
Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de tekening. 
Tekeningen met een onvolledige maatvoering worden niet in behandeling genomen.

Bij verstrekte tekeningen wordt uitgegaan van de volgende basisgegevens:
• het aanzicht is het buitenaanzicht
• bij bestelling buitenblad aangeven reliëfzijde altijd op 1 of 4 
• de buitenruit is (voor zover van toepassing) de zonwerende coating
• de binnenruit is (voor zover van toepassing) een HR coating

Model 1 2 3 4 5 6
Toeslag 40% 40% 40% 40% 80% 80%

Model 7 8 9 10 11 12
Toeslag 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Model 13 14 15 16 17 18
Toeslag 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Model 19 20 21 22 23 24
Toeslag 160% 80% 160% 160% 240% 160%

Model 25 26 27 28 29 30
Toeslag 100% 160% 100% 100% 150% 80%
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Model 31 32 33 34 35 36
Toeslag 80% 120% 80% 80% 160% 160%

Model 37 38 39 40 41 42
Toeslag 80% 80% 80% 160% 80%

Model 43 44 45 46 47 48
Toeslag 80% 80% 80% 80% 120% 160%

Model 49 50 51 52 53 54
Toeslag 120% 100% 100% 400% 200% 200%

Model 55 56 57 58 59 60
Toeslag 160% 160% 180% 180% 150% 100%

Model 61 62
Toeslag 100% 240%
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150%
€ 50,00 per mal

Modellen met één of meerdere zijdes >1500mm, zijn altijd op offerte-basis.

 De toegeleverde mal dient voorzien te zijn van een vrachtbrief en vooraf aangemeld te worden door middel van eenbestelling. 

Op de mal zelf behoort aangegeven te zijn:

• naam van de klant 
• ordernummer en/of referentie van de klant 
• type glas 
• aantal te produceren stuks 
• aanzichtzijde 

De mallen dienen aan de volgende eisen te voldoen: 
• het materiaal waarvan de mallen gemaakt zijn, dient: stevig, schoon, droog, maatvast en vetvrij te zijn 
• aanvaardbare materialen om een mal uit te produceren zijn: spaanplaat, hardboard, MDF, triplex etc. 
• mallen gemaakt uit materialen zoals glas, papier etc. worden niet geaccepteerd 
• mallen samengesteld uit verschillende delen worden eveneens niet geaccepteerd. Dit geldt tevens voor delen, die door middel
   van spijkers, schroeven etc. aan elkaar verbonden zijn 
• mallen dienen altijd op glasmaat te zijn, andere maatvoeringen worden niet geaccepteerd 
• mallen worden eigendom van vandaglas en worden niet geretourneerd 
• drie maanden na ontvangst worden de mallen vernietigd

Houdt u er rekening mee dat uw order sneller verwerkt wordt en onnodige kosten worden bespaard als u de modeltekeningen
bij de order digitaal aanlevert!
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Model volgens aangeleverde mal
Model volgens mal


