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Jeveka / Unbrako
grootste voorraad van Europa

De Unbrako merknaam bestaat al meer dan 100 jaar en geldt als synoniem

voor bevestigingsartikelen van uitsluitend de allerhoogste kwaliteit.

Unbrako bevestigingsartikelen worden toegepast daar waar de hoogste eisen

worden gesteld aan duurzaamheid, nauwkeurigheid en sterkte.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STAHLWILLE 

Handgereedschappen 

 



H.BILZ 

Verzink- en opboorgereedschappen 

 

 

Boorgereedschappen 
 

 

 

De complete H.Bilz catalogus en prijslijst zenden wij u graag toe. Zie hiervoor ook onze 

website: www.jeveka.com 

 



HYLATECHNIK  

Snijslagdempers 

 

Voordelen van snijslagdemping: 

 Langere levensduur van de pers. 

 Hogere standtijd van het gereedschap. 

 Reductie van het lawaai met 10 – 30 dB. 

Het leveringsprogramma van Hylatechnik omvat verder: 
 

Hydraulisch stempeldemontage systeem 

 Heft zuiver parallel door speciaal hydraulisch systeem. 

 Hefkrachten tot 40 ton. 

Hydraulische trekkussens 

 In diverse afmetingen en uitvoeringen leverbaar. 

 Ook mogelijkheid tot inbouw. 

Hydraulische persen standaard/speciaal 

 Geïntegreerde snijslagdemping en parallelhoudingssysteem. 

 Perskracht tot 400 ton. 

Hydraulisch mechanische snelstansautomaten 

 Tot 300 slagen per minuut. 

 Slaglengte tot 35 mm. 

 Perskracht tot 400 ton. 

Wij adviseren u graag over de toepassingsmogelijkheden. Uitgebreide documentatie op 

aanvraag verkrijgbaar. 



FIBRO 

Stempelhuizen 

 
 

Stempel-normaaldelen vragen om een bewuste keuze, een juiste keuze van stempel-

huizen, geleidingen, ponsnippels, veren of de randapparatuur zal de levensduur van uw 

gereedschap aanmerkelijk verbeteren. 

Fibro stempelhuizen zijn verkrijgbaar in gietijzer, staal en aluminium. Voor de geleiding 

heeft u de keuze uit brons, sintermetaal, kogel- of rollengeleiding.  

Zowel stempelhuizen volgens DIN- en fabrieksnorm of kompleet bewerkt volgens uw 

tekening, voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Onze adviseurs bepalen graag samen met u 

welk type het meest geschikt is. 



FIBRO 

Veersystemen en Fibroflex 

 
 

Zowel schroefveren volgens ISO- en fabrieksnorm als polyurethaan- en gasdrukveren zijn 

in vele afmetingen leverbaar. Polyurethaanveren hebben een steile veerkarakteristiek, 

gasdrukveren hebben een hoge aanvangskracht, welke veerkrachten of veerweg u ook 

nodig heeft, door het brede leveringsprogramma is de juiste veer altijd beschikbaar.  

Fibroflex, als omvormmateriaal, geeft geen beschadigingen op uw product. Het is in platen, 

holle en massieve staf en U-profiel in vele afmetingen en hardheden leverbaar. Vooral bij 

kleine tot middelgrote productieseries en voor speciale toepassingen is Fibroflex 

kostenbesparend omdat u geen onderstempel nodig heeft.   



FIBRO 

Geslepen precisiedelen 

 
 

Ponsnippels, uitwerppennen, stelpennen en vele andere geslepen delen behoren tot het 

standaard programma. Speciale onderdelen met enge toleranties, hoge nauwkeurigheid en 

alle gangbare materialen zijn uiteraard op aanvraag leverbaar. 

De standtijd van nippels wordt bepaald door de keuze van het materiaal, de oppervlakte-

gesteldheid, de hardheid en een eventueel toe te passen coating. 

Afhankelijk van het te snijden materiaal kiest u de juiste nippel, hierbij willen wij u graag 

adviseren. 



FIBRO 

Geleide elementen 

 
 

Precisie glijgeleidingen zijn leverbaar in bronsgeplateerde- en sintermetalen bussen, voor 

rollende geleiding staan kogel- en rollenkooien tot uw beschikking. Bij hoge vlaktedruk is de 

bronzen onderhoudsarme geleiding met zelfsmerende proppen uitermate geschikt. 

Afhankelijk van dwarskrachten en snelheid wordt de juiste geleiding gekozen, voor-

spanning bij rollende geleiding en speling tussen glij-elementen bepalen in hoge mate de 

levensduur. 

De complete Fibro catalogus en prijslijst zenden wij u graag toe. Voor meer 

informatie kunt u ook terecht op onze website: www.jeveka.com. 



roductiefaciliteiten Jeveka 

Jeveka levert meer dan 60.000 bevestigingsartikelen en gereedschappen uit voorraad. Toch kan het voorkomen dat u 

een artikel nodig heeft dat niet in ons standaardassortiment zit. Daarom is het goed om te weten dat wij beschikken over 

een eigen productieafdeling. Hier kunnen onze specialisten uw standaardartikel aanpassen of een geheel nieuw product 

voor u ontwikkelen. Dit kan aan de hand van uw eigen tekening of model. Hiermee kunnen we onze klanten voorzien 

van aangepaste of speciaal ontworpen bevestigingsartikelen. In toenemende mate maken we ook prototypes en nul-

series voor nieuwe klanten.  

Onze productieafdeling beschikt over:

 CNC-draaibanken

 freesbanken

 volautomatische productiemachine

Vier  redenen om gebruik te maken van Jeveka´s eigen productie: 

1. Productie van kleine series, prototypes en nul-series.

2. Snellere time too market van nieuwe machines en apparaten.

3. Geen speciale bevestigingsartikelen besteld of op stuklijst gezet.

4. Overschrijding van levertijden door een fabrikant.
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*ook UNS met 8 gangen per inch



















Copyright Jeveka BV 

Laag- Uren zoutsproeitest Toepas- 

Oppervlakte behandeling voor staal Code volgens CRVI dikte tot rode roest baar 

of corrosiebestendiger materiaal ISO 4042 of vrij opp. of bestendig tegen bij 

ISO 10683 J/N beh. of toepassingsgebied Metrisch 

Elektrolytisch verzinkt(Zn) 

   Zn-Blank gepassiveerd A1A-A2A-A3A # J 3-5-8 m 12-24-48 zie onder 

   Zn-Blauw gepassiveerd A1B-A2B-A3B # J 3-5-8 m 12-36-72 zie onder 

   Zn-Geel gepassiveerd (Unbrako) A1C-A2C-A3C # J ¹) 3-5-8 m 24-72-120 zie onder 

   Zn-Geel gepassiveerd  A1C-A2C-A3C # N ¹) 3-5-8 m 24-72-120 zie onder 

   Zn-Zwart gepassiveerd A2R-A2S-A2T # N ²) 5-8 m 36-72 zie onder 

   Zn-Ni Zwart P2R-P2S-P2T # J ²) 5-8 m >480 zie onder 

   Zn-Dik gepassiveerd (DISP) ³) J 5-8 m 72-120 zie onder 

Thermisch(vuur) verzinkt (tZn) + J 40 m  M8 

Zinklamellen  flZnnc-480h-L J 5-12 m 480-1000 M4 

Geomet 500A  flZnnc-480h-L J 5-12 m 480-1000 M4 

RVS-A1 * J Binnenklimaat 

RVS-A2-70 * J Landklimaat 

RVS-A4-70/80 * J Zeeklimaat 

Titanium grade 2/5  J Chemie/precisie 

Aluminium J Bij aluminium 

Messing J Elektrische geleiding 

Kunststof J Isolatie elektr.+temp. 

Peek J Chemie en radiologie 

*: normaal RVS is niet geschikt voor zwembaden in verband met de chloorhoudende omgeving 

+: lager belastbaar doordat de schroefdraad ondermaats is bij ISO-passende bouten 

#: het cijfer 2 staat voor een laagdikte van 5 m, 1=3 m, 3=8 m 

¹): Vrijwel alle geel gepassiveerde schroeven van UNBRAKO zijn chroom 6 vrij. 

²): Zn-zwart gepassiveerd is bij Jeveka vervangen door Zn-Ni zwart in verband met Cr6 vrij. 

³): Zn-Dik gepassiveerd heeft een extra laagdikte die ongeveer gelijk is aan Zn-Geel gepassiveerd, 

     de extra laagdikte voor Geel of Dik passiveren is ongeveer 0,3 m en daardoor geen probleem. 

Maximale laagdiktes per schroefdraaddiameter tot een draadlengte van 5xd met een draadtolerantie 

van 6g voor de basis-schroefdraad. (6g wordt standaard toegepast bij bouten en schroeven) 

Voor grotere draadlengtes en andere toleranties zie tabel 2 in ISO 4042. 

M 1 t/m M 2 = 3 m, code 1 

M2,2 t/m M8 = 5 m, code 2 

M10 t/m M16 = 8 m, code 3 

M18 t/m M22 = 10 m, code 9 

M24 t/m M33 = 12 m, code 4 







KATO Tangless Coilthread inzetschroefdraden zijn eenvoudig te monteren met een inschroefapparaat en 

weer te demonteren met een uitdraaiapparaat, zie volgende bladzijden. 

Vanaf M 4 is montage ook met behulp van een accuboormachine L/R draaiend beperkt mogelijk. 

Voor seriematige montage raden wij een elektrisch inschroefapparaaat met moment-gestuurde draairichting 

omschakeling aan : 

Type KFS-12 voor M 2,5 – M 12 voor maximum lengtes van 2 x d, inclusief lichte veer voor M 2,5–M 5 en 

zware veer voor M 6–M 12 (exclusief opnamedeel voor de insert). 

Bijbehorende transformator is apart te bestellen, zie volgende bladzijden. 

Pneumatisch Kato gereedschap voor Tangless inzetschroefdraden 

Radiale arm voor seriematige montage met elektrisch of pneumatisch gereedschap 

Elektrische montage apparatuur voor niet-Tangless inserts 

Speciaal opnamedeel voor montage van Tangless inserts op strip 

Installeren van Kato Tangless en niet-Tangless inserts: 

Gat boren (voor diameters zie de te gebruiken tappen) 

Gat verzinken 120° ± 5° voor Tangless inserts 

Schroefdraad tappen met speciale tap voor deze inserts 

Inschroeven met speciaal Kato inschroefapparaat 

Demonteren Kato inzetschroefdraden: 

Uitdraaien met speciaal Kato uitdraaiapparaat 

De aanbevolen maat van de insert wordt gegeven in aantal keer de diameter van de insert. 

Treksterkte van materiaal waar Klasse van de toegepaste bout of schroef 

de insert in wordt toegepast in 4.8+4.6 5.8+5.6 8.8 10.9 12.9 

MPa (MegaPascal=N/mm²) 

70 tot 90 2 d  2,5 d  -  -  - 

100 tot 149  1,5 d  1,5 d  3 d  -  - 

150 tot 199 1 d 1,5 d 2 d 2,5 d 3 d 

200 tot 249 1 d 1 d 1,5 d 2 d 2 d 

250 tot 299 1 d 1 d 1,5 d 1,5 d 2 d 

300 tot 349 1 d 1 d 1 d 1,5 d 1,5 d 

meer dan 349 1 d 1 d 1 d 1 d 1,5 d 



Keuzetabel SCHUMACHER metrische machinetappen

Algemeen gebruik + langspanend Alu. UNI zwart HSSE HSSE-TiAlN

Algemeen gebruik SYNCHROON Numeric UNI-NUM HSSE-PM-TiCN met koelkanaal

Constructiestaal, GGG, kortspanend Alu. ST HSSE HSSE-TiN

Hooggelegeerd staal VG rood HSSE-PM-TiCN HSSE-TiCN

Chemisch bestendig staal, roestvaststaal VA blauw HSSE-VAP HSSE-TiN

Gietijzer GG wit HSSE-genitreerd HSSE-TiN

Aluminium AL HSSE-PM-DLC

Schumacher Jeveka Schumacher Jeveka

code code code code

UNI Doorlopend 31900 S319.. 41900 S419..

UNI Blind 40° 33300 S333.. 43300 S433..

UNI-NUM  PM Doorlopend 31130 S31167.. 41130 S41167..

UNI-NUM  PM Blind 45° 33030 S33067.. 43030 S43067..

ST Doorlopend 31100 S311.. 41100 S411..

ST Doorlopend OT 31600 S316.. 41600 S416..

ST Blind 15° 32000 S320.. 42000 S420..

ST Blind 40° 33000 S330.. 43000 S430..

ST (M1-M36) Doorl.+blind 30000 S300.. 40000 S400..

VG  PM Doorlopend 31300 S313.. 41300 S413..

VG  PM Blind 45° 33400 S334.. 43400 S434..

VG Doorlopend 31700 S317.. 41700 S417..

VG Blind 40° 33800 S338.. 43800 S438..

VA Doorlopend 31200 S312.. 41200 S412..

VA Blind 40° 33500 S335.. 43500 S435..

GG Doorl.+blind 30300 S303.. 40300 S403..

AL  PM Doorlopend 31000 S310..

AL  PM Blind 45° 33600 S336..

Gatsoort:

Doorlopend: t.b.v. doorlopend gat, rechte smeergroef en schilaansnijding (behalve GG).

Blind: t.b.v. blind gat, gepiraliseerd (behalve GG en 300-400)

Voor overige types en draadsoorten zie documentatie en webshop.
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11023 G

11024 G

125A J

125A 7089 F

125A 7089 H

125A 7089 I

125A 7089 J

125B 7090 F

125B 7090 H

125B 7090 I

127A F

127B F

127B H

127B I

128A F

128A H

137A F

137A H

137A I

137B F

137B H

137B I

1440 8738 F

1471 8744 G

1472 8745 G

1473 8740 G

1474 8741 G

1475 8742 G

1475 8742 H

1476 8746A G

1478 D

1480 D

1481 8752 G

1481 8752 H

1587 E

1587 H

1587 I

1587 J

172A N

179A N

1804W E

1869N N

186B D

1897N N

1A 2339A H

1B 2339B G

2093A F

2093A H

2093B F

2093B H

2093C F

2093C H

2181 N

225 N

24231 N

258 G

3017AL M

3017AS M

3127 2351 N

3128 N

315 E

315 H

315 I

316 D

316 I

319C M

319E M

338N N

340N N

345N N

34827C C

34827F C

351 N

352 N

371 C K

371 N

374 N

376 N

404 C

431 L

432 F

433 7092 F

433 7092 H

433 7092 I

434 F

434 H

435 F

436 F

439 4035 E

439 4035 H

439 4035 I

439 8675 E

439 8675 H

440R 7094 F

440R 7094 H

443 F

444B D

444B H

444LB D

462 F

463 F

464 D

464 H

464 I

466 E

466 H

466 I

467 E

467 H

467 I

470 F

471 F

471 H

472 F

472 H

478 D

479 D

480 D

508 E

508 H

5156 N

5157 N

5254A F

5254B F

5256C F

5256D F

529E D

5401 M

5406 F

5406 H

5417 F

546 E

546 H

546 I

551 4766 C

551 4766 H

551 4766 I

551 4766 J

553 7434 C

553 7434 H

553 7434 I

557 E

557 H

561 B

562 E

562 H

571 C

571 H

580 D

580 H

582 D

582 H

603 8677 D

603 8677 H

609 B

610 B

6303A E

6303B E

6314 N

6319C F

6319C H

6319D F

6319D H

6319G F

6325 8734A G

6330 E

6330 H

6331 E

6331 H

6334 E

6334 H

6335K M

6336K M

6336SC M

6340 F

6379 D

653 D

653 H

653 I

653 J

660 G

660 H

660 I

661 G

661 H

661 I

6796 F

6796 H

6797A F

6797A H

6797J F

6797J H

6798A F

6798A H

6798A I

6798J F

6798J H

6798J I

6798V F

6799 F

6799 H

6880 G

6880 H

6885A G

6885A H

6887 G

6888 3912 G

6888 3912 H

6911 N

6912 A

6912 H

6915 7414 E

6916 7416 F

6921 B

6921 H

6923 E

6923 H

6923 4161 E

6923 4161 H

6926 7043 E

6927 7044 E

7 2338 G

7 2338 H

7 2338 I

705A F

705A H

70852 E

70952A F

71412 M

7343 8750 G

7343 8750 H

7344 8748 G

7346 13337 G

7349 F

7349 H

7426 3109 N

7500CE C

7500CE H

7500DE C

7500DE H

7500M 14581 C

7500M 14581 H

7500ME C

7500ME H

7500PE 14583 C

7500PE 14583 H

7504K 15480 C

7504K 15480 H

7504NH 15481 C

7504NZ 15481 H

7504PH 15482 C

7504PZ 15482 H

7513BE C

7516AE C

7603 I

7603A I

7604A K

7964KE A

7965 E

7965 I

7967 E

7971C 1481C C

7971C 1481C H

7976C 1479C C

7976C 1479C H

7977 8737 G

7978A 8736A G

7979D 8735A G

7980 F

7980 H

7981CH 7049CH C

7981CH 7049CH H

7981CZ 7049CZ H

7981FH 7049FH C

7982CH 7050CH C

7982CH 7050CH H

7982CZ 7050CZ H

7983CH 7051CH C

7983CH 7051CH H

7983CZ 7051CZ H

7984 A

7984 H

7985H J

7985H 7045H C

7985H 7045H H

7985Z 7045Z C

7985Z 7045Z H

7985Z1 C

7985ZX C

7989A F

7991 I

7991 10642 A

7991 10642 H

7991 10642 I

7991-V 10642V A

7993A F

7993B F

8140 K

84 1207 C

84 1207 H

84 1207 I

84 1207 J

85 1580 C

85 1580 H

85 1580 I

85 1580 J

9021 7093 F

9021 7093 H

9021 7093 I

9021A J

904 D

906 K



908 K

909 K

910 K

910E K

911 N

911 2936 N

911L N

911L 2936L N

912 I

912 12474 A

912 4762 A

912 4762 H

912 4762 I

912 4762 J

912-V 4762-V A

912-V 4762-V H

913 4026 A

913 4026 H

913 4026 I

913 4026 J

914 4027 A

914 4027 H

915 4028 A

915 4028 H

916 4029 A

916 4029 H

917 E

917 H

921 C

921 H

923 C

923 H

928 E

929 E

929 H

93 F

93 H

931 B

931 4014 B

931 4014 H

931 4014 I

933 B

933 J

933 4017 B

933 4017 H

933 4017 I

933 4017 J

933SZ 4017SZ B

933Z1 H

934 I

934 J

934 L

934 4032 E

934 4032 H

934 4032 I

934 4032 J

934 4033 E

934 8673 E

934 8673 H

935 E

938 D

939 D

939 H

94 1234 G

94 1234 H

95 H

95 I

96 C

96 H

96 I

960 8765 B

961 8676 B

963 2009 C

963 2009 H

963 2009 I

963 2009 J

964 2010 C

964 2010 H

965H J

965H 7046H C

965H 7046H H

965Z 7046Z C

965Z 7046Z H

966H 7047H C

966H 7047H H

966Z 7047Z H

967H C

967H H

97 C

97 H

97 I

976 D

976 H

976 I

976 J

979 E

980M E

980V E

980V H

981 E

981 H

982 E

982 H

983 F

984 F

985 E

985 H

986 E

988 F

988 H

988S F

























1 Algemeen________

1.1 In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:
- Jeveka: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jeveka B.V., gevestigd te Amsterdam;______
- Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Jeveka een Overeenkomst sluit, danwel onderhandelt_____

over de totstandkoming daarvan, of aan wie Jeveka een aanbieding doet of jegens wie Jeveka enige
(rechts)handeling verricht;

- Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Jeveka en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of____________
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Over-
eenkomst;

- Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;_________
- Order: iedere opdracht van Koper aan Jeveka._____

1.2 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband
houdende (rechts)handelingen van Jeveka en Koper.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van Koper wordt door Jeveka uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

2. Aanbiedingen, Overeenkomsten, Productgegevens_____________________________________________

2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Jeveka niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen
van een Order. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Jeveka een Order schriftelijk
aanvaardt of door Jeveka uitvoering van een Order wordt gegeven.

2.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts
indien en voorzover zij schriftelijk door Jeveka zijn aanvaard en hebben alleen betrekking op de betref-
fende Overeenkomst.

2.3 Alle opgaven door Jeveka van productgegevens alsmede toepassingsadviezen worden met zorg gedaan op basis
van Internationale normen en/of leveranciersspecificaties. Jeveka kan er echter niet voor instaan dat
zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

3. Prijzen_______

3.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen van Jeveka uitgedrukt in Euro en exclusief Omzetbelas-
ting. In de prijzen zijn geen kosten voor ingebruikstelling en/of montage berekend, tenzij dit schrifte-
lijk is overeengekomen. Jeveka is steeds gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.
Indien Koper tijdig en conform het bepaalde van art. 8 aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de
kredietbeperkingstoeslag niet langer verschuldigd. Bij orders beneden een bepaalde netto waarde zullen
orderverwerkings- en afleveringskosten in rekening worden gebracht.

3.2 De in de catalogi, prijslijsten, kortingsoverzichten en orderbevestigingen opgegeven prijzen en kortingen
zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitkomen hiervan voor Jeveka geldende omstandigheden. Indien deze
omstandigheden wijzigen is Jeveka steeds gerechtigd tussentijds prijs- en/of kortingswijzigingen door te
voeren. Met het uitkomen van de nieuwe catalogi, prijslijsten en kortingsoverzichten komen alle eerdere
opgaven te vervallen.

3.3 Indien een Order in omvang afwijkt van de aanbieding of prijsopgave is Jeveka niet (automatisch) aan de
opgegeven prijzen en kortingen gebonden.

4. Verpakkingsmateriaal____________________

4.1 De verpakking van de Producten wordt door Jeveka bepaald. Indien Koper terzake afwijkende eisen heeft ge-
steld, komen de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van Koper. Verpakkingsmateriaal wordt door
Jeveka niet teruggenomen.

5 Bestelde aantallen__________________

5.1 Jeveka is steeds gerechtigd de door Koper bestelde aantallen naar boven op een uniform geldende minimum
verkoopeenheid af te ronden. Indien de Producten voor Koper speciaal moeten worden aangemaakt, respectie-
velijk de Producten in opdracht van Koper dienen te worden bewerkt, is Jeveka steeds gerechtigd 15% meer
of minder dan het bevestigde aantal te leveren.

6 Afleveringstermijn__________________

6.1 Een door Jeveka opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeen-
komst voor Jeveka geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door
die derden aan Jeveka verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Jeveka zo veel mogelijk in
acht worden genomen. Bij Overeenkomsten op basis van levering uit voorraad geldt steeds het voorbehoud
van tussentijdse verkopen.

6.2 Jeveka zal zoveel mogelijk Koper van een (dreigende) overschrijding van de opgegeven afleveringstermijn
op de hoogte stellen.

6.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding terzake.
Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de
afleveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betref-
fende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

6.4 Jeveka heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

7 Aflevering en risico____________________

7.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de aflevering en risico overgang van de Producten steeds franco
op de overeengekomen plaats van bestemming binnen Nederland of België. Indien Jeveka niet eerder met Koper
een Overeenkomst heeft gesloten, danwel Koper in het verleden zijn verplichtingen niet stipt is nagekomen,
is Jeveka gerechtigd de Producten onder rembours en met extra toeslag voor rembours af te leveren.

7.2 Neemt Koper de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
Jeveka is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan
een derde partij te verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van
schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de
verkoop aan die derde.



(vervolg)
8 Betaling________

8.1 Koper zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30
dagen na factuurdatum aan Jeveka betalen. Indien de Producten door of namens Koper ten kantore van Jeveka
worden afgehaald, kan Jeveka eisen dat terstond in contanten wordt betaald.

8.2 Alle aan Koper in rekening gebrachte bedragen moeten - behoudens een overeengekomen kortingsregeling -
zonder korting of inhouding worden voldaan. Koper is niet bevoegd tot verrekening. Koper heeft verder
niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Jeveka op te schorten.

8.3 Indien op enig moment bij Jeveka gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Koper, heeft
Jeveka het recht, alvorens (verder) te presteren, van Koper te eisen dat (gedeeltelijke) vooruitbetaling
van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die
Jeveka, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Koper heeft of zal hebben te vorderen,
zulks ter beoordeling van Jeveka.

8.4 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorde-
ringen, uit welke hoofde ook, van Jeveka op Koper onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Koper is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald,
vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wette-
lijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%.

8.6 Indien Koper jegens Jeveka in verzuim is, is hij verplicht Jeveka de buitengerechtelijke en gerechtelij-
ke kosten volledig te vergoeden. De door Koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten min-
ste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 70,- per factuur, te vermeerderen met
de daarover verschuldigde Omzetbelasting.

8.7 Indien Jeveka, nadat Koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan
Koper richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 8.4, 8.5 en 8.6.

9 Eigendomsvoorbehoud___________________

9.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper nadat
deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Jeveka verschuldigd is of zal worden, volledig heeft
voldaan.

9.2 Voordat de eigendom van de Producten op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de Producten te
verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de
Producten, waarvan Jeveka eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader
van Koper's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Koper zal zijn afnemer van eventuele eigendoms-
rechten van Jeveka op de hoogte stellen.

9.3 Indien en zolang Jeveka eigenaar van de Producten is, zal Koper de Producten afgescheiden en in de her-
kenbare van Jeveka afkomstige verpakking met het daarop vermelde chargenummer bewaren. Koper zal Jeveka
onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Koper Jeveka op Jeveka's
eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Jeveka eigenaar is, zich bevinden.

9.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslagleggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Jeveka. Koper staat er
voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.

10 Overmacht_________

10.1 Indien Jeveka door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens
Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoe-
stand.

10.2 Duurt de overmachtstoestand 6 maanden, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

10.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Jeveka onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nako-
ming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Jeveka kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend:
stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Jeveka
of haar toeleverancier en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.

10.4 Jeveka zal Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Ingeval
van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding.

11 Controles, tekortkomingen en klachten_____________________________________

11.1 Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder
is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) contro-
leren. Tekortkomingen moeten uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk en met
opgave van het op de verpakking vermelde chargenummer aan Jeveka worden gemeld.

11.2 Tekortkomingen, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconsta-
teerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 6 maanden na aankomst van de Producten
schriftelijk en met opgave van het op de verpakking vermelde chargenummer aan Jeveka worden gemeld.

11.3 Na het constateren van enige tekortkoming is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking
en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mo-
gelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

11.4 Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Jeveka in
de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de
bewerking, verwerking en/of installatie. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Koper geen rech-
ten ontlenen.

11.5 Indien Koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht
niet in behandeling genomen en heeft Koper geen aanspraken terzake.

11.6 Het staat Koper niet vrij de Producten te retourneren, voordat Jeveka daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
De retourzending geschiedt voor rekening en risico van Koper. Jeveka is gerechtigd eventuele behandelings-
en/of terugnamekosten alsmede mogelijke transportkosten met de creditnota te verrekenen.

11.7 Indien Koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Jeveka
voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de
overige bepalingen van de artikelen 12 en 13.



(vervolg)
12 Verplichtingen van Jeveka_________________________

12.1 Jeveka staat er jegens Koper voor in dat de Overeenkomst op basis van het gecertificeerde NEN-ISO kwali-
teitssysteem van Jeveka wordt uitgevoerd en de Producten bij aflevering voldoen aan de bevestigde speci-
ficaties. Jeveka is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Jeveka
ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

12.2 De in artikel 12.1 omschreven garantie geldt uitsluitend indien de Producten normaal en zorgvuldig worden
gebruikt en worden toegepast voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. Voor tekortkomingen welke zijn ont-
staan ten gevolge van geweld buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage en andere
buiten de controle van Jeveka liggende oorzaken, waaronder mede begrepen nabewerking van de Producten door
of in opdracht van Koper, geldt de garantie niet. Evenmin vallen onder de garantie geringe (in de handel
gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke) afwijkingen in kleur, materiaal, structuur of finish.

12.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 een tekortkoming is ge-
meld en met inachtneming van de bepalingen van artikel 12 genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet
beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, zal Jeveka de Producten met tekortkomingen tegen retournering
daarvan vervangen door nieuwe Producten, of tegen retournering van de Producten met tekortkomingen de koop-
prijs daarvan restitueren c.q. het gefactureerde bedrag crediteren, danwel Koper alsnog een in onderling
overleg vast te stellen korting op de koopprijs verlenen, een en ander ter keuze van Jeveka. Door voldoe-
ning aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Jeveka terzake van haar verplichtingen volledig gekwe-
ten.

13 Aansprakelijkheid en vrijwaring_______________________________

13.1 Jeveka is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in
artikel 12. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Jeveka te allen tijde be-
perkt tot het bedrag van de koopprijs van het Product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

13.2 Jeveka is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die
Koper of een derde terzake van (het gebruik van) de Producten mocht lijden, hieronder mede begrepen be-
drijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

13.3 Koper zal Jeveka vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het
gebruik van) de Producten. Koper zal Jeveka alle schade vergoeden die Jeveka lijdt als gevolg van derge-
lijke aanspraken.

13.4 Jeveka zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 13.1, 13.2 en 13.3 indien
en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Jeveka.

14 Verzuim / ontbinding____________________

14.1 Indien Koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeen-
komst mocht voortvloeien, is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Jeveka gerechtigd :
- de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat

betaling voldoende zeker is gesteld;
of

- die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2 Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Koper niet in staat is of zal zijn aan zijn verplichtingen

te voldoen, alsmede ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, ontbin-
ding, of (gedeeltelijke) overdracht (waaronder begrepen een belangrijk deel van zijn vorderingen) van het
bedrijf van Koper, zullen alle Overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Jeveka Koper
binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen.
In dat laatste geval is Jeveka zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten totdat nakoming door Koper voldoende zeker is gesteld.

14.3 Het bepaalde in de artikelen 14.1 en 14.2 doet niet af aan de overige rechten van Jeveka op grond van de
wet en de Overeenkomst. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 14.1 of 14.2 zijn alle vorde-
ringen van Jeveka op Koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Jeveka gerechtigd de betreffende
Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Jeveka en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de
terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen met inbegrip van de
daartoe eventueel benodigde demontage. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Jeveka
in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter____________________________________

15.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgeloten.

15.2 Alle geschillen die onstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voorzover niet
anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te
Amsterdam, met dien verstande dat Jeveka het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Ko-
per aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis
te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, op 29 oktober 2001 onder nummer 207/2001.
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