€                  

Plaatduim 3,13€                  

Plaatduim Zwart 3,25€                  

Plaatduim verstelbaar scharnierend gegalvaniseerd 7,48€                  

Plaatduim verstelbaar gegalvaniseerd 7,34€                  

Plaatduim verstelbaar vuurverzinkt 7,73€                  

Duimheng 40cm 4,37€                  

Duimheng 60cm  7,42€                  

Duimheng 60cm Zwart 10,03€                

Duimheng 80cm  9,16€                  

Duimheng 100cm  12,44€                

Duimheng 120cm 18,42€                

Duimheng 80cm verstelbaar gegalvaniseerd 19,89€                

Deurbeslag tbv heng 60cm (duim, schroeven en slotboutjes, excl heng) 10,71€                

Kruisheng 40cm zwaar geel verzinkt         8,42€                  

Kruisheng 50cm licht geel verzinkt              4,01€                  

Kruisheng 50cm zwaar geel verzinkt              10,14€                

Kruisheng 60cm zwaar geel verzinkt           11,45€                

Automatische heksluiting geel verzinkt 7,96€                  

Automatische heksluiting blauw verzinkt    3,11€                  

Automatische heksluiting zwaar voor landbouwhek 12,16€                

Heksluiting met knop geel verzinkt         10,39€                

Hangslotschuif (100 mm) geel verzinkt     3,41€                  

Boerenklinkstel compleet verpakt blauw verzinkt 11,08€                

Boerenklinkstel compleet verpakt Zwart 7,51€                  

Hekslot met deurkruk M-3350 sl (klaviersleutel) 68,46€                

Hekslot met deurkruk M-3350 excl. profielcylinder 59,85€                

Cilinderslot set voor poortframes RVS deurschild 48,50€                

Kelderbandslot N-9/11 sl (klaviersleutel)       29,67€                

Kelderbandslot M-2004PZ pc excl. profielcylinder          28,27€                

Profielcylinder I-8209 30/50 33,83€                

Aluminium hoekstrip/aanslaglat 200cm 8,23€                  

Universeelgrendel 100mm geel verzinkt 5,09€                  

Universeelgrendel 100mm blauw verzinkt 5,09€                  

Universeelgrendel 175mm geel verzinkt 12,71€                

Overslaggrendel groot geel verzinkt 26,54€                

Overslaggrendel groot vuur verzinkt 13,24€                

Pergolasteun/Plaatanker geel verzinkt 12,08€                

Grondgrendel 500mm geel verzinkt 14,19€                

Schroefoog gegalvaniseerd zw. 15 x 35 1,19€                  

Slagboomsluiting 149,75€              

Spijkerplaat 075*150*001mm 1,29€                  

Spijkerband montagestrip 10 m / rol 22,94€                

Staartgrendel 400mm blauw verzinkt 12,71€                

Staartgrendel 600mm blauw verzinkt 15,21€                

Versterkingshoekjes 50*50 mm  0,62€                  

Versterkingshoekjes 65*65 mm  1,84€                  

Versterkingshoekjes 90*90 mm  1,39€                  

Hemelwater afvoerbeugel 110*130 mm 4,11€                  
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Vervolg Hang- en sluitwerk & diverse ijzerwaren

hang- en sluitwerk prijs per stuk

Leilinde verbindingsstukken 2-weg, diameter 100 mm 11,69€                

Leilinde verbindingsstukken 3-weg, diameter 100 mm 16,81€                

Fischer Kozijnplug S10 RT 80Z per 50 stuks 90,98€                

Fischer Kozijnplug S10 RT 80Z per stuk 2,89€                  

Fischer Kozijnplug S10 RT 100Z per 50 stuks 110,55€              

Fischer Kozijnplug S10 RT 100Z per stuk 3,19€                  

Fischer Kozijnplug S10 RT 120Z per 50 stuks 128,11€              

Fischer Kozijnplug S10 RT 120Z per stuk 3,81€                  

Fischer Kozijnplug S10 RT 140Z per 50 stuks 148,70€              

Fischer Kozijnplug S10 RT 140Z per stuk 3,92€                  

Directschroef 112 mm 1,19€                  

Directschroef 132 mm 1,29€                  

Paalhouder op plaat 070*070 mm  6,18€                  

Paalhouder op plaat 090*090 mm  7,14€                  

Paalhouder op plaat 120*120 mm  19,06€                

Paalpunthouder 070*070mm 75 cm lang 8,12€                  

Paalpunthouder 090*090mm 90 cm lang 15,85€                

Loopwiel verstelbaar 600mm 99,55€                

Loopwiel verstelbaar 740mm 179,10€              

Poortframes

Prijzen zijn inclusief BTW.

afmeting prijs per stuk

Poortframe verzinkt 090cm breed x 155cm hoog (excl. 2 duimen) 61,86€                

Poortframe verzinkt 100cm breed x 080cm hoog (excl. 2 duimen) 56,13€                

Poortframe verzinkt 100cm breed x 155cm hoog (excl. 2 duimen) 63,23€                

Poortframe verzinkt 100cm breed x 180cm hoog (excl. 3 duimen) 100,08€              

Poortframe verzinkt 120cm breed x 155cm hoog (excl. 3 duimen) 92,81€                

Poortframe zwart gecoat 100cm breed x 155cm hoog (excl. 2 duimen) 146,57€              

Andere breedtes op aanvraag

Probeg terras-schroef RVS Torx

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per stuk

04.0*040 mm 250 stuks in doos 51,73€                

05.0*050 mm 500 stuks in emmer 142,25€              

05.0*060 mm 500 stuks in emmer 206,91€              

Ru-fix RVS geharde schroeven

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per stuk

04.0*030 mm 200 stuks in doos 15,52€                

04.0*035 mm 200 stuks in doos 16,92€                
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Probeg Gebint-schroef gecoat

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per stuk

08.0*060 mm per stuk 1,03€                  

08.0*080 mm per stuk 1,05€                  

08.0*100 mm per stuk 1,11€                  

08.0*120 mm per stuk 1,14€                  

08.0*160 mm per stuk 1,59€                  

08.0*200 mm per stuk 2,19€                  

08.0*220 mm per stuk 3,05€                  

08.0*240 mm per stuk 3,25€                  

08.0*260 mm per stuk 3,58€                  

Spaanderplaatschroeven VERZINKT Kruiskop

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte per stuk prijs per doos

03.0*015 mm 200 stuks in doos 4,45€                  

03.5*040 mm 200 stuks in doos 7,45€                  

04.0*025 mm 200 stuks in doos 6,36€                  

04.0*030 mm 200 stuks in doos 7,09€                  

04.0*035 mm 200 stuks in doos 8,53€                  
04.0*040 mm 200 stuks in doos 14,44€                
04.0*050 mm 200 stuks in doos 15,94€                

05.0*035 mm 200 stuks in doos 10,71€                

05.0*050 mm 200 stuks in doos 13,60€                

05.0*060 mm 200 stuks in doos 14,07€                

05.0*070 mm 200 stuks in doos 16,14€                

05.0*080 mm 100 stuks in doos 11,80€                

05.0*100 mm 100 stuks in doos 14,56€                

06.0*100 mm 100 stuks in doos 22,94€                

Spaanderplaatschroeven RVS Torx

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per doos

03.5*030 mm 200 stuks in doos 23,20€                

04.0*025 mm 200 stuks in doos 19,03€                

04.0*030 mm 200 stuks in doos 22,45€                

04.0*035 mm 200 stuks in doos 22,71€                

04.0*040 mm 200 stuks in doos 21,99€                

04.0*050 mm 200 stuks in doos 26,74€                

05.0*050 mm 200 stuks in doos 38,07€                

05.0*060 mm 200 stuks in doos 43,61€                

06.0*060 mm 200 stuks in doos 60,21€                

06.0*080 mm 100 stuks in doos 47,80€                

06.0*100 mm 100 stuks in doos 54,18€                

06.0*120 mm 100 stuks in doos 59,85€                
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Vlonderschroeven RVS Torx

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per doos

05.0*050 mm 200 stuks in doos 51,78€                

05.0*060 mm 100 stuks in doos 27,58€                

Spaanderplaatschroeven GEEL VERZINKT Torx

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per doos

04.0*030 mm 200 stuks in doos 7,91€                  

04.0*040 mm 200 stuks in doos 8,07€                  

04.0*050 mm 200 stuks in doos 10,45€                

04.0*060 mm 200 stuks in doos 11,80€                

05.0*050 mm 200 stuks in doos 12,57€                

05.0*060 mm 200 stuks in doos 18,16€                

06.0*060 mm 200 stuks in doos 25,03€                

06.0*080 mm 100 stuks in doos 15,80€                

06.0*100 mm 100 stuks in doos 24,51€                

06.0*120 mm 100 stuks in doos 28,79€                

06.0*150 mm 100 stuks in doos 36,36€                

Gevelschroeven ZWART RVS TORX

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per doos

04,0*040mm 100 stuks in doos 18,78€                

04,0*050mm 100 stuks in doos 19,94€                

04.0*070 mm 100 stuks in doos 23,90€                

04.5*060 mm 100 stuks in doos 14,94€                
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Boren

Prijzen zijn inclusief BTW.

dikte*lengte bijzonderheden prijs per stuk

Alum. boor 03.0*063mm 5,37€                  

Alum. boor 03.5*070mm 5,75€                  

Alum. boor 04.0*075mm 6,38€                  

Alum. boor 04.0*119mm 9,90€                  

Alum. boor 04.5*080mm 7,53€                  

Alum. boor 04.5*126mm 12,12€                

Alum. boor 05.0*086mm 8,07€                  

Alum. boor 05.0*132mm 11,60€                

Alum. boor 05.5*093mm 9,55€                  

Alum. boor 06.0*093mm 10,38€                

Alum. boor 06.0*139mm 15,25€                

Alum. boor 06.0*205mm 25,02€                

Alum. boor 07.0*109mm 11,91€                

Alum. boor 07.0*156mm 20,96€                

Alum. boor 07.5*106mm 14,58€                

Alum. boor 07.5*156mm 25,25€                

Alum. boor 08.0*117mm 15,48€                

Alum. boor 08.0*165mm 23,35€                

Alum. boor 08.0*240mm 44,55€                

Alum. boor 08.5*117mm 17,28€                

Alum. boor 08.5*165mm 31,05€                

Alum. boor 08.5*240mm 57,10€                

Alum. boor 10.0*133mm 20,26€                

Alum. boor 10.0*265mm 63,83€                

Alum. boor 10.5*133mm 26,68€                

Alum. boor 10.5*265mm 110,98€              

Alum. boor 12.0*151mm 36,32€                

Alum. boor 12.0*205mm 54,56€                

Alum. boor 12.0*295mm 95,18€                

Alum. boor 12.5*295mm 115,83€              

Alum. boor 12.5*375mm 115,83€              

Alum. boor 16.0*355mm 272,72€              

Alum. boor 16.5*355mm 272,72€              

Speedboor 06.0*150mm (kort) 7,27€                  

Speedboor 08.0*150mm (kort) 8,07€                  

Speedboor 08.0*400mm (lang) 11,93€                

Speedboor 10.0*150mm (kort) 8,53€                  

Speedboor 10.0*400mm (lang) 17,73€                

Speedboor 12.0*150mm (kort) 8,53€                  

Speedboor 12.0*400mm (lang) 19,46€                

Speedboor 14.0*150mm (kort) 9,66€                  

Speedboor 16.0*150mm (kort) 10,90€                

Speedboor 16.0*400mm (lang) 18,71€                

Speedboor 18.0*150mm (kort) 11,56€                

Speedboor 18.0*400mm (lang) 16,40€                

Speedboor 20.0*150mm (kort) 12,68€                

Speedboor 22.0*150mm (kort) 12,68€                

Speedboor 22.0*400mm (lang) 28,07€                

Speedboor 28.0mm kort 17,93€                

Speedboor 32.0mm kort 19,46€                

Speedboor 35.0mm kort 27,98€                

Speedboor 40.0mm kort 23,66€                

Vervolg boren
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dikte*lengte bijzonderheden prijs per stuk

Steenboor diamant 06.0*110/150 16,46€                

Slangeboor 06.0mm 21,55€                

Slangeboor 08.0mm 23,17€                

Slangeboor 10.0mm 23,98€                

Slangeboor 12.0mm 22,70€                

Opst.verzinkboor KWB 03.0mm 18,78€                

Opst.verzinkboor KWB 04.0mm 18,78€                

Opst.verzinkboor KWB 05.0mm 18,78€                

Opst.verzinkboor KWB 06.0mm 18,78€                

Diversen :

Restol transparant Zijdeglans leverbaar in diverse kleuren

Restol is de beste bescherming voor al uw buitenhout, in zijdeglans en mat.

Verkrijgbaar zijn de kleuren Bruin naturel, Roodbruin, Ebbenzwart,

Grijs, en Tuinhoutgroen

Prijzen zijn per blik, inclusief BTW.

afwerkingsproduct prijs per blik

Restol transparant 1.0 liter        30,15€                

Restol transparant 2.5 liter        68,97€                

Restol Naturel UV Extra 1.0 liter        31,82€                

Restol Naturel UV Extra 2.5 liter        74,57€                

Restol Zijdeglans semi transparant

Restol is er ook in semi transparante kleuren.

Verkrijgbaar zijn de kleuren IJsland wit, Indiana grijs.

Prijzen zijn per blik, inclusief BTW.

afwerkingsproduct prijs per blik

Restol dekkend 1.0 liter        30,15€                

Restol dekkend 2.5 liter        68,97€                

Restol Mat 

Verkrijgbaar zijn de kleuren Bruin Naturel, Bruin, Ebbenzwart, Naturel UV extra en Parelwit

Prijzen zijn per blik, inclusief BTW.

afwerkingsproduct prijs per blik

Restol mat 0.75 liter 26,50€                

Restol mat 2.5 liter 78,35€                
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OAF

OAF Douglas olie Lariks 0.75 liter 16,50€                

OAF Douglas olie Lariks 2.50 liter 43,89€                

OAF Hardhout olie 0.75 liter 18,73€                

OAF Hardhout olie 2.50 liter 44,13€                

OAF houtlijm 40p PU watervast 750 gram 31,27€                

Lakrol velour 10cm 2,84€                  

Verfrolbeugel 10x40cm 3,64€                  

Verfbak 15x29cm 2,18€                  

Kwast 20mm 2,66€                  

Kwast 60mm 4,16€                  

Vloeibaar rubber zwart 750ml 19,53€                

Overige afwerkingsproducten

Prijzen zijn per blik inclusief BTW.

afwerkingsproduct prijs per blik

Storax PermaGrip coating 2,5 liter 290,97€              

Hydrolak DW-610 - 2.50 liter Zwart 65,35€                

Dakshingles

Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW.

afmetingen bijzonderheden prijs per stuk

dakshingles kleuren rood, groen en zwart 2,43€                  

per pak ca. 3,1 m2

Maatwerk:
In onze machinale zijn er vele mogelijkheden waaronder op maat gemaakte artikelen of bijv prefab

Een greep uit onze mogelijkheden:

Prefab vlonders

Prefab bruggen

Prefab trappen

Hekwerken en deuren

Bloembakken

Kweektafels / Moestuinbakken 

Bijenhotels

Boombeschermers

Eendentrappetjes
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Machinale bewerkingen:

Machinale Bewerkingen

Prijzen zijn inclusief BTW

Prijs per order

Korten stelkosten minimaal 60,50€                

Punten/kruinen rondhout op aanvraag

Vrachtkosten :

Vrachtkosten

In overleg

Retourkosten :

Retourkosten

Voor het retour geven van materialen berekenen wij retourkosten. Deze bedraagt 10% van het 

retourbedrag incl. BTW met een minimum van € 20,00.

Producten dienen in de originele verpakking te zitten, schoon en onbeschadigd te zijn. Alleen 

voorraadartikelen kunnen in overleg retour. 

Voor het bij u ophalen van deze retouren rekenen wij € 75,00 vrachtkosten.
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Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
(hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes 
en overeenkomsten van en met de besloten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid VAN DER SIJDE HOUT B.V. respectievelijk VAN DER SIJDE'S 
HOUTBEREIDING EN HOUTHANDEL B.V., beide (statutair) gevestigd en 
kantoorhoudende te (3291 CR) Strijen aan de Antonie van Leeuwenhoekstraat 1, 
hierna te noemen "VAN DER SIJDE".
1.2 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 
"wederpartij" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, 
die tot VAN DER SIJDE in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met haar 
gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst, alsmede elke 
natuurlijke of rechtspersoon die met VAN DER SIJDE een koopovereenkomst of 
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder 
"wederpartij" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken 
worden geleverd of diensten worden verricht.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan 
uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, 
schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de wederpartij naar (zijn) algemene 
voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing. 
Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden 
van de wederpartij door VAN DER SIJDE uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en 
voor zover de voorwaarden van de wederpartij niet in strijd komen met het 
bepaalde in deze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de 
wederpartij dus in strijd met deze algemene voorwaarden, dan is slechts het in deze 
voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de 
voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. OFFERTES

2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van VAN DER SIJDE 
dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële wederpartij tot 
het doen van een aanbod. Zij binden VAN DER SIJDE derhalve op geen enkele wijze, 
tenzij in de offerte en/of aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) 
het tegendeel is bepaald. De aan VAN DER SIJDE gegeven order geldt als aanbod, 
welke eerst na schriftelijke bevestiging door VAN DER SIJDE (de zogenaamde 
orderbevestiging) geacht wordt door haar te zijn aanvaard.
2.2 Indien tot de offertes en/of aanbiedingen monsters, 
beschrijvingen, afbeeldingen, catalogi, technische gegevens en dergelijke behoren, 
blijven deze eigendom van VAN DER SIJDE, tenzij hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk 
wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van VAN DER SIJDE 
worden teruggegeven. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat zij niet 
worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage 
gegeven zonder toestemming van VAN DER SIJDE. VAN DER SIJDE is niet verplicht 
detailtekeningen of source codes te verstrekken. VAN DER SIJDE behoudt zich bij dit 
alles de eventuele bestaande rechten uit hoofde van intellectuele en industriële 
eigendom voor.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst met VAN DER SIJDE komt eerst tot 
stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst 
geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop VAN DER SIJDE de 
orderbevestiging verzendt. 
3.2 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen 
gemaakt en/of gedaan door medewerkers van VAN DER SIJDE, of namens haar 
gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, 
binden VAN DER SIJDE alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door VAN 
DER SIJDE schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor werkzaamheden of leveringen waarvoor naar 
hun aard en omvang geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de 
factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens 
de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, 
belastingen of andere kostensoorten en zijn exclusief Omzetbelasting, 
transportkosten en verzekeringskosten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
is overeengekomen. Indien één of ander nadien mocht worden verhoogd, is VAN 
DER SIJDE gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
4.2 Indien de wederpartij een consument betreft in de zin 
van artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek heeft deze, in geval de prijs binnen drie 
(3) maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, de bevoegdheid 
om naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde prijsverhoging, de 
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. BETALING

5.1 Betaling dient uiterlijk binnen dertig (30) dagen na 
factuurdatum te geschieden, zonder enige aftrek of opschorting op een door VAN 
DER SIJDE nader aan te geven bankrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen. 
5.2 VAN DER SIJDE is gerechtigd om, indien de wederpartij 
in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de door haar te 
verrichten prestatie op te schorten.

derpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering 
van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft VAN DER SIJDE het recht de 
overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht tot vergoeding van onkosten en 
winstderving. Alle kosten verbonden aan het stellen van betalingszekerheden komen voor 
rekening van de wederpartij.
5.4 Indien in de financiële positie van de wederpartij na het 
totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de oplevering van het werk of de levering 
der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is VAN DER SIJDE gerechtigd geheel of 
gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging 
van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
5.5 Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen 
op VAN DER SIJDE te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5.6 De gehele verkoopprijs of aanneemsom is in elk geval onmid-
dellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, 
wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling wordt 
verleend of onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen 
van de wederpartij wordt gelegd en dit beslag niet binnen vier weken na de beslaglegging 
wordt opgeheven, wanneer de wederpartij overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt 
ontbonden.
5.7 Wanneer de betaling niet overeenkomstig de voorgaande 
leden van dit artikel heeft plaatsgevonden, is VAN DER SIJDE gerechtigd, na het verstrijken 
van de in artikel 5 lid 1 bedoelde termijn, aan de wederpartij een vergoeding wegens 
renteverlies in rekening te brengen van twaalf procent (12%) per jaar; rente over een 
gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
5.8 Voorts is VAN DER SIJDE gerechtigd naast de hoofdvordering 
en de rente, van de wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de 
niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval 
verschuldigd wanneer VAN DER SIJDE voor de invordering zich van de hulp van een derde 
heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) 
van de hoofdsom inclusief omzetbelasting, met een minimum van eenhonderd Euro. Indien 
VAN DER SIJDE het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze naast de hoofdsom, 
rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage 
verschuldigd.
5.9 Betalingen strekken conform artikel 6:44 van het Burgerlijk 
Wetboek eerst in mindering op de in artikel 5 lid 8 bedoelde kosten, vervolgens in 
mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de 
lopende rente.

Artikel 6. LEVERING

6.1 De leveringstermijn vangt niet eerder aan dan de dag waarop 
VAN DER SIJDE de opdrachtbevestiging heeft verzonden en de benodigde gegevens 
alsmede de aanbetaling  – voor zover overeengekomen – van de wederpartij heeft 
ontvangen. In geval van verschuiving van de aanvangsdatum zal de levertijd aangepast 
kunnen worden. Indien een opleverdatum is overeengekomen en de wederpartij één of 
meer van zijn hierboven genoemde verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, verschuift de 
leverdatum overeenkomstig. 
6.2 Overeengekomen levertijden kunnen nimmer als fataal 
worden beschouwd, doch worden door VAN DER SIJDE zoveel mogelijk in acht genomen. Bij 
niet-tijdige levering dient VAN DER SIJDE derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 
De bevoegdheid de overeenkomst op grond van overschrijding van de leveringstermijn te 
ontbinden, zal eerst dan mogelijk zijn indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden. 
6.3 Indien geen leveringstermijn is overeengekomen dient de 
wederpartij VAN DER SIJDE een redelijk termijn te gunnen om de door haar te verrichten 
prestatie te leveren. 
6.4 Indien een overeengekomen aanbetaling niet binnen de 
overeengekomen termijn is ontvangen, heeft VAN DER SIJDE het recht de overeenkomst te 
ontbinden, onverminderd het recht van VAN DER SIJDE op schadevergoeding.
6.5 Levering geschiedt op basis van de ICC INCO-terms 1990. 
Vervoer van zaken geschiedt "af fabriek", tenzij dit anders is overeengekomen.
6.6 Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, heeft VAN DER 
SIJDE het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6.7 De wederpartij is gehouden het gekochte binnen de 
overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is VAN DER SIJDE gerechtigd om –
zulks te harer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 van het Burgerlijk Wetboek 
te vorderen, dat de bevoegde rechter haar van haar verbintenis tot levering van de 
overeengekomen zaken zal bevrijden dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling, 
betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de 
wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is VAN DER SIJDE gerechtigd de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de 
wederpartij overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de 
overeengekomen termijn af te nemen en VAN DER SIJDE betaling der koopsom vordert, 
worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal zij de zaken voor rekening en risico van de 
wederpartij, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan. 
6.8 Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is VAN 
DER SIJDE tot de in het vorige lid van dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de 
zaken niet binnen dertig (30) dagen na haar uitnodiging daartoe door de wederpartij zijn 
afgenomen.

Artikel 7. GARANTIES EN RECLAMES

7.1 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, 
en is verantwoordelijk voor, de gegevens die hij aan VAN DER SIJDE verstrekt.
7.2 VAN DER SIJDE garandeert de deugdelijkheid van alle door 
haar geleverde zaken gedurende de garantietermijn alsmede een zodanige uitvoering van 
de overeenkomst, dat aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid ter zake 
het geleverde wordt voldaan.
7.3 Garanties betreffende verkochte of anderszins geleverde 
zaken die niet uit de fabriek van VAN DER SIJDE afkomstig zijn, worden slechts verstrekt 
voor zover die door de fabriek van herkomst ter zake het geleverde zijn gegeven.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN1

7.4 De wederpartij dient bij de levering de zaken zorgvul-
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7.4 De wederpartij dient bij de levering de zaken zorgvul-
dig en tijdig te controleren. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk 
waarneembare gebreken aan het geleverde, dienen door de wederpartij binnen 
acht (8) dagen na levering aan VAN DER SIJDE ter kennis te worden gebracht bij 
aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, inhoudende een duidelijke en 
nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur. Gebreken 
die ten tijde van de levering niet waarneembaar waren noch bij een zorgvuldige en 
tijdige controle konden blijken, moeten door de wederpartij binnen acht (8) dagen 
na het aan het licht treden daarvan, aan VAN DER SIJDE ter kennis worden 
gebracht, op de wijze als hiervoor genoemd.
7.5 De garantiebepalingen gelden alleen indien:
- de wederpartij diens betalingsverplichtingen jegens 
VAN DER SIJDE stipt nakomt;
- VAN DER SIJDE in de gelegenheid wordt gesteld tot 
onderzoek van de gegrondheid van de klacht;
- de geleverde zaken op oordeelkundige wijze – zulks 
ter beoordeling van VAN DER SIJDE – zijn behandeld, opgeslagen of onderhouden;
- de gebreken binnen de daarvoor gestelde termijn en 
op de hiervoor aangegeven wijze aan VAN DER SIJDE ter kennis zijn gebracht;
- het geleverde na kennisgeving van de klacht niet 
alsnog wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is geleverd.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake 
van door VAN DER SIJDE geleverde zaken jegens haar alleen doen gelden, indien 
deze niet door derden op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan 
beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten. 
Voorts vervalt voor VAN DER SIJDE de garantieverplichting alsmede de 
aansprakelijkheid voor schade aan het geleverde, indien het geleverde op onoor-
deelkundige wijze – zulks ter beoordeling van VAN DER SIJDE – is behandeld, 
gebruikt of onderhouden. 
8.2 VAN DER SIJDE is slechts aansprakelijk voor schade 
geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van 
schuld van VAN DER SIJDE, met dien verstande dat de schadevergoeding niet meer 
bedraagt dan het totaal van het bedrag van het eigen risico van haar verzekering en 
de door de verzekering gedane uitkering. Daarbij geldt dat bedrijfsschade, zoals 
bedrijfsstoring, stilstandschade, winstderving en dergelijke niet voor vergoeding in 
aanmerking komt. Voor andere dan de hiervoor bedoelde schade die de 
wederpartij mocht lijden, is VAN DER SIJDE nimmer aansprakelijk.
8.3 De wederpartij zal VAN DER SIJDE kosten en schade 
vergoeden, die voor haar het gevolg zijn van enige tekortkoming van de 
wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden 
vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt. 
8.4 In geval van een reclame van de wederpartij, waarbij 
de klacht door VAN DER SIJDE gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde 
zaken betreft en er voor VAN DER SIJDE tevens aansprakelijkheid bestaat als 
bedoeld in dit artikel, is VAN DER SIJDE uitsluitend gehouden tot – zulks te harer 
keuze:
- kosteloos herstel van de gebreken;
- levering van vervangende zaken na terugontvangst 
van de gebrekkige zaken;
- pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. 
creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding door een schriftelijke 
verklaring van de onderhavige overeenkomst;
- een in overleg met de wederpartij te betalen 
schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.
8.5 De wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden 
van het geleverde ter zake van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending 
hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. VAN DER SIJDE is alsdan bevoegd de 
zaken voor rekening en risico van de wederpartij, eventueel onder een derde, op te 
slaan.

Artikel 9. ONTBINDING

9.1 VAN DER SIJDE heeft de bevoegdheid haar 
verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, indien en zodra de 
wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens 
haar, in geval van surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, beslag 
op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de 
uitvoering van de overeenkomst, alsmede stillegging of liquidatie van diens 
onderneming. 
9.2 Na de eventuele ontbinding of in geval van nietigheid 
van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze algemene 
voorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige betekenis hebben en/of voor zover 
zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de ontbinding of nietigheid, 
waaronder in elk geval begrepen de bepalingen met betrekking tot de levering, de 
aansprakelijkheid, de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht.

Artikel 10. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING/OVERMACHT

10.1 VAN DER SIJDE is niet aansprakelijk voor schade 
welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien VAN DER SIJDE 
haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten 
haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door haar gegeven 
garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kan worden toegerekend. 
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van 
welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan 
grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen 
binnen het bedrijf van VAN DER SIJDE, in- of uitvoerbeperkingen of –verboden, 

veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of 
regionale (overheids-)instanties. 
10.2 Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen 
van dat deel van de overeenkomst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, 
opgeschort. 
10.3 Bij een toestand van blijvende overmacht treden partijen in 
overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan 
voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen 
ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de over-
macht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden.
10.4 In geval van blijvende of tijdelijke overmacht kan de 
wederpartij VAN DER SIJDE derhalve in geen geval tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID

11.1 Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende 
voorwaarde eigenaar van het door VAN DER SIJDE geleverde. VAN DER SIJDE blijft eigenares 
van het geleverde zolang de wederpartij haar vorderingen terzake van de tegenprestatie van 
de overeenkomst niet heeft betaald. Zij blijft tevens eigenares van het geleverde zolang zij 
een vordering tot schadevergoeding heeft op de wederpartij wegens diens tekortschieten in 
zodanige overeenkomsten, waaronder mede begrepen vorderingen terzake van rente en 
kosten.
11.2 De wederpartij heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in 
pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk 
recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. 
11.3 In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst 
met betrekking tot verkochte zaken jegens VAN DER SIJDE niet nakomt, is laatstgenoemde 
gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij VAN DER SIJDE in 
voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.   
11.4 De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten 
aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van VAN DER SIJDE 
deze verzekering aan te tonen. 

Artikel 12. RETENTIERECHT

12.1 Op alle zaken welke zich van of namens de wederpartij onder 
VAN DER SIJDE bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft VAN DER SIJDE het recht van 
terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan.
12.2 VAN DER SIJDE is gehouden deze zaken volgens goed 
koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (schade)vergoeding 
kan doen gelden in geval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies of schade buiten schuld van 
VAN DER SIJDE. Het risico der zaken blijft aldus bij de wederpartij.

Artikel 13. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

13.1 Het wijzigen of bewerken van door VAN DER SIJDE geleverde 
zaken, zoals het aanbrengen van een merk of afbeelding op die zaken, waarmee inbreuk 
wordt gemaakt op aan derden toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten 
dan wel de schijn ontstaat dat deze zaken door VAN DER SIJDE zijn bewerkt, is niet toege-
staan. 
13.2 Indien VAN DER SIJDE door overtreding van hetgeen in het 
vorige lid is bepaald direct of indirect schade wordt berokkend, is de wederpartij gehouden 
haar te vrijwaren en schadeloos te stellen in voege als voormeld.

Artikel 14. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van 
Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, 
overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands 
recht met uitsluiting van eventuele nationale rechtsregels, in geval de wederpartij buiten 
Nederland gevestigd is, welke een inperking maken op de vrije rechtskeuze van partijen.
14.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien 
uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van 
feitelijke als juridische aard, zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank 
Dordrecht, tenzij de Wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft 
verklaard.
14.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van VAN 
DER SIJDE om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, 
bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
14.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in 
een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds 
beslissend.

1Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Dordrecht d.d. 
1 oktober 2002 onder aktenummer 38/2002
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