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Voor het stralen  
a) Alle lasspatten en lasslakken dienen voor het stralen te worden verwijderd.  
b) Scherpe kanten en boorgaten dienen gebroken te zijn met een straal van 2 à 3 

millimeter.  
c) Eenzijdig afgelaste delen dienen op de openstaande plaatsen te worden afgekit na 

de primer met daartoe geëigende materialen. 
d) Voor het stralen dient het oppervlak vrij van vet en olie te zijn in verband met 

kans op mindere hechting. Dit doet zich vooral voor bij machinaal stralen.  

Tijdens het stralen  
a) Zorg ervoor dat de gewenste reinheid en ruwheid wordt bereikt met inachtneming 

dat het ruwheidprofiel niet groter is dan 70 µm.  
b) Wij adviseren om vooral bij machinaal stralen een bepaalde minimale ruwheid in 

acht te nemen. Met name voor hooggevulde primers (zinkstofverven) dient een 
Ra waarde bereikt te worden van minimaal 25 µm. Rugotest N03; N11-A 

 
Type product  Ra Waarde (µm ) Rugotest NO 
zinkstofcompounds 20 tot 25  N 11-A  
zinkstofrijke primers 15 tot 20  N 11-A  
sneldrogende transport of lasprimer  10 tot 15 N 10-A 
sneldrogende alkyd primers  8 tot 12,5 N 9-A/b grote korrel  
twee component primers  5 tot 10  N 9-A  

 
c) Met betrekking tot ondergrondvoorbehandeling verwijzen wij naar EN-ISO 12944  

(NPR7452) 

Na het stralen  
a) Het gestraalde oppervlak zodanig opslaan dat geen vocht, (spuit)stof en andere 

ongewenste invloeden de kwaliteit van het verfsysteem negatief kunnen 
beïnvloeden.  

b) Het gestraalde oppervlak goed droogstofvrij maken alvorens de applicatie te 
starten. 

c) Het gestraalde oppervlak zo snel mogelijk voorzien van de eerste verflaag om 
vliegroest te beperken.  

Tijdens applicatie  
a) De applicatie van de verf mag uitsluitend geschieden bij een temperatuur tussen 

5° en 35°C. e.e.a. afhankelijk van het producttype, bij twee componenten 
producten adviseren wij een minimum temperatuur van 15° C tenzij anders 
vermeld in de productinformatiebladen. Dit om een goede reactie te verkrijgen 
tussen de beide componenten. De relatieve vochtigheid mag absoluut niet boven 
de 75 % zijn en de oppervlakte temperatuur dient tenminste 3°C boven het 
dauwpunt te zijn.  

b) Tijdens applicatie en droging c.q. doorharding zorgen voor voldoende ventilatie. 
c) Tussen de lagen onderling de voorgeschreven droogtijden hanteren.  
d) Er zorg voor dragen dat de gewenste nominale laagdikte wordt bereikt ( zie 

begrippen nominale laagdikte). Wij adviseren om overschrijding van laagdikte te 
beperken tot maximaal 25% per laag. Op scherpe randen, hoeken en lasnaden, 
uiteinden profielen en scherpe kanten van gaten en moeilijk bereikbare plaatsen 
dient ook de voorgeschreven laagdikte aanwezig te zijn.  

e) Gebruik de voorgeschreven verdunning. Garanties vervallen indien blijkt dat 
toepassing van andere verdunningen als voorgeschreven. 
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f) Inzake de te kiezen spuitapparatuur bevelen wij het gebruik van airmix en/of 
elektrostatisch spuiten aan. Dit biedt een rendementsvoordeel van respectievelijk 
10% en 25%. Dit afhankelijk van aard van object en instellingen.  

g) In verband met kleurkeuze RAL-9006 en RAL-9007 en overige Aluminium en/of 
Miox-kleuren, moet men rekening houden met kleur/ structuur verschillen indien 
de toplaag dient te worden bijgewerkt middels rollen en/of kwasten ten gevolge 
van beschadigingen. In deze dient rekening gehouden te worden met bonte 
kleurverschillen. 

 
Opslag 

a) Opslag tijdens droging dient te gebeuren onder geconditioneerde omstandigheden 
b) Bij binnenopslag is het van belang dat wordt voorkomen dat spuitstof of andere 

ongewenste invloeden op het oppervlak terecht komen.  
c) Opslag buiten kan pas geschieden na volledige doorharding. Dit om regen en 

condensinvloeden te beperken. Indien het verfsysteem nog niet volledig is 
uitgehard, dient de constructie te worden afgedekt. Beschermd afdekken kan VOS 
retentie  opleveren. 

 
Transport 

a) Transport van de behandelde onderdelen naar de bouwplaats mag alleen 
plaatsvinden na voldoende doorharding.  

b) Tijdens transport en opslag zorgen voor voldoende stophout tussen de behandelde 
onderdelen.  

c) Voor transport van de werkplaats naar de bouwplaats en tijdens montage, canvas 
of met canvas beklede stroppen gebruiken.  

Montage  
a) Mechanische beschadigingen ontstaan door transport en montage bijwerken 

volgens bijwerkadvies.  
b) Mechanische beschadigingen ontstaan door het toepassen van 

parkerbevestigingen, schietpennen e.d. vallen buiten de garanties.  

Applicateur  
a) De applicateur dient bij het toepassen van Nelf verfproducten kennis te nemen 

van het volledige verftechnisch advies), de laatst uitgewerkte 
productinformatiebladen, veiligheidsinformatiebladen en algemene voorwaarden 
staalconservering van Nelf Lakfabrieken B.V.  

b) Alleen producten in gesloten originele Nelf verpakkingen voorzien van een 
duidelijk Nelf etiket mogen worden toegepast.  

Onderhoudsprojecten  
a) Voor ieder nieuwbouwsysteem wordt een onderhoudssysteem geadviseerd. Uit het 

oogpunt van corrosiepreventie dient het eerste onderhoud van een verfsysteem te 
geschieden op het moment dat het uiterlijk van het verfsysteem klasse Ri 3 ( = 
1% oppervlakte roest) conform ISO 8618-3 heeft bereikt. Echter frequenter 
onderhoud wordt aanbevolen omwille van esthetische aspecten zoals verkrijting, 
verkleuring, glansverlies e.d. Voordat een onderhoudssysteem wordt toegepast is 
het van belang terdege kennis te nemen van de ondergrondcondities en 
klimaatklasse waarin het project zich bevindt. Naar aanleiding van bevindingen 
kan een passende oppervlakte voorbehandeling worden voorgesteld om een 
optimaal resultaat te bereiken. Bij twijfel of onvoldoende bekendheid van de 
bestaande situatie (ondergrond) is het raadzaam om proefvlakken op het 
bestaande systeem aan te brengen (DIN55928) en deze na vastgestelde tijd te 
beoordelen op hechting en/of overige aspecten als kleur/glans e.d.  
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b) Kleuren op bestaande projecten kunnen door veroudering en milieu-invloeden 
afwijken van de oorspronkelijke kleur.  

 
Algemeen. 

a) Voor de voorwaarden met betrekking tot het behandelen van thermisch verzinkte 
constructies verwijzen wij naar de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 5254 voor 
het industrieel aanbrengen van organische deklagen op  thermisch verzinkt staal 
(Duplex-systeem).  

b) Op al onze offerte’s en met ons gesloten overeenkomsten zijn de uniforme 
verkoopvoorwaarden voor verf en drukinkt van toepassing, welke zijn 
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam.  

Onderhoud  
Tijdig onderhoud is een vereiste om een optimaal gedrag van een verfsysteem te 
verkrijgen. De keuze van een verfsysteem voor het onderhoud van bestaande 
ondergronden is echter gecompliceerder dan die voor nieuwe ondergronden. Ten einde 
van een geschikt onderhoudssysteem te kunnen kiezen, dienen de atmosferische 
omstandigheden bepaald te worden, alsmede de aard, het type en de toestand van de 
bestaande coating en zijn ondergrond.  
Epoxy’s, chloorrubbers, vinyl- en of polyurethaan producten dienen in het algemeen niet 
over alkydharsverven te worden aangebracht.  
 
I.v.m. barstvorming dienen producten op basis van alkydhars dienen niet te worden 
aangebracht over oude chloorrubber- en vinylsystemen en niet over zinkrijke primers bij 
blootstelling aan vochtige omstandigheden.  
(kans op verzeping).  
Voor elke onderhoudspecificatie dient de verdraagzaamheid van het onderhoudssysteem 
met het bestaande verfsysteem bekend te zijn of te worden vastgesteld door middel van 
een proefvlak.  
Enkele voorname verfgebreken zijn barsten, blaren, onthechting en corrosie. Het is van 
belang de oorzaak van het falen van een verfsysteem vast te stellen vooral als dit falen 
vroegtijdig gebeurt. De atmosferische omstandigheden dienen dan opnieuw te worden 
vastgesteld teneinde een passend verfsysteem te kunnen adviseren. Ondeugdelijke en 
slecht hechtende verflagen dienen te worden verwijderd. Oude intacte verflagen dienen 
te allen tijde te worden opgeruwd teneinde een goede hechting te verkrijgen van het 
nieuwe verfsysteem.  
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Omgaan met verf  
 
Verfopslag:  
Een goede verfopslag moet aan bepaalde eisen en condities voldoen, zodat de kwaliteit 
constant blijft en brandgevaar wordt voorkomen.  
De ruimte moet goed droog en geventileerd zijn, afgeschermd van zonlicht en van 
vonken en open vuur. Door direct zonlicht kan de temperatuur in verpakkingen zodanig 
oplopen dat de verf o.a. zou kunnen uitzakken, of zijn specifieke eigenschappen zou 
kunnen verliezen.  
Tijdens koude weersomstandigheden moet de verfopslag verwarmd zijn om al de juiste 
applicatietemperatuur van de verf te waarborgen. Watergedragen verf is vorstgevoelig 
wanneer deze eenmaal bevroren is geweest is en blijft de verf onbruikbaar.  

Verfviscositeit : 
De gewenste verfviscositeit is mede afhankelijk van de gekozen applicatietechniek. Het is 
vanzelfsprekend dat voor een acceptabel vloeigedrag bij kwastapplicatie een andere 
viscositeit vereist dan bij spuitapplicatie.  
Er zijn enkele manieren om de viscositeit aan te passen of er invloed op te hebben:  
 

 aanpassing van de temperatuur van de verf  
 afdunnen van de verf  
 

Om de kwaliteitseisen en eigenschappen van een verfproduct te behouden is het beter 
om de verf op de goede verwerkingstemperatuur te brengen dan om de verf te 
verdunnen met oplosmiddel.  
Als de verf bijvoorbeeld bij een temperatuur van 8°C te dik is, dan kan door verwarming 
tot ongeveer 18-20°C de viscositeit worden verlaagd, waardoor er dus minder 
verdunning nodig is!  
Is verdunning dan alsnog noodzakelijk dan is het zeer raadzaam om de door de 
verfleverancier voorgeschreven verdunning te gebruiken, met specifiek op de 
verfproducten afgestemde verdunningseigenschappen.  
Bij gebruik van een ander type verdunning kan o.a. de polariteit van het oplos- en 
bindmiddel te ver uit elkaar liggen,  waardoor er meer verdunning nodig is dan 
noodzakelijk en de technische eigenschappen van de verf kunnen veranderen.  
 
Het spreekt vanzelf dat bij een twee componentenproduct de viscositeit van het 
gemengde product belangrijker is dan de viscositeit van de stamcomponent of de 
verharder alleen.  
Als het gemengde product tijdens het mixen egaal van kleur wordt dan is dit een teken 
dat de beide producten optimaal gemengd zijn en pas dan kan de viscositeit van het 
gemengde product beoordeeld worden.  
 
In de staalconserveringsmarkt komt men vaak de high-build verven tegen. Wanneer men 
dergelijke verven in de bus met een spatel doorroert, dan lijkt is deze in eerste instantie 
zeer stevig, ze valt vaste klodders van de spatel af te vallen. Gaat men echter steeds 
harder roeren of mixen dan wordt de verf dunner (of laag visceuzer), doordat er een 
verhoogde afschuifsnelheid (energie) in de verf gebracht wordt. Laat men de verf daarna 
weer berusten dan zal deze terugkeren naar de oorspronkelijke viscositeit (consistentie).  
Dit bovenstaande gebeurt eigenlijk ook wanneer men met het product spuit. Als de verf 
wordt opgezogen door de pomp en dus overgaat van een stilstaande positie naar een 
bewegende positie, wordt deze dunner. Doordat de verf door de slang door de kleine 
spuitopening uit het pistool gedrukt wordt, vormt de verf zich tot kleine druppeltjes verf: 
de verf wordt verneveld. Hierdoor wordt een optimale verdeling van de verf op het te 
spuiten oppervlak tot stand gebracht.  
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Als de verf daarna op het ondergrondoppervlak in een rustpositie terugkeert neemt de 
viscositeit toe, waardoor de verf blijft “hangen”.  
Het grote voordeel van deze techniek is dat er in een arbeidsgang een dikkere laag 
gespoten kan worden omdat de verf aan het oppervlak blijft “hangen”.  
 
Potlife:  
De definitie van de potlife is de tijd die een verwerker heeft om met het product te 
werken totdat de viscositeit van het product zo hoog wordt dat het praktisch niet meer te 
verwerken is; of tot het moment dat de reactie van beide componenten is uitgewerkt. 
Door de verf te verdunnen kan men deze potlife eventueel beïnvloeden.  
Ook de temperatuur speelt bij deze potlife een belangrijke rol. Omdat de twee 
componenten chemisch reactief zijn geeft een verhoging in de temperatuur een 
verkorting in de potlife, en bij een verlaging van de temperatuur vaak het omgekeerde.  
 
 
Er zijn sinds enkele jaren producten beschikbaar die ook bij lagere temperaturen een 
goede en chemische vernetting geven zodat de drogingeigenschappen zelfs bij ongeveer 
0-5 °C nog goed zijn, terwijl dit geen invloed op de potlife heeft.  
 
Mengen: 
De mate van mengen staat aan de basis van een goed bruikbaar product en is essentieel 
voor de vloei- en drogings-gedrag en technische eigenschappen.  
Tussen het mengen van een één- of een tweecomponenten product bestaan grote 
verschillen.  
Bij een ééncomponent product hoeft men de verf alleen te homogeniseren in de bus en 
eventueel te verdunnen, waarna de verf klaar is voor verwerking.  
Bij een tweecomponenten product dienen de basiscomponent en de verharder gemengd 
te worden tot een homogeen product, goed verdeeld over de gehele verpakking basis en 
verharder egaal van kleur zijn geworden. 
 
Soms kan de verf  wat uitgezakt zijn en koekvorming laten zien. Dan is het goed om een 
ruime tijd te mengen zodat deze delen niet alleen goed gemengd zijn in de verf, maar 
ook goed opgelost zijn als dat nodig is.  
 
Het verdiend aanbeveling om een schone menger te gebruiken ter voorkoming van 
vervuiling om kleurverschillen te minimaliseren.  
Als het mengen rustig is gebeurd, maar wel met voldoende toerental zodat er een goede 
draaikolk ontstaat, dan is de luchtinslag minimaal wat resulteert in een rustiger 
spuitbeeld.  
 
Bij sommige verven is een inductietijd voorgeschreven, dit is de tijd dat de componenten 
na het door elkaar mengen als het ware in de verpakking moeten voorreageren alvorens 
te kunnen worden aangebracht op het object.  
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Herkenning van bestaande verftypen 
 
Alkydhars-verfsystemen:  
Alkydhars-verfsytemen worden naarmate zij verouderen steeds harder totdat brosheid 
optreedt.  
Een sneldrogende alkydharsverf zal sneller harden en een sterkere brosheid vertonen 
dan een normaal drogende alkydharsverf. Daarom zijn de buitenduurzaamheid, de 
flexibiliteit en het glansbehoud bij een trager drogende alkydharsverf in het algemeen 
beter. Bij gebruik van bepaalde kleuren en glansgraden kan een verkrijting optreden.  
Alkydhars en/of lakken zijn slecht bestand tegen scherpere oplosmiddelen zoals xyleen of 
thinners.  
 
Chloorrubber-verfsystemen:  
Chloorrubber-verfsystemen worden naarmate de veroudering duurt wat minder bros dan 
alkydharsen.  
Wel vertonen chloorrubberverven na verloop van tijd een dof en vergeeld uiterlijk.  
Deze verven lossen snel op in aromaatrijke oplosmiddelen zoals xyleen of thinners.  
 
Epoxy-verfsystemen:  
Epoxy-verfsystemen worden hard en bezitten goede hechtingseigenschappen op diverse 
ondergronden.  
Na verloop van tijd treedt er bij buitentoepassingen een bepaalde vergeling en verkrijting 
op die mede door de kleurafhankelijkheid min of meer zichtbaar wordt of opvalt.  
De oplosmiddelbestendigheid is goed en de chemicaliënbestendigheid is 
kwaliteitsafhankelijk, maar over het algemeen zeer goed.  
 
Polyurethaan- verfsystemen:  
Polyurethaan-verfsystemen worden erg hard en bezitten een goede buitenduurzaamheid 
waardoor de kleurenechtheid en de glans lange tijd constant blijven.  
De oplosmiddel- en chemicaliënbestendigheid zijn goed.  
 
Watergedragen acrylaat-verfsystemen:  
Watergedragen acrylaat-verfsystemen kunnen zowel een flexibel als hard oppervlak 
bezitten. Het glansbehoud is goed en vergeling treedt nauwelijks op. De 
oplosmiddelbestendigheid is redelijk.  
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Applicatie van verf  
 
Applicatieomstandigheden  
De omstandigheden waaronder men werkt bepalen mede de te verwachten resultaten, 
zowel qua technische eigenschappen als uiterlijke eigenschappen van een verfproduct. 
Deze werkomstandigheden vertalen zich naar de ruimte waarin gewerkt wordt en waar 
het te spuiten werk ligt opgeslagen. In deze ruimte zijn de temperatuur en de relatieve 
luchtvochtigheid van groot belang. Er is dan ook een grote relatie tussen deze twee 
waarden. Tijden het werken mag er namelijk geen vocht uit de lucht neerslaan op het te 
spuiten werk of de te spuiten lagen onderling (condensatie). Bij lage temperaturen is de 
kans op deze condensvorming erg groot, omdat lucht bij een bepaalde temperatuur maar 
een bepaalde hoeveelheid vocht kan bevatten. Daalt de temperatuur in de ruimte dan 
slaat het overtollige vocht neer op het te spuiten staal, omdat dit staal kouder is. In het 
algemeen geldt dat een verlaging van de temperatuur een verhoogd risico voor 
condensvorming op het staal veroorzaakt. Het dauwpunt is het punt waarop de lucht het 
maximale vochtgehalte bezit (lucht/ watermengsel) waardoor het overtollige vocht op het 
staal slaat. Het uit de relatieve vochtigheid en de temperatuur te berekenen dauwpunt is 
bepalend voor de mate van condensvorming en dus voor het al of niet lopen van risico’s.  
Als marge stelt men over het algemeen dat de oppervlaktetemperatuur minstens 3°C 
boven het dauwpunt dient te zijn. In de praktijk wordt dit met speciale meetapparatuur 
gemeten, terwijl voor de beoordeling met welke grens men te maken heeft bestaan 
speciale tabellen geraadpleegd kunnen worden. 
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Diverse spuittechnieken 
 
Er zijn verschillende applicatietechnieken om een coating op een ondergrond aan te 
brengen.  
Bij staalconservering is de applicatie door middel van airless-spuiten de meest gebruikte 
methode. Door de coating te spuiten krijgt men een strakker en egaler uiterlijk dan met 
een andere techniek maar bovenal is het de meest snelle methode, die overigens wel 
spuitverliezen tot 40 % oplevert van verf omdat naast het object gespoten wordt. Met de 
huidige stand van techniek is het ook mogelijk om zelfs taaie en lijvige verven te spuiten, 
echter hiervoor is dan wel een zwaardere verfpomp en/of een verwarmings-element met 
een grotere drukoverbrenging nodig. Er zijn verschillende spuittechnieken en elke 
methode heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Zo zijn er dunne waterige verven waarbij 
weinig druk en energie nodig is om een goede verspuitbaarheid te krijgen, terwijl de 
verwerking van een zware high solid of solvent-free coating een zwaardere pomp vereist.  
 
Elke spuitmethode vraagt een eigen aanpak en spuitvooziening 
Hieronder zijn de globale drukgebieden op een rij gezet waarmee de desbetreffende 
spuitmethode werkt.  
 

 Pneumatisch/conventioneel ± 3,0 – 5,0 Bar  
 Airless    ± 140-400 Bar  
 Airmix    ± 70-100 Bar  
 Electrostatisch  ±  70-150 Bar  
 H.V.L.P    ± 0,5 – 2,0 Bar  

 

Pneumatisch-conventioneel spuiten 

Ook wel hogedrukspuiten genoemd omdat er met een relatief hoge druk gespoten wordt, 
waardoor de verfdeeltjes in een luchtstroom met veel druk fijn verdeeld worden. Deze 
techniek is al lange tijd in gebruik en zal een van de eerste spuitmethodes geweest zijn.  

Airless spuiten  

Deze spuitmethode is industrieel gezien de meest gebruikte methode bij de 
staalconservering.  

Bij deze methode wordt de verf onder hoge druk door de verfslang naar het pistool 
gedrukt. De nozzle van het pistool bevat een zeer kleine uitgang, waar de verf onder 
hoge druk wordt verneveld. Dit levert een bepaalde mate van verneveling op. Elke nozzle 
of tip-grootte geeft een specifiek verfoppervlaktebeeld.  

Het rendement is hoog omdat er o.a. weinig of geen verdunning nodig is. Daarnaast is 
elke tip-grootte verkrijgbaar in verschillende hoekgrootten (graden), zodat de grootte 
van de tip aangepast kan worden aan de constructie om een minimale overspray te 
krijgen. De werksnelheid is erg hoog en het laagdikte bereik gunstig.  

Een airless pomp werkt dus met hoge druk, wat concreet betekent dat er bij de uitgang 
15, 30, 35, 40,  45, 60 of 65 maal de ingangdruk wordt gerealiseerd.  
 
Als de ingangsdruk bijvoorbeeld 5 Bar bedraagt voor een pomp met een drukverhouding 
van 40:1, dan bedraagt de uitgangsdruk op de slang.  (5 x 40 = 200 Bar) 
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Airmix spuiten  
 
Ook deze techniek wordt de laatste jaren in steeds meer toegepast. Bij de 
staalconservering, maar vooral ook daar waar hoge eisen aan het uiterlijk wordt gesteld, 
zoals bijv. hoogglanslakken voor de staalbouw en de trailerbouw. Deze techniek is 
eigenlijk een mix van twee technieken, namelijk de airless methode met een 
luchtondersteuning zoals bij de pneumatische spuitmethode. Ook hier wordt de verf 
onder een bepaalde druk gebracht, maar daarbij wordt nog extra lucht bij de verf 
gevoegd om de verneveling te verfijnen en daardoor middels een soort luchtcycloon de 
verfverneveling te krijgen. Hierdoor wordt de overspray geminimaliseerd, uiteraard ten 
gunste van het rendement.  
 

Elektrostatisch spuiten  
 
Bijna alle eerder genoemde spuitmethodes zijn ook Elektrostatisch toe te passen. De 
airless en airmix methodes zijn daarvan de meest gebruikte. Bij elektrostatisch spuiten is 
dat zowel het spuitpistool ( en daardoor ook de verf) en het te spuiten object onder 
spanning gezet, zodat het object de verf als het ware naar zich toetrekt. Hierdoor wordt 
het rendement verhoogd en zijn daarnaast de wat moeilijkere bereikbare delen beter te 
bereiken.  
 
Ook er een warmte-element tussen het drukvat en het pistool of op de leiding geplaatst 
worden met als doel het rendement te verhogen door minder verdunning toe te passen.  
 
Bij de airless methode wordt de laatste jaren ook steeds meer gebruik gemaakt van de 
zgn. twee componenten spuitpompen. Bij deze pompen worden de basiscomponent en de 
verharder afzonderlijk in de juiste mengverhouding aangezogen en gemengd in de slang 
of in het spuitpistool. Het voordeel hierbij is dat men praktisch geen reeds gemengde en 
dus onbruikbare restpartijen over heeft.  
 
Voor bijna alle spuitmethodes geldt dat er sprake is van drukverlies wanneer er gebruikt 
wordt gemaakt van vele meters lucht- of verfslangen.  
Daarom is het beter om voor de grootste lengte een slang te nemen met een grotere 
diameter, wat een minimaal verlies aan druk en verf geeft. Voor de laatste meters kan 
dan voor een kleinere diameter gekozen worden.  
 

H.V.L.P spuiten ( High Volume Low Pressure) 

Deze spuittechniek is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen en wordt in 
toenemende mate ingezet. De reden daarvoor is dat deze techniek met een lagere druk 
werkt waardoor er minder overspray en/of verneveling tot stand komt, hetgeen ten 
goede komt aan het rendement. Ook ligt het geluidsniveau van deze methode lager, wat 
voor de spuiter aangenaam is.  

Doordat echter met een lage druk gespoten wordt is de verneveling minder fijn en krijgt 
men een minder strakke verflaag.  
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Diverse gebreken in de spuitmethoden 
 
Elke spuitmethode heeft zijn eigen specifieke en speciale aanwijzingen om op de juiste 
manier het beste resultaat te krijgen. Toch kan het voorkomen dat het spuitpatroon en 
het verfbeeld niet zijn wat men ervan verwachtte.  
Onderstaande lijst is samengesteld om op een snelle wijze dergelijke problemen te 
herkennen en op te lossen, zodat het gewenste effect wordt behaald.  
 
 
gebreken  oorzaak  beeld  actie  
tailing te lage druk of te 

weinig verdund 
harde lijnen in de 
verneve-ling 
(vingers) 

rruk verhogen of 
nozzle verkleinen of 
verdunnen 

spetterend 
spuitbeeld  
 

luchtinslag door 
mengen.  
 

luchtbellen aan 
oppervlak  
 

beetje verdunnen, 
verf  
ontluchten door te 
wachten 

geen vlak of 
verticaal 
spuitpatroon 

oude tip of nozzle of 
vuil in pistool 

rond of schuin 
patroon 

tip of nozzle 
vervangen, pistool 
reinigen 

kraters of 
pinholing 
 

olie uit de pomp door 
of olie in de perslucht 
aanvoer. 

kraters in verffilm 
die op de 
ondergrond 
opentrekken 

pomp doorspoelen 
en reinigen met 
schone verdunning, 
maar let op 
besmetting 

slechte vloeiiing verf is te dik of te 
taai en ongunstig 
hoog van viscositeit. 
te hoge laagdikte 
gespoten 

geen strak uiterlijk,  
sinaas-appelhuid 
kraters in verffilm 
die op de 
ondergrond 
opentrekken 

verf verdunnen of 
nozzle verkleinen en 
druk verhogen 

pomp wissend of 
stotend 

trekt valse lucht, lek 
in de pomp of de bal 
in de pomp sluit niet 
goed af 

wisselende patroon-
breedte en 
spuitbeeld 

Pomp reinigen en/of 
pakking vernieuwen 

zakkers praktische 
standvermogen 
bereikt 

plaatsen waar extra 
laagdikte wordt 
gezet 

verf verdunnen 
zodat er 
gelijkmatiger kan 
worden gewerkt 
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Ondergronden en het herkennen van de ondergronden van diverse metalen 
 
De diversiteit van verschillende soorten staal en andere metalen ondergronden heeft 
geleid tot de ontwikkeling van een groot scala specifieke verfsystemen, waaruit de juiste 
keuze gemaakt moet worden.  
Elke metalen ondergrond heeft zo zijn typische kenmerken, waaraan men deze kan 
herkennen. Onderstaande lijst geeft een globaal overzicht van de meest voorkomende 
metalen ondergronden bij de staalconservering, hun specifieke kenmerken en 
noodzakelijke voorbehandelingen. 
 
Oppervlak  Herkenning  Gevolg  Acties  
Koud gewalst 
staal nieuw  

Midden grijs van 
kleur  

Vaak vette aanslag of 
olie aanwezig  

Ontvetten en stralen  

Koud gewalst 
staal geroest  

Bruin geroest van 
kleur  

Roest zal doorslaan en 
slechte hechting 
veroorzaken  

Roest verwijderen 
door stralen  

Warm gewalst 
staal geroest  

Blauw/zwartachtige 
walshuid   

Walshuid trekt zich los 
van staal omdat het 
zich opoffert  

Roest verwijderen 
door stralen  

Thermisch 
verzinkt staal, 
aangetast  

Grijsachtig 
oppervlak, 
bladervorm  

Hechting is moeilijk op 
vlakke ondergrond  

Aanstralen of 
wapperen met inert 
straalmiddel  

Thermisch 
verzinkt staal, 
aangetast met 
zinkzouten  

Witte zoutachtige 
verontreinigde 
ondergrond door 
zinkzouten  

Onvoldoende hechting 
door zouten en tast 
zink ondergrond aan  

Aanstralen of 
wapperen met inert 
straalmiddel. 
Hogedrukreiniger 
water 

Geschoopeerd 
staal 

Zeer poreus 
oppervlak 

Opname van vocht. 
Vervuiling en kans op 
blaasvorming  

Reinigen en juiste 
primer of sealer 
toepassen 

Roestvast staal Glad en minimaal 
profiel  

Moeilijke ondergrond 
voor een goede 
hechting  

Ontvetten, schuren 
en/of stralen met inert 
straalmiddel  

Aluminium Glad en minimaal 
profiel  

Moeilijke ondergrond 
voor  een goede 
hechting  

Ontvetten, schuren 
en/of stralen met inert 
straalmiddel en 
hechtprimer toepassen  

Aluminium, 
geanodiseerd 

Zeer glad en 
minimaal profiel en 
een hard en 
gekleurd oppervlak  

Moeilijke ondergrond 
voor een goede 
hechting  

Ontvetten, schuren 
en/of stralen met inert 
straalmiddel en 
hechtprimer toepassen 

Aluminium, 
aangetast 

Witte zoutvorming 
en putvormige 
corrosie op 
oppervlak  

Moeilijke ondergrond 
voor een goede 
hechting  

Goed reinigen, 
schuren en/of stralen 
met inert straalmiddel 
en hechtprimer 
toepassen  

Gietijzer, geroest Roestig en poreus 
oppervlak  

Verontreinigingen en 
slechte hechting op 
roestige delen. Roest 
is moeilijk te 
verwijderen.  

Roest verwijderen 
door stralen of 
watergritstralen. 
Daarna juiste sealer 
toepassen.  
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Al deze verschillende metalen hebben hun eigen hardheden, treksterkten, slijtvastheden 
en voor- en nadelen bij de bewerking als constructiestaal. Het gaat hier echter te ver om 
de herkomst van het staal en het fabricageproces uit te leggen.  
In het algemeen kan men stellen dat de staat van de ondergrond sterke invloed heeft op 
de performance en de kwaliteit van het totale toegepaste verfsysteem. Met name de 
duurzaamheid met betrekking tot de roestwerende eigenschappen en de hechting op 
termijn zijn bepalend en maatgevend voor deze performance.  
 

Atmosferische omstandigheden  
 
Omschrijving:  
Het vermogen van een milieu om corrosie te veroorzaken.  
Methode: ISO12944-2/NPR 7452 
 

Categorie  
Corrosiviteit (mate 
van agressiviteit) 

Binnen Buiten  

C1 Zeer laag, weinig 
agressief binnen!  

Verwarmde gebouwen 
met schoon  
binnenklimaat; 
kantoren, winkels, 
scholen etc.  

n.v.t.  

C2 Laag, matig agressief 
binnen!  

Onverwarmde 
gebouwen waar 
condensatie op kan 
treden, bijv. opslag-
plaatsen en sporthallen  

Landelijk droog gebied met 
weinig luchtveront-
reiniging  

C3 Matig, weinig 
agressief buiten!  

Bedrijfsruimtes met 
hoge luchtvochtigheid 
en enige 
luchtverontreiniging; 
levensmiddel-
enbedrijven, wasserijen, 
brouwerijen, 
zuivelbedrijven.  

Steden en industrie-
gebieden met beperkte 
SO2- verontreiniging en in 
kustgebieden met laag 
zoutgehalte  

C4 Hoog, matig 
agressief buiten!  

Chemiebedrijven, 
zwembaden en 
scheepswerven 

Kust- en industrie-
gebieden met een beperkt 
zout gehalte  

C5-I Zeer hoog, industrie 
industrie agressief 
buiten!  

n.v.t Industriegebieden met 
hoge luchtvochtigheid en 
corrosieve atmosfeer.  

C5-M Zeer hoog, maritiem  
Maritiem agressief 
buiten!  

n.v.t Kustgebieden met een 
hoog zoutgehalte en 
offshore.  

Im1  Immersie in zoet water  Immersie in zoet water. 
Rivier installaties e.d.  

Im2  Immersie in zout/brak 
water  

Immersie in zout water. 
Havensluizen, delen van 
bruggen e.d. 

Im3  Niet meer bereikbaar  Immersie in de grond. 
Ondergrondse tanks, 
lantarenpalen e.d.  

 



 
 

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. 
 Vijftiende uitgave 

  
  
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID 
  
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle 
aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en 
diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of 
specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet 
aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en 
leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk 
schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder 
daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze 
wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich 
brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van 
toepassing (zullen) zijn. 
  
Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door 
deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat 
zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de 
overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. 
  
 
Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN 
  
Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke 
prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te 
rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, 
zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een 
bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze 
ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de 
uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is 
een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of 
meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is 
indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te 
accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, 
te rekenen van de ontvangst van de order.  
  
 
Artikel 3. LEVERING 
  
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken 
tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt 
het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te 
nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor 
rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij 
weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na 
aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) 
afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de 
goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. 
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van 
vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze 
termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder 
inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te 
vorderen. 
  
 
Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING 
  
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op 
schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. 
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal 
geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval 



 
 

mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de 
overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst 
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding 
behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan 
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
  
 
Artikel 5. OVERMACHT 
  
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het 
aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale 
uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of 
oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of 
gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere 
vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of 
producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens 
verkoper niet nakomen.  
In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder 
gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. 
 
  
Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING  
  
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen 
alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde 
vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende 
leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en 
interessen door koper. 
  
 
Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
  
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop 
alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn 
gekweten. 
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening 
worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de 
goederen bij terugname blijken te hebben.  
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het 
gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, 
vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper. 
  
 
Artikel 8. EMBALLAGE 
  
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in 
gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. 
Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis 
gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop 
waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te 
ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet 
teruggenomen.  
  
 
Artikel 9. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
  
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en 
fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, 
octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper 
gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als 
bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij 
een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. 



 
 

Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door 
verkoper gegeven instructies. 
Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld 
inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te 
stellen. 
Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken 
als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. 
Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in 
een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de 
verkoper. 
  
 
Artikel 10.  KLACHTEN 
  
1.         Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en 
kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf 
omschreven termijnen. 
  
2.         Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is 
overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had 
kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke 
afwijkingen van kleuren en eigenschappen. 
  
3.         Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende 
de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na 
aflevering der goederen.  
  
4.         Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden 
binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, 
doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking 
een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te 
worden ingediend. 
  
5.         De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van 
elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van 
het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van 
de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende 
bewijsregeling. 
  
6.         De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden 
aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet 
voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s). 
  
7.         De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde 
goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal 
nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het geleverde 
waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei 
gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden. 
  
8.         Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, 
dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd. 
 
 
Artikel 11.  BETALINGEN 
  
1.         Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op 
verkoper is uitgesloten. 
  
2.         Indien in  het factuurbedrag uitdrukkelijk een  kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, 
wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering 
worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald. 
  



 
 

3.         Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een 
rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, 
waarmede de betalingstermijn is overschreden. 
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die 
verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd 
aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden 
berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel. 
  
4.         Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. 
Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, 
de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven 
dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt 
bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen. 
  
5.         Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper 
gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere 
aanmaning tot betaling wordt verlangd.  
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de 
verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper 
surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt 
verklaard. 
  
6.         Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te 
vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke inningskosten. 
  
7.         Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin 
verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % 
van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente 
volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van . € 11,50 Indien koper de hoofdsom, 
vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, 
betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door 
een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de 
buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, 
vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van 
  € 11,50. 
  
8.         Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke 
inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is 
laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of 
buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd. 
  
 
Artikel 12.  GESCHILLEN 
  
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen 
(kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten 
ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere 
overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement 
waarbinnen verkoper is gevestigd,  voorzover het geschil tot de competentie van een rechtbank  
behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd 
verklaard heeft. 
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht. 
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