CATALOGUS
Catalogus
ARS TOOLS. JAPANS TOPKWALITEIT
KNIP- EN ZAAGGEREEDSCHAP.

BEKIJK ALLE UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE OP WWW.ARSTOOLS.EU

Gebruiker

Kwaliteit

Toekomst

Staal kwaliteit

Wat is belangrijk bij het gebruiken van
producten? Juist, een top product tegen
een betaalbare prijs, een hoge mate van
kwaliteit, goede service van de fabrikant
en een tevreden gevoel.

ARS staat al jarenlang bekend als het
meest exclusieve en hoogwaardige
snoeigereedschap, voor zowel de professionele gebruiker als de kwaliteitsbewuste parti-culier. Door uitsluitend
gebruik te maken van hoogwaardig staal
blinkt ARS uit met haar kwaliteit.

Door het uitgekiende leveringsprogramma is ARS werkelijk van alle markten
thuis. ARS is de enige leverancier ter
wereld met een dergelijk hoogwaardig
en tegelijkertijd breed pakket en is daarmee uniek in zijn soort.

ARS heeft samen met diverse staalfabrikanten het meest geschikte staal ontwikkeld voor haar producten. Het staal moet voldoen aan de hoge standaard van ARS,
die boven de standaard van de JIS (Japan Industrial Standard) ligt.

Een ARS klant krijgt een product in
handen die past bij het hoge niveau van
de verwachtingen van de hedendaagse
gebruiker. Alleen met die kwaliteiten
kan ARS de concurrentie aan. Als u gaat
voor kwaliteit en alleen het beste wenst,
dan bent u bij ARS aan het juiste adres!

Voor vrijwel alle ARS producten zijn alle
onderdelen los verkrijgbaar. ARS staat
voor kwaliteit en biedt de gebruiker een
garantie op fabricagefouten tot maar
liefst 25 jaar!

Door een constante verﬁjning van de
kwaliteit en uitbreiding van het producten-pakket loopt ARS altijd een stapje
voor. ARS garandeert iedere gebruiker
een goed resultaat voor nu en in de
toekomst!

ARS, zeer goed getest!
Het Duitse “Kuratorium Fur Waldarbeit und Forist technik” KWF, heeft 28 ARS producten getest en aan alle 28 producten het felbegeerde KWF keurmerk verleend.
Het gaat hier om snoeischaren, handzagen en stokzagen die in de Duitse bosbouw aan
een grondige test zijn onderworpen.
In deze ARS catalogus zult u al deze producten, vergezeld van het keurmerk kunnen
terugvinden. Wij nodigen u van harte uit om deze producten persoonlijk te gebruiken
en uzelf te overtuigen van de kwaliteit van ARS.

Hard verchroomd
Deze methode biedt een hoge hardheid, roestvastheid, scherpe looks en superieure duurzaamheid. Het gladde oppervlak voorkomt tevens dat sappen blijven
plakken aan de bladen, waardoor maximale prestatie van uw ARS gereedschap
wordt gewaarborgd.
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ARS, het meest exclusieve en
hoogwaardige tuingereedschap
Snoeischaren

Scharen

Ergonomie is bij de ARS snoeischaren vanzelfsprekend. Een
compleet
pakket
snoeischaren
voor
alle
soorten
snoeiwerk voor de professionele gebruiker. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal blinkt ARS uit
in zijn kwaliteit.

De originele ARS fruitscharen zijn in diverse uitvoeringen
verkrijgbaar, in zowel rood als het unieke HACCP blauw. Veel
geïmiteerd, maar niet geëvenaard. Verder treft u een grote
collectie scharen aan voor diverse werkzaamheden.

Snoeizagen
Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een
klasseproduct, voorzien van de innovatieve tandzettingen en
wrijvingsverminderende inkepingen. ARS is de uitvinder van de
‘’PULL SAW’’-methode of te wel de trekzaag.

Bezoek www.arstools.eu voor alle
uitgebreide productinformatie

"PULL SAW"
SNOEIZAAG

Langarmscharen
Bij de langarmscharen van ARS tref je alleen maar kwaliteit,
voor snoeiwerkzaamheden op grote hoogte. De unieke langarmscharen zijn in diverse lengtes en uitvoeringen verkrijgbaar.

Telescopische stelen en stokzagen
Mocht u met de langarmscharen niet hoog genoeg kunnen
werken, dan kan dat zeker met de telescoopstelen en stokzagen, aangezien hun lengte varieert van 1.8 tot 5.5 meter.
Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal, lichtgewicht aluminium en de unieke vertanding is ook het zagen op
hoogte eenvoudiger.

Takkenscharen
Takkenscharen in verschillende afmetingen met uiteenlopende snoeicapaciteiten. Door de wrijvingsverminderende coating is het knippen met ARS geen ‘‘takkenwerk’’.

Haagscharen
Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor
een strak knipresultaat: ARS dus!

ARS310B
MEEST VERKOCHTE
FRUITSCHAAR

HOOFDKANTOOR IN
OSAKA, JAPAN
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Snoeischaren
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Voor de professional

VS-serie

Ø 22mm

Ø 25mm

Ø 30mm

ARSVS-7XZ
178 210

ARSVS-7X-2 / ARSVS-7X-3

ARSVS-8XZ
200 230

ARSVS-8X-2 / ARSVS-8X-3

ARSVS-9XZ
227 257

ARSVS-7XR
178 245

ARSVS-7X-2 / ARSVS-7X-3

Ø 25mm

ARSVS-8XR
200 265

ARSVS-8X-2 / ARSVS-8X-3

Ø 30mm

ARSVS-9XR
227 310

Ontgrendeld door
te knijpen
Het veiligheidslock is zo
ontworpen dat de schaar
niet ongewenst ontgrendeld in de holster of
broekzak en niet vergrendeld tijdens het snoeien.

ARSVS-9X-2 / ARSVS-9X-3

Ø 22mm

ARSVS-9X-2 / ARSVS-9X-3

Ergonomie
De roterende handgreep beweegt met
de vingers mee bij elke snoeibeweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt blaren en verminderd blessures.

ARSVS-7X-1

Snoeikop voor ARSVS-7XZ/7XR

Vervangbare onderdelen

ARSVS-8X-1

Snoeikop voor ARSVS-8XZ/8XR

Het extra geharde en hard verchroomde
bovenmes, of zelfs de volledige snoeikop,
is gemakkelijk te vervangen.

ARSVS-9X-1

Snoeikop voor ARSVS-9XZ/9XR
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Snoeischaren
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Presenteerscharen

VA-serie
Het snoeischaren assortiment is uitgebreid met twee aambeeldmodellen: de ARSVA-7Z en ARSVA-8Z. Deze ergonomische snoeischaren hebben fluorocarbon gecoate bladen en is uitgebalanceerd
om vermoeidheid te verminderen bij langdurig gebruik. Door het
aambeeld is het makkelijker dikke takken te knippen. Deze snoeischaar is ook zeer geschikt voor linkshandig gebruik.

Ø 7mm

ARS120EU-R

Ø 10mm

ARS120DX-T
195 175

210 230
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VA-SERIE MET
AAMBEELD

ARSVA-7Z
180 215

Ø 22mm

Aambeeld
ARSVA-7Z-1

184 150

ARSVA-8Z
205 235

S

Ø 18mm

ARS140L-DX
200 157

M

Ø 25mm

Aambeeld
ARSVA-8Z-1

Ø 15mm

ARS140DX

M

Ø 22mm

ARS120DX
195 160

M

Ø 22mm

ARS120EU
210 225

M

ARS130DX-G
ARS130DX-V

ARS130DX-P

Ø 22mm

ARSCB-8
205 210

ARSCB-8-1 / ARSCB-8-2

Ø 27mm

ARSCB-9
225 230

ARSCB-9-1 / ARSCB-9-2

Ø 15mm

ARS130DX
184 150

S

ARS130DX-W
ARS130DX-Y

Telescopische langarmscharen
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Cut and Hold

Ø 8mm

Ø 20mm

180 ROTEERBAAR
HANDVAT

ZF-serie
• Lichtgewicht
• Telescopisch
• Zeer stabiel
• Ergonomisch ontwerp

Ø 8mm

Ø 20mm

• 180˚draaibare handgreep
• Verstelbare snoeikop 30˚

Telescopisch - van 1800mm tot 3000mm

Telescopisch - van 1300mm tot 2000mm

Telescopisch - van 1800mm tot 3000mm

• Snoeien tot 5 meter hoogte

Telescopisch - van 1300mm tot 2000mm
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Langarm eigenschappen
ARS langarmscharen zijn vervaardigd uit lichtgewicht aluminium. De snijbladen zijn gehard verchroomd en daardoor bestand tegen roest en corrosie. De comfortabele handgrepen zijn
ergonomisch en vermin-deren daardoor kans op blessures.
De 180˚-draaibare steel geeft u de mogelijkheid de juiste
snoeipositie te bepalen, zonder daarbij de pols onnodig te belasten.
De 160-serie bestaat uit een aantal langarmsnoeischaren, die zijn
voorzien een snoeikop met gripblokjes, genaamd ‘‘Cut & Hold’’.
Hiermee kunt u de gesnoeide producten, zoals fruit en bloemen
op een gecontroleerde manier verzamelen.
De 180-serie bestaat uit een
aantal langarm-snoeischaren,
die zijn voorzien een snoeikop
die geschikt is voor alle snoeiwerkzaamheden op hoogte.

ARS160ZF-2.0-3

Cut & Hold

1300 ~ 2000 1050

ARS160ZF-3.0-5

ARS180ZF-2.0-3
ARS160ZR-1

Cut & Hold

1800 ~ 3000 1310

1300 ~ 2000 1040

ARS180ZF -3.0-5
ARS160ZR-1

1800 ~ 3000 1300

Cut & Hold
ARS180ZR-1

Cut & Hold
ARS180ZR-1

Langarmscharen
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Ø 8mm

Lelieschaar

ARS160U-0.7

Handgreep is niet roteerbaar

700 405

Ø 15mm

ARS160U-1

Cut & Hold

ARS180-1.2
570

ARS180-1

Cut & Hold

ARS180-1.8
1800

720

Ø 20mm

ARS180-1

ARS180-2.4
2400

Ø 20mm

VASTE LENGTE VAN 1817MM

Presenteer
scharen
1200

Ø 20mm

PRESENTEERSCHAAR - VASTE LENGTE VAN 1817MM
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Cut & Hold

870

Ø 20mm

ARS180-1

O

180�

ARS160R-1.8
1817 710

ARS160-0.35
350 300

ARS160-0.6
600 360

ARS160-1.2
1200 490

Cut & Hold

Presenteerschaar
ARS160ZR-1

ARS180R-1.8

Ø 8mm

1817 695

ARS180ZR-1

ARS160-1

Cut & Hold

Ø 8mm

Voor het zwaardere snoeiwerk

ARS160-1

Cut & Hold

Ø 8mm

ARS160-1

Ø 25mm

ARS180LR-1.2
1200 730

ARS150-0.6
617 325

Cut & Hold
ARS150-1

Ø 10mm

ARS180L-1

ARS180LR-1.8
1800 870

ARS180L-1

ARS180LR-2.1
2100 950

ARS180L-1

180LR
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Takkenscharen
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Langarm takkenschaar

Ø 34mm

LP-serie
• Lichtgewicht

ARSLPB-30S

• Ovale stelen

482 860

ARSLPB-30-1 / ARSLPB-30-2
O

• Dubbele demper

180�

Ø 36mm

• Gesmede bladen
• Carbon, gehard staal
• Tot Ø 50mm takdikte
ARSLPB-30M
630 975

ARSLPB-30-1 / ARSLPB-30-2

Ø 38mm

Ø 30mm

ARSLPB-20S
476 825

ARSLPB-30L
ARSLPB-20-1 / ARSLPB-20-2

778 1090

ARSLPB-30-1 / ARSLPB-30-2

Ø 50mm

Ø 32mm

ARSLPB-20M
627 940

ARSLP-40
ARSLPB-20-1 / ARSLPB-20-2

800 1720

ARSLP-40-1 / ARSLP-40-2

Ø 45mm

Ø 34mm

Ø 40mm

ARS185-1.5
1500

1550

ARS185-1

Ø 40mm

ARS185-1.8
1800

1700

ARS185-1
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ARSLPB-20L
772 1055

ARSLPB-20-1
Geschikt voor ARSLPB-20 serie

ARSLPA-30L
ARSLPB-20-1 / ARSLPB-20-2

ARSLPB-20-2

806 1090

ARSLPA-30-1 / ARSLPA-30-2

ARSLPB-30-1
Geschikt voor ARSLPB-30 serie

ARSLPB-30-2
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Haagscharen
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Ø 10mm

ARSKR-1000L
750 840

ARSKR-1000-1

Ø 6mm

ARSK-800
500 550

ARSKR-1000
De hard verchroomde, dubbel geslepen en vervangbare
snijbladen zorgen voor een optimaal resultaat. Deze vernieuwde ultra lichtgewicht haagschaar met ergonomische,
lichtgebogen handgrepen bieden u het maximale comfort.

TELESCOPISCH

Ø 6mm

ARSK-900Z
720 ~ 1050

Alle haagscharen van ARS zijn precisie tools en zijn uitermate geschikt voor het ﬁjne werk.

980

Rechter handgreep SP-440

Linker
handgreep
SP-441
Demper
(1 stuk)
SP-439
Ø 10mm

ARSKR-1000
653 780

ARSKR-1000-1

Bout, moer en ring
SP-437
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Snoeizagen
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Carbon gehard staal
Zaag richting
Uniek gepatenteerd blad

Ø 95mm
Bladlengte: 240mm

ARSTL-24
3.5

1.3

406 190

ARSTL-24-1

Ø 105mm

3.5

1.3

437 200

Standaard blad

Unieke tandzetting

• Schone zaagsnede

De kegel en hol geslepen ARS bladen zijn nauwkeurig gevormd en hebben een
messcherpe tandzetting.
De uniek gepatenteerde bladen laten een opmerkelijke schone zaagsnede achter. Door
de zeer scherpe tanden en de gepatenteerde slijpmethode is, bij een trekkende zaagbeweging (“Pull-Saw”-methode), veel minder inspanning nodig ten opzichte van
conventionele snoeizagen. De hard verchroomde bladen bieden een hoge hardheid,
roestvastheid, scherpe looks en superieure duurzaamheid. Het gladde oppervlak voorkomt
tevens dat sappen blijven plakken aan de bladen.

• Pull-Saw methode
• Verwisselbare zaagbladen

ARSTL-27-1

Kegel geslepen
ARS blad

• Minimale weerstand

• Ergonomische vormgeving

Bladlengte: 270mm

ARSTL-27

Hol geslepen
ARS blad

Uniek geslepen tanden

• Aanzienlijk langer scherp

Ø 120mm
Bladlengte: 300mm

ARSTL-30
3.5

1.3

465 210

ARSTL-30-1

ARSUV-32E

Bladlengte: 320mm
4

SUPER
TURBOCUT

Ø 95mm

Ø 70mm

ARSCAM-18PRO

ARSCAM-24PRO

Bladlengte: 180mm
4

Ø 125mm

Ø 125mm

1.3

360 250

ARS18PRO-1

Bladlengte: 240mm
4

1.4

414 280

ARS24PRO-1

1.2

500 420

ARSUV-32E-1

ARSUV-32E-W
4

Bladlengte: 320mm
1.2

500 420

ARSUV-32E-1
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Snoeizagen
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Ø 145mm

ARSCT-37PRO

ARSCT-42PRO

Bladlengte: 370mm
4.5

1.8

600 580

Ø 125mm

Ø 165mm

ARSCT-37PRO-1

ARSCTR-32PRO

Bladlengte: 420mm
4.5

1.8

600 600

ARSCT-42PRO-1

Bladlengte: 320mm
4

1.5

480 430

ARSCTR-32PRO-1

Ø 125mm

ARSUVR-32PRO

Bladlengte: 320mm
4

1.5

480 430

ARSUVR-32PRO-1

Ø 125mm

ARSCT-32E-W

Bladlengte: 320mm
4.0

Ø 145mm

ARSUV-37PRO
4.5

1.8

600 580

ARSUV-37PRO-1

500 420

ARSCT-37PRO-1

Ø 165mm

ARSUV-42PRO

Bladlengte: 370mm

1.2

ARSPRO-ST

Bladlengte: 420mm
4.5

1.8

600 600

ARSUV-42PRO-1

Set van 2 beenriemen voor holster

580 Geschikt voor alle PRO zagen
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Snoeizagen
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Bladlengte: 180mm
1.2

336 170

Ø 70mm

ARSCAM-24LN

ARS18LN-1

4

Bladlengte: 240mm
1.3

432 240

Ø 95mm

ARSG-17
4.0

1.2

4

1.2

420 250

Ø 100mm

ARSPS-25KL

ARSDUKE-25-1

Bladlengte: 250mm
4

1.3

415 140

1.2

ARSSH-32

Holster voor ARSPS-32LL

ARSPS-32LL

Bladlengte: 345mm
5.2

1.3

550 230

ARSGR-17-1

Ø 70mm

Bladlengte: 180mm
1.2

410 160

ARS18L-1

Ø 135mm

ARS32LL-1

ARSGR-18L

Ø 70mm

Bladlengte: 180mm
3.5

1.2

ARS210DX

410 165

ARS18R-1

Ø 60mm

Bladlengte: 165mm
4

1.2

ARSPM-21

350 140

ARS211

Ø 85mm

Bladlengte: 210mm
3

22

377 175

ARS25KL-1

4

Holster voor ARSPS-25KL

Ø 65mm

Ø 100mm

ARSG-18L

ARSSH-25

ARSG-17-1

Bladlengte: 170mm
3.5

Bladlengte: 250mm

379 175

ARS24LN-1

ARSGR-17

ARSDUKE-25

Ø 65mm

Bladlengte: 170mm

1.3

440 180

ARSPM-21-1
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Inklapbare snoeizaag

ARSCAM-18LN

Inklapbare snoeizagen

ARSPM-24

Ø 95mm

Bladlengte: 240mm
3

1.3

500 215

ARSPM-24-1

EXP-serie

Telescoopstelen

EXP-serie
• Lichtgewicht
• Telescopisch
• Zeer stabiel
• Multifunctioneel
• Zeer goed getest
• Zagen tot 8 meter hoogte
UITSCHUIFBAAR
TOT WEL 5,6 METER

A

Eigenschappen
De haak (A) op het einde van het zaagblad is
handig voor het verwijderen van klimplanten
en het verwijderen van dunne takken.

B

De zaag is gemakkelijk te verwisselen door
middel van het unieke ARS klik-systeem.

EXW-serie
Ø 100mm

ARSEXP-3.3

TELESCOPISCH - VAN 1200MM TOT 1800MM

Ø 100mm

1405 ~ 3288 1530

ARSEXP-4.5
TELESCOPISCH - VAN 1800MM TOT 2700MM

1838 ~ 4560 1720

ARSEXW-2.7

Bladlengte: 300mm
4

1.2

1200 ~ 1800 750

ARSEXW-1

De meerdelige stelen (D) zijn door middel
van borgknoppen en veiligheidshendels gemakkelijk uit te schuiven tot verschillende
lengtes.

ARSEXP-5.5

Bladlengte: 300mm
4

1.2

1800 ~ 2700 1030

ARSEXW-1

2175 ~ 5605 2100

TELESCOPISCH - VAN 2175MM TOT 5605 MM

D

TELESCOPISCH - VAN 1838MM TOT 4560 MM

De schorssnijder (C) voorkomt het afscheuren van de overgebleven schors na het doorzagenvandetak.Hetistevenshandigomdunne
takken en overige ongewenste groei te verwijderen. De holle vorm aan de achterzijde
van de schorssnijder dient tevens als
ophanghaak tijdens de werkzaamheden.

C

ARSEXW-1.8

De SUPER Turbocut zaagtanden (B) zorgen
voor moeiteloos zagen op grote hoogte.

TELESCOPISCH - VAN 1405MM TOT 3288 MM
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Snoeien op hoogte
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Bladlengte: 400mm

ARSUV-40-1

Ø 160mm

ARSJG-1

4.5

Ø 160mm

1.5

Greep voor UV-40-1 / UV-47-1

ARSUV-40

ARSJGH-90

Bladlengte: 400mm
4.5

1.5

630 520

156 182

ARSUV-40-1

Voor EXP-3.3 / EXP-4.5 / EXP 5.5

ARSUV-47-1

ARSJG-2
Greep voor UV-34 -1, UV-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1

1.5

4.0

Bladlengte: 340mm
560 390

Ø 135mm

Greep voor alle zaagbladen (uitgezonderd UV-40-1)

4.0

Ø 185mm

1.6

ARSUV-34-1

ARSJG-3
ARSUV-34

4.5

Bladlengte: 470mm

Bladlengte: 340mm

Ø 135mm

1.5

ARSUV-34-1

ARSJG-4
Ø 185mm

Greep voor alle EXP stelen

ARSUV-32E-1

Bladlengte: 320mm
4.0

ARSUV-47
4.5

1.6

Ø 125mm

1.2

Bladlengte: 470mm
670 500

ARSUV-47-1

ARSSH-UV

Holster voor ARSUV-40 / ARSUV-47

535 274

ARSUVR-32PRO-1
4.0

ARSSH-32-EXP
K-6770-A*
500 1254

*Dit is een Metallo product
K-6770-1

Ø 50mm

Holster voor de UV-32E-1, CT-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1

ARSCTR-32PRO-1
4.0

Bladlengte: 320mm

Ø 125mm

1.5

Bladlengte: 320mm
1.5

Ø 125mm
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Fruitscharen
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ARS300LR

ARS300LB

190 110

190 110

Fruitscharen
De SE-45 is uitgevoerd met RVS snijbladen.
De 300/310-serie is lichtgewicht en uitgevoerd met een antislip
handgreep, welke comfortabel in de hand ligt. De marquench
geharde bladen maken de scharen uitermate geschikt voor het
oogsten van fruit en groenten en het knippen van bloemen.
Tevens zijn deze scharen geschikt voor tuinieren in het algemeen.
ARS300SSR

ARS300SSB

90

Gebogen

ARS310-D
160

160

85

ARS320B-T
90

Gebogen

155

55

De 320-serie is uitgevoerd met een softgrip handgreep en is
geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik.

ARS320DX-T
155

55

ARS310-T
90

Extra gebogen

ARS310DX
170 110

183

ARS310R

ARS310B
160

ARSSE-45

170 100

170 100

160

95

ARS300L-DX
Gebogen

190 110

29

30

Handwerkscharen
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ARS330HN-V

ARSNH-11
ARS330HN-Y

110

ARSUPER - Aramide schaar
40

ARS330HN-R
160

ARS330HN-P

60

ARS330HN-G

ARS370
160

ARSUPER
70

ARS340H-T
190

70

ARS380
195

80

ARS350-T
158

Superieure kwaliteit

ARS330HN-W

60

ARS390
160

ARS350-M
158

60

62

Gebogen

ARS526-A
260 240

ARS360-M
125

ARS526-H
30

ARSUPER - Aramide schaar

260 260

31

32

Voor de bloemist

Accessoires

Schoon gereedschap, gezond gewas

ARSFL-16
160 100

ARSIK-10-R
220
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Om de levensduur van uw product te optimaliseren is
het van belang elk gereedschap na gebruik te reinigen en
droog op te bergen. Voor het reinigen van snoeigereedschap raden wij het middel Blade Cleaner GO-1 en GO-5
aan. Bij het snoeien van bomen, heesters en planten
komen sappen vrij die meestal een hardnekkige
kleverige laag op de bladen van zagen en scharen
nalaten.
De Blade Cleaner GO-1 en GO-5 is een krachtig reinigingsmiddel om dergelijke aanslag doeltreffend van uw
snoeigereedschappen te verwijderen. Het schoonhouden
van uw producten zorgt ervoor dat uw werkzaamheden
makkelijker worden en dat laat een schone en mooie
wond achter op het gesnoeide werk.
Schoon snoeigereedschap verminderd de kans op
kruisbesmetting. Reinig uw product in 15 seconden!

ARSFL-18
180 110

Voor

GO-1 & GO-5

Reinigingsmiddel voor snoeigereedschap

100ml / 500ml

ARS316
170 105

Na

Slijpsteen

Lederen holster

ARSSS-240
100

35

ARSSH-VSZ
230 109

ARSFN-6T-R-BP
151

30

ARSFN-6M-R-BP
147

30

ARS9F-10
220

50

Zaag vijl

33

34

Promotie
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PR0011

PR0016

ARS pen

PR0021

ARS kladblok A6

ARS mok

PR0002

PR0001

PR0031

ARS buddy

ARS vlag (119 x 84 cm)

PR0056

ARS beanie

ARS pet

PR0025

PR0057
ARS sticker (ø 20 cm)

ARS sticker (30 x 16 cm)

Snoeiset ARS-10-S
De extra voordelige ARS-10-S snoeiset is samengesteld uit 2 top artikelen uit
het assortiment. De GR-17 is een klapzaag met een (verwisselbaar) zaagblad van 17.5cm en een totale lengte van 37.7cm. Het zaagblad is gehard,
verchroomd staal, met de unieke ARS tandzetting.

PR0005-B-M

Medium

Large

ARS polo-shirt, zwart

PR0005-R-L

Large

ARS polo-shirt, rood

ARS polo-shirt, zwart

PR0005-B-XL

Medium

ARS polo-shirt, rood

ARS polo-shirt, zwart

PR0005-B-L

PR0005-R-M

Extra large

PR0005-R-XL
ARS polo-shirt, rood

Extra large

De VS-8Z is een professionele snoeischaar
met een totale lengte van 20cm en een
knipdikte van 2.5cm. Het extra geharde,
verchroomde en verwisselbare boven- en
ondermes, garanderen een optimale knipkwaliteit voor een langdurige periode.
Deze professionele set is verpakt in een
representatieve displaydoos met een
doorzichtige deksel.
ARS-10-S

ARSVS-8Z & ARSGR-17

36

Notities

Algemene voorwaarden
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Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen “Westparts”, en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.
Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
1.
Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
2.
Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.
Artikel 3. Levering
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat
geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aﬂevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 5. Deelleveringen
Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door
wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te
leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken
Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:
Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid
gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1.
De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-indien na het sluiten van de overeenkomst aaWestparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van
Westparts schadevergoeding te vorderen.
2.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering
van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst
te ontbinden.
Artikel 9. Garantie
1.
Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.
2.
Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1.
De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
-eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2.
Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de
zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3.
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of
derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem
verschuldigde per dag.
4.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5.
De koper verplicht zich:
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontplofﬁngs- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
-alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt
voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;
-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1.
De koper dient de gekochte zaken bij aﬂevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
-indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aﬂevering schriftelijk aan Westparts te melden.
3.
Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aﬂevering schriftelijk te melden aan Westparts.
4.
Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.
Artikel 12. Prijsverhoging
Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aﬂevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in
rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 13. Emballage
De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn
rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.
Artikel 14. Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
-Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts:
-Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2.
Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 15. Incassokosten
1.
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper
verschuldigd:
-over de eerste € 2.950,—
: 15%
-over het meerdere tot € 5.900,—
: 10%
-over het meerdere tot € 14.750,—
: 8%
-over het meerdere tot € 58.990,—
: 5%
-over het meerdere
: 3%
Indien Westparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2.
De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.
Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in
kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1.
Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
2.
Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.
3.
Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
4.
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.
Artikel 17. Overmacht
1.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en
andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene
vervoersproblemen.
2.
Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.
3.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3
maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.
Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 18. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar.
Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.
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