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WERA

Bicycle Set 15

647.990.5529
Compact en licht ﬁetsgereedschap met
twee 4-voudige bits en drie bandenlichters.
Met slechts één bit kunnen 4 verschillende schroefproﬁelen gebruikt worden. De
bandenlichter zorgt voor een gewichtsvermindering van meer dan 50% en is ook een
ventieluitdraaier en ontluchter.

van 53,85 voor

29,95

5-delig

MAKITA

Handgereedschapset
428.162.1300
Bestaande uit o.a. bits in diverse maten en passingen,
schroevendraaier met magnetische bithouder, ratel-,
dop- en steek- en inbussleutels.
227-delig

van 175,45 voor

129,00

voor de feestdagen!

Geldig tot en met 31 december 2022. Prijzen zijn inclusief BTW

FLEX

WERA

265.190.4030
Max. meetbereik 30 meter bij een nauwkeurigheid
van +/- 3 mm. Met sterke, oplaadbare Li-ion
batterij, een stofbestendige behuizing, automatische uitschakeling en usb-aansluiting.
Meet lengtes en oppervlaktes, heeft
constante meetfunctie en meet tot
wel 2.000 keer. Geleverd incl. een
usb-lader.

647.990.5526
Compacte ratel met bitmagazijn. Heeft een magnetische
directe bevestiging voor 1/4" bits en 3/8" doppen voor
snel wisselen. Dankzij de op 0°, 15° en 90° instelbare
kop geschikt als ratel en ratelschroevendraaier.
Incl. doppen in gangbare maten, robuuste
stoﬀen riemetui en 12 geïntegreerde bits in
handgreep. Veelzijdig inzetbaar.

Laserafstandsmeter
ADM30

Zyklop Pocket Set 2
8009

van 69,95 voor

99,95

55,00
SOLA

60
cm

Waterpas
Blok AV

BAHCO

543.192.1005
Zeer hoge meetnauwkeurigheid met deze bijzonder robuuste waterpassen. Aﬂezen
gaat beter, sneller en nauwkeuriger door de gepatenteerde Sola Focus-libellen.
Dankzij geoptimaliseerd lichtplaatje ook goed aﬂeesbaar bij schemerlicht.
Met schokdempende eindkappen. Meetnauwkeurigheid bij standaard
positie: < 0,5mm/m (0,029°). Meetnauwkeurigheid bij omslag:
< 1,0 mm/m (0,057°).
Horizontaal en verticaal meten
Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met
vergrotingslens (+20%)
Hoog sterke aluminiumlegering
voor een lange levensduur

2

Prijzen zijn inclusief BTW

van 34,27 voor

23,50

Bitset ratel
2058/S26-2
540.122.1426
Alles bij de hand met deze bitset.
Geleverd in een kunststof doos
met 18 bits, 5 houders, bitratel,
adapter en één bithouder.
26-delig

van 61,50 voor

32,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

STANLEY

Afbreekmes
18 mm
564.636.0185
Met bladopslag
voor maximaal 2
extra afbreekmesjes
en automatische
meswissel voor snel
gebruik. Beschikt
over roestvrij
stalen behuizing en
knijpgreep.

STANLEY

Organizer
Triple pack

BAHCO
van 45,42 voor

25,00

564.188.1136
Bestaande uit:
• Klein (29,5x21x7 cm) • Middel (37,5x28x7 cm) • Groot (44x32x7 cm)

Multitool
MTT151
540.634.1112
Heavy Duty aluminium multitool
met verschillende functies. Met
RVS bladen, stevig duurzaam
canvas en opbergetui met
riemhouder.
Lengte 150 mm.

van 59,93 voor

34,95

van 20,26 voor

11,95
KNIPEX

TwinKey

353.322.0201
Multifunctionele sleutel voor sluitwerken, gemaakt
van licht zink- en persgietijzer. Beschikt over 2
schakelkastsleutels die d.m.v. 2 magneten aan
elkaar kunnen worden verbonden. Ideaal voor o.a.
gebouwentechniek, gas en water verzorging en
afsluitsystemen.
8-delig
353 Knipex Twinkey

van 39,87 voor

29,95

WERA

STANLEY

647.120.0593
Handige 9-delige inbussleutelset met gekleurde
inbussleutels van 1,5 tot 10 mm voor
snellere herkenning van maten.
Sleutels goed bestand tegen corrosie.
Thermoplastische hoes voor werken
bij lage temperaturen. 20% meer
krachtoverbrenging!

564.110.2001
Degelijke klauwhamer
van 450 gram. Met
getemperde en gesmede
kop voor stevigheid en
duurzaamheid.

van 64,60 voor

van 26,62 voor

Inbussleutelset
Multicolor

35,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Uitklapbaar

Klauwhamer
BLUE-450 1-51-488

15,00

Prijzen zijn inclusief BTW
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HULTAFORS

STANLEY

CONNEX

305.186.1099
Gemaakt van ABS-kunststof, zodat u
het potlood helemaal kunt gebruiken.
Past op timmermans- en bouwpotloden.

564.116.5136
Chroom-vanadium staal. Uit één stuk gevormd voor
sterkte en duurzaamheid. Gehard en getemperd voor
verlengde levensduur
en veiligheid.

182.124.0095
Bladen in chroom-vanadiumstaal. Heeft een perfect
passende punt en beschikt over een draaibare,
ergonomisch gevormde holle
dop voor het ideale draaipunt.
Inhoud: PH00, PH0.
Zaagsnede 1,5/2/2,5

Potloodverlenging

Drevelset
6-delig

van 14,04 voor

2,00
STANLEY

CON:P

Blokschaaf
Surform
564.137.0102
Metalen blokschaaf voor
gebruik in één hand, perfect
geschikt voor het gladmaken
van scherpe kanten en smalle
oppervlakken. Lengte 155 mm.

8,95
Lijmklemmen
182.180.5015-16
Sterke klemmen van gesmeed gietijzer.
Nikkel gecoate stalen rail
en plastic drukdoppen.

van 16,88 voor

9,95

vanaf

13,95
Artikelnummer

155

4

mm

Prijzen zijn inclusief BTW

Maten

Voor

182.180.5015

600x120 mm

13,95

182.180.5016

800x120 mm

15,95

Schroevendraaierset

van 22,28 voor

17,95
BAHCO

Steekbeitelset
3-delig
540.130.0124
Handige set met 3 maten; 12, 18
en 25 mm. Gemaakt van staal
en ontlaten voor een lange
levensduur. Met 2-componenten handgrepen en met
foedraal voor extra veiligheid.
In gewette uitvoering.

van 71,28 voor

39,95

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

GRIFFON

STEINEL

MAKITA

473.570.1939
Voor het waterbestendig (D3)
verlijmen en lamineren van
vrijwel alle zachte, harde en
exotische houtsoorten. Toepasbaar voor goed passende,
niet-dragende houtconstructies.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

533.180.0024
Beschikt over een groot smeltvermogen voor
hobbyist en vakman. Eenvoudig hanteerbaar
dankzij mechanisch toevoermechanisme.

428.237.1063
Eenvoudig heteluchtpistool met 2 standen temperatuurregeling en luchtverplaatsing. Geschikt voor verf afbranden, verhitten en solderen. Kan
zelfstandig staan om af te koelen. Geleverd met diverse opzetstukken.

Houtlijm
VB20

Lijmpistool
Gluematic 3002

Temperatuurbestendigheid: -20°C - +60°C
Transparant na droging
Overschilderbaar
van 5,61 voor
Oplosmiddelvrij

3,95

GRIFFON

Draadsoldeer

473.238.3095
Tin/Koper 99/1 Harskern voor het zachtsolderen van elektronica zoals o.a. reparatie van
witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke
apparaten.
Doseerpen 3 m Ø 1,5 mm

Heteluchtpistool
HG5030K
Opgenomen vermogen: 1600 W
Temperatuurbereik: 350 / 500 °C
Kabellengte: 2,0 m

van 33,94 voor

22,50

van 90,75 voor

75,00

WELLER

Soldeerstation
WLSK3023C
533.236.5141
Beschikt over een precisie soldeerbout met een variabel
vermogen van 5 tot 30 Watt. Hierdoor kunt u vakkundig
en probleemloos solderen. Met zijn ergonomische gegoten potloodgreep, ingebouwde opbergvak voor punten,
puntenreiniger en veiligheidshouder is dit soldeerboutstation de ideale hulp voor al uw soldeerbehoeften.
Spanning: 230 Volt/ 50 Hz
Temperatuur: 400°C
Lengte kabel: 1,2 meter

van 12,73 voor

9,95

van 92,99 voor

69,95

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Prijzen zijn inclusief BTW
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WOLFCRAFT

Haakschroevendraaier
658.124.2419
Speciale schroevendraaier voor
haak- en ringschroeven (tot 6
mm kop-Ø). Incl. ergonomische
handgreep in T-vorm, compatibel
met o.a. bits en dopsleutels.

van 8,16 voor

4,95

182.194.1601
Beschikt over een magneet
en heeft een maximaal
meetbereik van 125 mm
breed en 30 mm diep.

van 12,32 voor

8,50

BAHCO

CON:P

540.140.2014
Met scherpe punt voor het
maken van rondingen in
gipsplaat of hardboard
en andere kleine zaagklussen.
Geslepen Triple Edge vertanding, met drie snijvlakken
voor sneller en gladder zagen,
8TPI.

182.125.3020
Voor het bepalen van de vochtigheid in o.a.
hout, brandhout en luchttemperatuur, maar
ook voor cement, dekvloer, beton, gips,
anhydriet dekvloer, cementmortel, kalkmortel
en baksteen. Incl. batterijen (3x LR44).
Afmeting: 55 mm x 90 mm.

van 24,28 voor

van 36,13 voor

Schrobzaag
PC-6 DRY

Vochtigheidsmeter
B29820

15,00

19,95

BAHCO

564.240.0213
Robuust ontwerp met
draagvermogen tot 450
kg per paar. Licht gewicht
voor transport en heeft een
V-groef om materialen te
klemmen. Veilig werken
dankzij antislip poten.
Uitgerust met kabelhouder
en gereedschapsbak. Afmetingen (cm) 70 x 1,05 x 82,2.

540.140.1365
Professionele superior handzaag uit Zweeds kwaliteitsMEDIUM
CLICK
SNEDE
SYSTEEM
staal. Unieke XT-vertanding en een ‘dik’ zaagblad zorgen
voor een perfect afgewerkte, rechte zaagsnede. Extra
geharde tanden blijven lang scherp. De NP-22 is eenFIJNE
SNEDE
voordeelzaag, voor het grovere werk.

van 81,37 voor

van 58,76 voor

49,

95

Prijzen zijn inclusief BTW

Handzaagset
2600XT
CLICK
SYSTEEM

DIKKER
BLAD

MINIMALE
WEERSTAND

GROVE
SNEDE

HARDE
PUNT

DIKKER
BLAD
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STANLEY

Zaagbok
Set

6

Contourhulp

TANDEN

MINIMALE
WEERSTAND
TANDEN

GROVE
SNEDE

TANDEN

MEDIUM
SNEDE

TANDEN

TANDEN

FIJNE
SNEDE

TANDEN

TANDEN

39,

50

HARDE
PUNT

TANDEN

TANDEN

TANDEN

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

3M

NOVUS

406.239.0332
Bril die maximale bescherming en comfort
combineert. Je merkt nauwelijks dat je deze
op hebt, gezien het zeer lage gewicht van
minder dan 24 gram.

533.117.0009
Sterke professionele tacker met duurzame zink gegoten behuizing en
lage terugslag. Geschikt voor de
professionele doe-het-zelver
en in de werkplaats.

Veiligheidsbril
Virtua helder

3,95

Handtacker
J-29
SENCO

Tacker
S200BN

49,00

601.235.3007
De eﬀectieve multimaster
voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting
voor zagen in hout, metalen,
gipsplaten en kunststoﬀen.

75,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

t

409.235.1029
Lichte en compacte machine die schuren tot in de kleinste hoekjes mogelijk maakt.

Multimaster
MM 300

at
w

FEIN

0
25

METABO

Stofvrije lagering, staat garant voor langere levensduur
Stofvrij werken door ingebouwde stofzuiger en ﬁlter
Schuurzool 114 x 102 mm met klithechting
Schuurcirkeldiameter 1,4 mm

114,95

686.233.2030
Beschikt over de zeer veilige “Trigger ﬁre” eigenschap. Verwerkt 1,2
mm (AX) brads van 16 tot 50 mm met speciale eigenschappen zoals
een “easy clear” neus voor het eenvoudig verwijderen van vastgelopen brads en een comfortabele handgreep. Geleverd in koﬀer.

van 78,83 voor

Vlakschuurmachine
FSR200I

van 180,45 voor

van 267,41 voor

215,00
Prijzen zijn inclusief BTW
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MAKITA

MAKITA

428.230.2208
Snelle en robuuste 18V machine voor de allround
klussen. Langer doorwerken op één acculading dankzij
energiezuinige koolborstelloze motor. Constant toerental
door de BL-motor en met 2000 toeren per minuut is de
machine razendsnel! Voorzien van dubbele led-verlichting.
Zonder accu’s en lader, in Mbox.

428.230.1161
230V lichtgewicht zaag met drie pendelstanden,
voor ﬁjne tot grove afwerking. Dankzij variabele
elektrische toerenregeling eﬀiciënt werken
in hout, metaal, kunststof en rubber.

van 156,09 voor

van 175,45 voor

Boor-/schroefmachine
DDF484ZJ

125,00

Kantelbare (max. 45°) voetzool
naar beide zijden
Vermogen: 650 W

139,95

Accu’s los
verkrijgbaar.

MAKITA

Reciprozaag
JR3051TK
428.230.6521
Breed inzetbaar door de grote verscheidenheid aan zaagbladen. Met variabel toerental in de schakelaar om onnodig
beschadiging aan het werkstuk tijdens de aanzet te voorkomen.
Opgenomen vermogen: 1200 W
Slaglengte: 30 mm
Kabellengte: 4 m

Pendeldecoupeerzaag
JV0600X1

MAKITA

REX

428.230.0320
Breed inzetbare lichtgewicht (klop)boormachine met ergonomische gevormde softgrip. Gecontroleerd boren door
variabele elektronische toerenregeling in de schakelaar.

513.153.2696
Speed houtborenset
met ¼” Quick-lock
systeem, gemaakt
uit CRV staal. Heeft
een lange centreerpunt, spaanbrekers
en zijsnijders.

Slagboormachine
230V

van 192,39 voor

145,00

OP=OP!

van 102,85 voor

89,00
8

Prijzen zijn inclusief BTW

Houtborenset

van 45,38 voor

18,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

219.372.1260-63
Innovatieve plug voor alle situaties. Bestaat uit
2 gecombineerde materialen die het mogelijk
maken de plug op maar liefst 3 verschillende
manieren toe te passen: spreiden, vouwen
en knopen. Past zichzelf in elke situatie aan.
Deze korte plug heeft minimale inboortijd voor
extra tijdbesparing. De anti-rotatievleugels
voorkomen dat de plug tijdens montage
meedraait.

Afmeting

Aantal p/doos

219.372.1260

5 x 25

219.372.1261

6 x 30

219.372.1262
219.372.1263
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Plug Duopower

Artikelnummer

DYNAPLUS

-1
in
3- lug
p

FISCHER

Houtbouwschroeven

299.350.2712-20
Gemaakt van carbonstaal en heeft extra grip door de TX-aandrijving. Beschikt
over AR coating; dit is een anti roest coating, waardoor ze geschikt zijn voor
buiten gebruik en voor zure houtsoorten zoals Douglas- en eikenhout.
Artikelnummer

Van

Voor

100

6,84

4,20

100

11,01

7,10

8 x 40

100

15,19

9,45

10 x 50

50

14,80

9,20

vanaf 6,84 voor

Spaanplaatschroef
Ultimate
256.350.0956
Voorzien van een extra diepe TX indruk en freesribben onder
de kop: hierdoor wordt het materiaal geruimd, waardoor de
kop beter verzinkt. Door de schachtribben en de speciale
schroefdraad worden de schroeven gemakkelijker en
sneller het hout ingedraaid. Per doos 200 schroeven.
Gratis bit meegeleverd
Diameter 4 mm
Lengte: 25 mm

200 stuks
van 5,83 voor

4,95

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Voor

8.0x120-70

32,50

299.350.2714

8.0x140-70

39,00

299.350.2716

8.0x160-80

47,00

299.350.2718

8.0x180-80

55,00

299.350.2720

8.0x200-80

59,00

vanaf

4,20

WOODIES

Maat

299.350.2712

Kop van
21 mm

Bronskleurig waardoor het minder
opvalt in hout

32,50

HOENDERDAAL

BOA

299.350.0306/08
Pozi-drive schroef met platte kop met waxlaag voor makkelijk verwerken in diverse
bouwstoﬀen. De scherpe punt laat
de schroef makkelijk indraaien. P/200 st.

388.122.2317
Een verwijderaar voor beschadigde bouten en schroeven.
Met deze set kunt u schroeven
6, 8, 10, 12 en 14 en bouten
5-14 mm weer uit het materiaal
krijgen.

Spaanplaatschroeven
Verzinkt

Artikelnummer

Maat

Van

Voor

299.350.0306

4.0x40

11,95

5,00

299.350.0308

4.0x50

14,28

6,00

vanaf 11,95 voor

5,00

Schroef-bout
verwijderset
17001

van 24,14 voor

18,95

Prijzen zijn inclusief BTW
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HULTAFORS

VECTOR

HULTAFORS

305.190.0109-10
Zeer goed bestand tegen vocht en met
RVS eindkappen voor betere bescherming
tegen slijtage. Zwart afgedrukte metrische
schaal aan beide zijden en rode decimetercijfers. Verkrijgbaar in geel en wit.

443.190.0108/10
Voordelige rolbandmaten met een magnetisch eindhaak. De kast is rubber ontmanteld, de band van staal
en gelakt. Mét handige riemclip. De bandbreedte is
25 mm, verkrijgbaar in 8 en/of 10 meter.

305.194.0830
Voor het snel en nauwkeurig uitzetten van een 45° en 90° hoek.
Gemaakt van aluminium met CNC-gefreesde randen voor
grotere nauwkeurigheid. Bovendien is de dikke rand handig als
zaaggeleider, maar ook te gebruiken als gradenboog voor het
bepalen en uitzetten van
verschillende hoeken.

Duimstokken
G59 1 meter

Rolbandmaten
VRTM

Rafter Square
MRS

8 m vanaf
14,28 voor

7,

50

van 7,56 voor

ge In
le cl
id .
er
ai
l

5,50

van 27,04 voor

19,95

SCHEPPACH

RUBI

533.230.1057
Geschikt voor plaatwerk en massief hout. De combinatie van de Scheppach PL55 en de geleiderail
creëert een systeem dat meer precisie genereert.
Het zaagblad heeft 24 tanden en geeft een ﬁjne en
accurate afwerking. Incl. geleiderail.

539.240.6101
De opklapbare werktafel
heeft 4 functies: werktafel,
steiger, transport- en ligkar.
De tafel is opvouwbaar en
zeer licht van gewicht
(slechts 14,2 kg). In hoogte
verstelbaar: 55 en 80 cm.
Afmeting 80 x 47 cm.

Invalzaag
PL55

Vermogen: 1200 W
Zaagbladdiameter: 160 mm
Zaagbladboring: 20 mm

Werktafel
4 in 1

van 204,43 voor

159,00

10

Prijzen zijn inclusief BTW

van 170,84 voor

131,95
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen
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ROTEC

BOSCH

501.210.0201
Excellente prijs-/prestatieverhouding.
Verpakt per 10 stuks in blik. Geschikt
voor staal en RVS. 125 x 1.0 mm.

229.235.0115
De beste machinecontrole en een verbeterd vermogensniveau in
880-watt-klasse. Met hoge bewerkingssnelheid door een krachtige motor van 880 watt. Beschikt over een lange levensduur en
stofbescherming door speciaal ontwikkelde ventilatiesleuven.
Incl. koﬀer.

327.179.0510
Snel en precies zagen met deze geluidsarme professional
lijn diamandzaag. Speciaal voor tafel- en afkortzaag.
Geschikt voor beton, klinker, baksteen en dakpan.

van 135,46 voor

van 199,65 voor

Doorslijpschijven

van
18,03 voor

Haakse slijper
GWS 880

8,50
99,00

125 mm

KGS DIAMOND

METABO

327.179.0575-77
Diamantzaagblad 180 / 200 / 230 mm geschikt voor de meest voorkomende
tegels, waaronder keramiek, graniet, composiet, porselein en terrazzo. Staat
voor een ﬁjne en precieze zaagsnede en uitstekende levensduur. Voorzien van
koelgaten. Toepassing: watergekoeld. Ook bestelbaar in
diameters ø 300 en ø 350.

409.230.4137
Semi-professionele afkortzaag met 2
zaagbladen, laser en een lamp voor
het uitlichten van de werkplek.

Diamantzaagblad
K309

Artikelnummer
327.179.0575

Diameter Ø

Voor

180 mm

59,00

327.179.0576

200 mm

69,00

327.179.0577

230 mm

82,50

vanaf

59,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Afkortzaag
KGS 216 M
Vermogen:
Onbelast toerental:
Max. zaagbreedte:
Max. zaagdiepte:
Afm. zaagblad:

KGS DIAMOND

Diamantzaagblad
K105
ø 350 mm
Asgat 25,4 mm
Hoogte (snijvlak) 10 mm

159,00
+

1500 W
5000/min
305 mm
65 mm
216 x 30 mm

van 387,20 voor

239,00
Prijzen zijn inclusief BTW
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WOLF GARTEN

WOLF GARTEN

WOLF GARTEN

656.416.0431
Geschikt voor links- als rechtshandigen. Door
papegaaibek en snijhoek van 30 graden, snoeit deze
schaarmoeiteloos takken tot 22 diameter en wordt de
pols minimaal belast.

656.411.0312
Ideaal voor het verwijderen van gras, mos
en onkruid tussen tegels, muurkanten,
trappen etc. Gemaakt van gegalvaniseerd, gehard staal. Geleverd incl.
een 140 cm lange Multi-star
essen houten steel.

656.417.0828
Luxe model, ook 180º graden draaibaar. Verschilt
in open handgreep en verzinkte, zuiver geslepen
schaarbladen en éénhandsveiligheidssluiting.

Snoeischaar
RR2500
van 23,09 voor

16,50

Voegenkrabber
FK-M

Grasschaar
RJ-ZL 7031007
van 25,19 voor

16,95

van 31,98 voor

180º

16,95

WOLF GARTEN

656.411.0320
Voor het verwijderen van gras, mos en
onkruid uit voegen en randen.

656.990.0108
Bestaande uit de SB 400 M
Straatbezem en de ZM 140 Houten Handgreep van Essenhout.
Heeft x-vormige, inwendige
borstelharen en verschillende
borstelhaarmaterialen die zorgen voor een snelle reiniging.

656.417.9526
Veelzijdige, sterke bladblazer die naast het blazen
ook bladeren opzuigt en versnippert tot 1/10e deel!
Heeft een instelbare snelheid tot 270 km/u en een
grote opvangzak van 50 liter. Het ondersteunende
wiel maakt de machine plezierig in gebruik.

Voegenborstel
FB-M
Lengte borstel: 9 cm

9,95
12
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Straatbezemset

24,95

Bladblazer
LBV 2600E

n
en e
ig er
zu ipp
Op rsn
ve

WOLF GARTEN

én

WOLF GARTEN

2600 watt
Opvangzak 50 liter

65,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

WOLF GARTEN

WOLF GARTEN

WOLF GARTEN

656.416.0433
Comfortabele snoeischaar voor regelmatig
gebruik. Heeft een prettig, ergonomisch handvat
voor krachtig knippen van takken met 22 mm
doorsnede. Geschikt voor middelgrote tot grote
handen en zowel voor links- als rechtshandigen.

656.416.0463
Speciaal ontwikkeld voor probleemloos precisiewerk.
Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium voor extra licht
snoeien. Zorgt voor een ideale houding tijdens het
snoeien en voorkomt overstrekking van de hand en
overbelasting van uw gewrichten.

656.416.0531
Krachtige takkenschaar met verstelbare
papegaaienbek die tot wel 4x meer kracht
knipt dan vergelijkbare modellen! De
hefboomarmen zijn in lengte uitschuifbaar tot 90 cm. Maakt een
zeer scherpe snede bij takken
tot ca. Ø 50 mm.

Snoeischaar
RR4000

Snoeischaar
RR 5000

Takkenschaar
RR900T

van 52,49 voor
van 29, voor
39

19,95

39,95

van 86,59 voor

69,95

WOLF GARTEN

Takkenzaag
pro 370 + steel
656.140.0240
Zaagset met gebogen zaagblad met extreem gladde
snede, om bacteriën en verrotting te voorkomen, een
takhaak en een schors schraper om de overtollige
boomschors te verwijderen. Kan gebruikt worden
met de bijgeleverde Variosteel ZM-V4.
Lengte variabel tussen 220 - 400 cm
Mes lengte is 37 cm

59,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Prijzen zijn inclusief BTW
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SAFE WORKER

Regenjas
PU Flex
145.239.5320-25
Ongevoerde PU stretch jas met verdekte ritssluiting,
drukknopen en elastiek in de mouwen. Voorzien van
twee zakken met klittenbandsluiting en een vaste
capuchon met aantrekkoord.
Heeft windvangers in de
mouwen. Materiaal:
PU Flex. Maat: S - XXXL.

MSAFE

PELTOR

445.239.3127-28
Comfortabel met acryl wintervoering. Met ¾ gedompelde latex foam palm, waardoor de handschoenen
uitstekende grip hebben. Goede pasvorm, ﬂexibiliteit en zachtheid.
Verkrijgbaar in maten 9 en 10.

406.239.0520
Biedt bescherming bij lage frequenties. Brede, zacht
gepolsterde hoofdbeugel zorgt voor een goede
gewichtsverdeling en de tweepuntsophanging zorgt
voor zacht aandrukken en comfort bij langdurig
gebruik. De zachte, met vloeistof
gevulde dichte kussens bieden
extra comfort.

Winterhandschoenen
Maxx grab

Gehoorkap
Optime 2

SNR
31 dB

van 36,60 voor

30,00

5,00

van 33,95 voor
-20°C

21,50

SAFE WORKER

DUNLOP

GRIPLINE

145.239.5346-51
PU stretch broek met
elastiek in de taille en
aan weerszijden op
heuphoogte twee doortasters (afsluitbaar met rits).
Materiaal: PU Flex.
Maten: S - XXXL.

273.420.0571-78
Met tractie-inlegzool voor goede grip en met gevormde
schachten die perfect om de benen zitten. Heeft een
ruime en brede neus. Beschermend tegen
chemicaliën. Verkrijgbaar
in de maten 41-48.

136.239.3425
Volrubberen lang model kniebeschermer met
4 vouwen en wisselbaar kussen. Voorkomt
knie- en rugklachten.

van 22,08 voor

van 115,49 voor

Regenbroek
PU Flex

18,00
14

van 7,25 voor

Prijzen zijn inclusief BTW

Veiligheidslaars
Purofort+

S5
273 dunlop veiligheidslaarzen

Kniebeschermers
Harmonica

van 64,03 voor

39,95

89,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

MULLROSE

MULLROSE

WOLFCRAFT

455.577.0605
Deze anti-vries ruitontdooier
spray met Nano technologie
is een echt wondermiddel.
Ontdooit gevroren autoruiten
in seconden en zorgt voor een
helder en streepvrij zicht.

455.577.0609
Onmisbaar in de
wintermaanden. Door
de vieze wegen hebben
autoramen ook meer te
verduren en zullen ze
vaker dan normaal
schoon gesproeid
moeten worden.

656.690.1001
Stevige en eﬀectieve ijskrabber met
een werkbreedte van 10 cm. Heeft
inkepingen aan de bovenzijde voor
het breken van ijs en een rubberen
strip voor het reinigen van natte
ramen. Laat geen krassen achter.

van 6,93 voor

van 10,99 voor

Ruitontdooier
500 ML

Voorkomt herbevriezing ruiten
Vuil- en waterafstotend

Ruitenvloeistof
5 liter

5,95

1,80

GYS

2
er
lit

533.553.6006
Startkabels brons met
geïsoleerde klemmen.
Geschikt voor o.a.
auto’s, busjes en
vrachtwagens. 320
Ah vermogen met
afmeting L2 x L3 m
met doorsnede van
16 mm.

CON:P

Strooibus
46850

Startkabels

IJskrabber
IS-M

7,95

10

cm

Sneeuwruimer

674.425.1008
Schuiver met houten steel en kunststof D-handvat.
Het kunststof blad is voorzien van een slijtstrip voor
extra lange levensduur.
Lengte: 146 cm
Breedte: 50 cm

van 17,94 voor

13,90

van 5,87 voor

2,95

182.425.2050
Handige kunststof strooibus met grote ‘strooi’-gaten.
Ook inzetbaar als voederbus.

van 61,89 voor

49,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Prijzen zijn inclusief BTW
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DEN BRAVEN

ILLBRUCK

Hybriﬁx

Purschuim
FM310

871.576.2156/58
Professionele universele afdichtingskit en constructieof montagelijm. Kleur: wit of zwart.

610.576.1623
Geschikt voor afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a. scheidingswanden met plafonds.
Máár ook voor scheidingswanden onderling, aansluitnaden van
nokken, kepers, dakkapellen en doorvoeringen van leidingen.

Binnen en buiten te gebruiken
Schuurbaar na volledige uitharding
Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige,
ondergronden zonder primer

Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
Zeer goede akoestische eigenschappen

van 11,39 voor

6,50

van 8,20 voor

GRATIS muts bij 12 kokers. OP=OP

TEC7

Alleslijm

623.570.0501-02
Alles in één lijm voor
verlijmen, monteren en
afdichten. Unieke hechting
op bijna alle materialen,
zelfs op een vochtige
ondergrond. Supersterk,
blijvend elastisch en
direct overschilderbaar.
Verkrijgbaar in de kleuren
zwart en wit.

Inhoud
750 ml

4,95

De TEC7 Multigun is hét kokerpistool voor professionals en
veeleisende Doe-Het-Zelvers. Door het unieke instelbare
pompmechanisme stel je de de Multigun naadloos in naar
jouw wensen. Ben je een krachtpatser die graag snel werkt,
of ben je een perfectionist die volle controle wenst? Werk je
met een soepel pompende afdichtingskit of een zwaar chemisch anker. De TEC7 Multigun maakt het allemaal mogelijk
met een simpele draai aan de instelknop.

Gratis Pistool
bij 12 bussen
610.180.3603

Traploze
krachtinstelling
Van 12:1 tot 25:1

Nieuw

623.180.3613

310 ml

12,95
16

Prijzen zijn inclusief BTW

360º draaibare
kokerhouder en
anti tip systeem

van 45,35 voor

35,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

GRIFFON

WD-40

WD-40

473.577.1905
Voor het direct verwijderen en
vernietigen van schimmels en
algen op wanden, vloeren en
voegen. Ook geschikt voor toepassingen buiten. Inhoud 750 ml.

576.577.1410
Dit smeermiddel is ontworpen
om 1 speciﬁeke taak erg goed
te doen. Dringt snel door en
maakt vastzittende sloten snel
los. Geschikt voor alle sloten.

576.577.1445
Beschermt metaal tegen roest
en corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt
vocht en smeert bijna alles.
Het verwijdert zelfs vet, vuil en
nog veel meer van de meeste
oppervlakken.

Schimmelvreter

Specialist
slotspray

Multi-Use
Product

Eﬀect in 10 minuten

van 11,85 voor

8,50

10,95

7,25

STARMIX

Stof-/waterzuiger
uClean 1432 HK
994.750.0036
Deze universele stof- en waterzuiger beschikt over een
1400 watt motor, blaasfunctie, 32 liter ketel en een
complete accessoireset. Te gebruiken ﬁlterzakken
FBV rd 30-35.

STARMIX

uClean
ADL-1432EHP
DL-1432EHP

325,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

GRATIS Bohrﬁx

994.750.0035
Krachtige 1400 watt gereedschapszuiger. Kan nat- en
droogzuigen en heeft een blaasfunctie tot 215 km/u.
Met stopcontact, inschakelautomaat en traploze
toerentalregelaar. Luchtstroom 69 l/sec. Geleverd
met complete EHP accessoireset met o.a. 3,2 m
zuigslang, 2 kunststof zuigbuizen, voegenzuigmond, vloerzuigmond en een gummi verloop.
Te gebruiken ﬁlterzakken FBV rd 30-35.
Ketelinhoud 32 liter

van 366,63 voor

OP=OP!

Garantie 3 jaar

van 517,88 voor

369,00
Prijzen zijn inclusief BTW
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ABUS

ABUS

ABUS

249.558.0002/04
Verkrijgbaar in 85 of 110 cm
lengte. Bijvoorbeeld geschikt
voor het veilig bevestigen
van een ﬁets aan een object.
Beschermd tegen corrosie
en met hoes tegen beschadigingen. Ook geschikt voor
tuingereedschap. Toe te passen
met hangslot.

249.325.2147
Type C. Opvallend gekleurd massief aluminium
slot met een geanodiseerde beschermlaag.
Voorzien van een 3-cijferig slot.

249.325.2013
Veilige cilinder met sleutelpennen voor bescherming tegen allerlei vormen van vandalisme,
waaronder lock-picking. Beugel van gehard staal.

van 14,50 voor

van 34,96 voor

Ketting
Gehard staal

vanaf 28,74 voor

17,95

Artikelnummer

Cijferhangslot
Rainbow 145/20

Omschrijving

Van

Voor

249.558.0002

6 mm 6KS/85

28,74

17,95

249.558.0004

8 mm 8KS/110

52,31

37,50

9,95

Discus hangslot
23/70

23,95

BEAUMONT

Smart Keybox
ABUS

Grond-/
wandanker
WBA100

van 130,86 voor

69,

95

249.306.2049
Bijzonder sterk anker met 16 mm beugel uit gehard speciaalstaal
die de hoogste zekerheid biedt. Zeer geschikt voor in de garage, in
de kelder of ter bevestiging aan het huis. Dus zowel geschikt voor
grond- en wandmontage. Incl. montagemateriaal, excl. ketting.

18
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131.295.1012
Dé oplossing voor het overdragen van uw sleutels, zowel
zakelijk als privé. Vervaardigd uit aluminium. Voorzien
van een managercode en kan tot 100 gebruikers toevoegen. Opening via toetsenbord, bluetooth of dynamic
code. Geschikt voor o.a. verhuurbedrijven, vakantiehuizen, garages, zorgverleners en schoonmakers. Inclusief
montagemateriaal.
Instelbaar via toetsenbord of via app
Bruikbare binnenmaat: 100 x 50 x 22 mm
Werkt met 4x AAA batterijen

van 149,34 voor

119,00

Dé veilige oplossing voor sleuteloverdracht!
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

15
0
2

m

Bewegingsmelder
130-2 LED PIR

t
To

STEINEL

533.306.2010-11
Infraroodsensor, ideaal voor de gerichte bewaking van oppervlakken voor huizen,
opritten of binnenshuis. Oppervlakken tot 150 m2 kunnen hiermee betrouwbaar
worden bewaakt.

per stuk
van 52,51 voor

INTERSTEEL

Digitale deurcamera
DDV 3.0

Reikwijdte 12 m
Registratiehoek 130 °
Schemerinstelling 2 - 2000 lux

35,00

Postkeeper

939.948.0125
Erg handig en inbraakpreventief want je kunt deuren niet
open-hengelen. Voorkomt dat de post op de grond valt en
het huis een verlaten indruk geeft. Ook de hond of andere
voordeurgebruikers kunnen de post niet vertrappen etc.
De SecuMax Postkeeper is ook een
uitkomst voor diegenen die
slecht kunnen bukken.

van 53,98 voor

35,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

65,00

376.312.9413
Snel zien wie er voor uw deur staat, zonder de deur te hoeven openen. Dat is het
voordeel van deze deurspion met 3,2 inch lcd-scherm. Zowel horizontaal als verticaal
bruikbaar. Stijlvol model met rvs-kleurige rand en kunststof scherm. Afmetingen:
12,5 x 6,8 cm. Geschikt voor deurdiktes van 3,8 tot 7,2 cm. Ideaal voor vele toepassingen.
Geleverd incl. batterijen.

54

SECUMAX

van 82,95 voor

AXA

Raamopener
automatisch
remote
2.0 wit
567.306.5097
De op afstand bedienbare raamopener
voor klep-, uitzet- en valramen. Perfecte
ventilatie met één hand te bedienen, zelfs
met meerdere ramen tegelijkertijd. De
slanke, moderne raamopener heeft een
hoge sluitkracht van maar liefst 400N,
voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig
Wonen en SKG**. Eenvoudig te monteren.
567.306.5097 Raamopener remote

van 120,56 voor

99,95

Draadloze
bediening

Prijzen zijn inclusief BTW
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TAB

Dekkleed

Hoofdlamp
LED

119.250.0190-91
Olijfgroene dekkleden, voorzien van versterkte randafwerking. Rondom voorzien
van zeilogen. Gewicht 100 gr. p/m2.

Artikelnummer

Afmetingen

Voor

119.250.0190

1,5 x 6 m

4,95

119.250.0191

3,0 x 5 m

9,95

t
at d
w le
1 er
w
po

KONVOX

584.781.0195
Aluminium hoofdlamp met tenminste 70 lm lichtsterkte.
Batterijgevoed en beschikt over een instelbare focus/
zoomfunctie lichtbundel en 180° draaibare
lamp. Excl. batterijen.

OP=OP!

van 14,22 voor

vanaf

Muts met led lamp
Grijs / Navy blue
637.239.4806/08
Van 100% acryl met krachtige led oplaadbare lamp.
Inclusief batterijen. Eenvoudig te bedienen met
drukknop voor op het lampje. Verkrijgbaar in de
kleuren: grijs en navy blue.
USB-oplaadbare batterij
Watt: 1W
Lumen: 100
Lampje is verwijderbaar

per stuk

15,15
20

Prijzen zijn inclusief BTW

11,50
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0- ng
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4,95

van 18,84 voor

11,95

Inspectielamp

182.782.0182
Voorzien van 3 extreem felle led's en 360°
draaibare kop voor het verlichten van moeilijk
bereikbare plekken. Uitrekbaar van 170-550 mm.
Incl. batterijen.

TAB

Loop/zaklamp
LED accu
TAB42102
584.781.0186
Degelijke, oplaadbare looplamp van
slagvast rubber gecoat ABS kunststof.
Het bovenste deel kan 360° draaien,
het handvat kan tot 2x 90° zwenken. In
verschillende posities verticaal inzetbaar,
maar ook horizontaal in te zetten d.m.v.
ophanghaken en magneten. Geleverd
incl. adapters 12-230V.

van 54,15 voor

45,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

CONNECTRA

Hangcontactblok
750.789.5116
Volrubber hangcontactblok met 3 Schuko contactdozen met veerdeksel en een ophangoog.
Spanning: 230 V
Beschermingsgraad: IP 54
Kabel: 10 meter

BESLI

EUROM

134.789.5701
Met viervoudige contactdoos, thermische
beveiliging en gesloten kunststof behuizing.

715.700.0130
Elektrische ventilatorkachel o.a. geschikt voor in de
werkplaats of garage. Door een groot vermogen
van maar liefst 3000 watt, is de ruimte
binnen mum van tijd op de gewenste
temperatuur. Door de 3 verschillende
in te stellen standen, heb je altijd de
juiste warmte in de ruimte tot
maximaal 85 m3. Voorzien van
thermostaat. Gewicht 5 kg.

Kabelhaspel
10 m
van 21,89 voor

14,95
van 77,68 voor

54,95

Elektrische kachel
Delta 3000

van 106,00 voor

87,75

OP=OP!

OLIMPIA SPLENDID

REMKO

533.990.0207
Ventilatorkachel in wit/pastel blauwe
uitvoering. Beschikt over ventilatorregeling en oververhittingsbeveiliging.

855.700.0120
Stevige en betrouwbare kwaliteitsheater met een verwarmingscapaciteit van 2 kW en een
luchtcapaciteit van 220 m3/ uur.
Met ingebouwde thermostaat en
binnenkoker waardoor buitenzijde
niet warm wordt. Geschikt voor
ruimten tot 55 m3.

Elektrische kachel
Caldo Relax
Verwarmingscapaciteit: 2 kW
Aansluitspanning: 220 V

van 31,46 voor

25,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Electroheater
2000 watt

Hoge uitblaas temperatuur

van 211,75 voor

135,00
Prijzen zijn inclusief BTW
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TEN HULSCHER

Toiletgarnituur
Zwart
776.312.0124
Privacy en stijl gaan perfect samen met dit kwalitatieve toiletgarnituur. De ronde rozet heeft een afmeting van 53x6 mm en
is uitgevoerd met een rood/wit indicator. De toiletstift heeft
een dikte van 8 mm en een normale knop. De bevestiging van
de rozet is weggewerkt achter de cover.

TEN HULSCHER

Deurkruk
Zwart
776.312.7721-24
L-model deurkruk op rozet met een
diameter van 19 mm. De levendige
zwarte kleur (RAL 9005) op deze deurkruk
blijft optimaal behouden door de hoge
kwaliteit poedercoating met UV-wering en
voelbare structuur. Tevens geschikt voor
buitengebruik.

Artikelnummer

van 46,52 voor

36,

30

vanaf 54,33 voor

Model

Van

Voor

L-model

54,33

44,95

776.312.7722

U-model

54,33

44,95

776.312.7723

L-haaks model

56,35

46,50

776.312.7724

Sigaar-model

61,46

47,80

776.312.7721

44,95

TEN HULSCHER

Schuifdeursysteem
Lanka
776.314.0010
Deze ophangsystemen van GPF Bouwbeslag in verzinkt staal met zwarte
ﬁnish, zijn uitgevoerd als complete sets. Dat betekent dat u bij aanschaf
van een set direct alle benodigde onderdelen in huis heeft: van rail tot
vloergeleider en van schuifhangers tot bevestigingen. Lengte 2 meter.

van 159,01 voor

129,00

Inhoud:
• Twee gelagerde, zwarte hangers;
• Een zwarte rail van 2 meter;
• Twee zwarte deurstoppers;
• Afstandhouders;
• Vloergeleider;
• Twee anti-jumps;
• Schroeven en pluggen
(voor houten en betonnen wanden)

22
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Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

ALTREX

ALTREX

143.265.4925
Een 2-treeds bijdehandje. Dit lichtgewicht trapje
is uiterst compact en neemt daardoor zeer weinig
opbergruimte in beslag.

143.265.2063-70 / 143.265.2162-70
Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. De dubbel oploopbare uitvoering
(FDO) heeft een inklapbare steunbeugel voor compact opbergen of makkelijk vervoer.
Het unieke scharniersysteem van het bordes van de enkel oploopbare (FEO) voorkomt
beknelling van vingers. Grote anti-slip-voeten geven de trap optimale stabiliteit.

Trap
Giant

Trap
Falco FEO/FDO

Ingeklapt slechts een dikte van 3.5 cm
Voorzien van extra brede anti-slip treden
(20 x 30 cm) voor optimaal stacomfort
De aluminium anodisering zorgt ervoor
dat de trap prettig aanvoelt

van 104,06 voor

79,

00

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

FDO vanaf
183,92 voor

FEO vanaf
238,37 voor

151,25
5

MAX.

150 kg

jaar
garantie

199,65

Inklapbare
steunbeugel

5

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

MAX.

150 kg

jaar
garantie

5

NEN
2484

MAX.

Professioneel
gebruik
(Arbo)

150 kg

5

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

MAX.

150 kg

jaar
garantie

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

Kwaliteit op het hoogste niveau.
Veiligheid tot op de bovenste trede.
U vindt het bij Altrex. Al 70 jaar loopt
Altrex voorop in klimoplossingen. Altijd op zoek naar vernieuwing. Daarbij gaat het bij Altrex niet om het
innoveren, maar om dóór innoveren
uw werk makkelijker en veiliger te
maken. Dat is immers waar het om
draait. De zekerheid dat u met het
beste werkt. Vandaag én morgen.

Veiligheid en zekerheid, op elk
niveau
U gaat voor zekerheid. Daarom kiest
u voor sterk en solide. Klimoplossingen van Altrex geven u dat veilige
gevoel. Steigers, trappen en ladders
die op iedere hoogte aanvoelen als
vaste grond onder uw voeten. Van
oersterke standaard tot innovatief
maatwerk, het Altrex assortiment
past bij elke vraag en iedere klus.

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2022.

Artikelnummer

Type/
Treden

Max. werkhoogte

Van

Voor

143.265.2162

FDO 2x2

0,45 m

183,92

143.265.2163

FDO 2x3

0,70 m

143.265.2164

FDO 2x4

0,95 m

143.265.2165

FDO 2x5

143.265.2166

jaar
garant

Artikelnummer

Type/
Treden

Max. werkhoogte

Van

Voor

151,25

143.265.2063

FEO 3

0,45 m

238,37

199,65

285,56

235,95

143.265.2064

FEO 4

0,70 m

262,57

216,59

314,60

260,15

143.265.2065

FEO 5

1,20 m

287,98

235,95

1,20 m

373,89

308,55

143.265.2066

FEO 6

1,40 m

332,75

274,67

FDO 2x6

1,40 m

411,40

337,59

143.265.2067

FEO 7

1,65 m

383,57

313,39

143.265.2168

FDO 2x8

1,90 m

529,98

441,65

143.265.2068

FEO 8

1,90 m

438,02

361,79

143.265.2170

FDO 2x10

2,35 m

663,08

550,55

143.265.2070

FEO 10

2,35 m

540,87

446,49

Prijzen zijn inclusief BTW
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MAX.

150 kg

533.553.5041
Autonome starter voor voertuigen op 12 Volt. De
GYSPACK Auto is voorzien van een professionele
batterij voor lange levensduur en hoge prestaties.

van 173,27 voor

135,

00

van 92,95 voor

Multitool
3000

74,95

ig
el
-d

Booster Gyspack
400

DREMEL

26

GYS

229.229.0004
130 watt allround multigereedschap met het
innovatieve EZ-twist. Ideaal gereedschap voor
nauwkeurige werkzaamheden, zoals snijden,
schuren en graveren. Verpakt in een koﬀer.
229 dremel multitool 3000

PERFECTPRO

Werkradio
DABBOX

149,00

886.731.4391
Een klassieker op het gebied van design en geluid. De
oversized speaker in combinatie met de grote klankkast
zorgt voor geweldig warm geluid. Geschikt voor allerlei
soorten werkplaatsen. Werkt zowel draadloos als op
netstroom. IP54 - Regen-, vuil- en stofbestendig.
FM- en DAB+ ontvangst
Bluetooth
Aux ingang

Uitgave 2247
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 31 december 2022. Mocht een
artikel uitverkocht zijn, dan trachten wij
het voor u opnieuw te bestellen. Deze
folder werd met veel zorg samengesteld,
maar wijzigingen in prijs, model en kleur
zijn voorbehouden. Vermelde prijzen
zijn in euro’s incl. BTW en excl. eventuele
verwijderingsbijdrage.

Oplaadbaar
Gescheiden toonregeling

Veneberg IJzerwaren Den Ham B.V.

Vroomshoopseweg 6
7683 RL DEN HAM
Tel: 0546-673199 - Email: info@venebergdenham.nl

