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Op zoek naar een totaaloplossing voor uw nieuwe 

kantoor? Markant heeft de bijpassende collectie! 

Van zit-sta bureau tot vergadertafel en van 

ergonomische bureaustoel tot loungebank, u vindt 

het allemaal bij Markant.

Met onze prachtige meubels en inrichtingen 

moedigen wij kantoorwerkers aan om in beweging 

te komen. Beweging die zorgt voor een scherpe, 

gezonde en productieve werkhouding.

In deze prijslijst vindt u het assortimentsoverzicht 

van Markant. Echter zijn de prijzen onderhevig aan 

prijsschommelingen. Controleer dus altijd de juiste 

prijs in de webshop. Door het scannen van  de QR 

code komt u meteen in onze webshop.

markantoffice.com/collectie
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Showroombezoek Elzenkade 1

Elke werkdag vanaf 08.30 uur tot 17:00 uur staan wij voor u klaar.

U bent met uw klanten altijd van harte welkom in onze showroom 

te Houten. Belt u wel even van te voren voor een afspraak! Dan 

kunnen wij u informeren of de juiste meubelopstellingen of stoelen 

aanwezig zijn, desgewenst zorgen wij voor deskundige begeleiding.

Prijzen

Alle genoemde prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoopprijzen 

(excl. BTW) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Service- en 

tekenkosten zijn vermeld als netto prijzen, excl. BTW. Deze prijslijst 

is geldig van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Alle voorgaande prijslijsten 

komen hiermee te vervallen.

Prijzen zijn gebaseerd op geraamde transportkosten per 01-01-

2023. Indien transportkosten meer dan 5% stijgen door externe 

factoren kunnen wij de prijzen aanpassen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn is, na goedkeuring, strikt 30 dagen netto na 

factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij opdrachten boven € 12.500 netto (incl. BTW) geldt de volgende 

betalingsregeling:

› Betaling bij opdrachtbevestiging 30%; na ontvangst wordt de 

order in behandeling genomen;

› Twee weken (10 werkdagen) vóór aflevering 40%;

› Het restantbedrag binnen 30 dagen na levering goederen. 

Bovenstaande percentages worden berekend op basis van de 

initiële orderbevestiging. Eventuele wijzigingen in de order worden 

doorberekend met het restantbedrag.

Kredietruimte voor klanten

Orders worden in principe alleen uitgeleverd indien de dan 

openstaande orderbedragen en openstaande facturen gezamenlijk 

de individuele kredietruimte dan wel krediettermijn niet 

overschrijden. Deze limieten worden bepaald met behulp van 

kredietinformatie en het betalingsgedrag vanuit het verleden.

Klanten die informatie wensen over hun kredietfaciliteiten kunnen 

contact opnemen met de afdeling debiteurenbeheer.

Levertijden

Er is een ruime voorraad projectmeubilair van Markant beschikbaar. 

Mocht het meubilair van uw wens niet op voorraad zijn, heeft het 

gemiddeld een levertijd van 6-8 weken.

Leveringsvoorwaarden Nederland

Orders met een netto waarde boven € 400 excl. BTW worden franco 

huis geleverd. Beneden deze grens wordt een bijdrage van € 39,50 

berekend voor orderhandelingskosten. Onder leveringen verstaan 

wij: levering op het vaste land, begane grond, achter de eerste deur, 

gebaseerd op aflevering door één chauffeur.

Voor overige leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene 

Leverings voorwaarden elders in deze prijslijst.

De voorkeur van Markant gaat uit naar levering op vaste 

routedagen, echter als uitzondering en als de producten op 

voorraad zijn en de order voor 11:00 uur verwerkt is, kunt u uw 

goederen de volgende werkdag verwachten. Wanneer mogelijk 

wordt er geleverd met een pakketdienst en dan zal de order binnen 

twee werkdagen worden geleverd. Voor leveringen buiten de 

Benelux wordt een toeslag berekend die afhankelijk is van het land 

en de transporteur. Speciale wensen zijn in overleg realiseerbaar.

Delivery on time (DOT)

Markant biedt de mogelijkheid om goederen voor een bepaalde tijd 

op een standaard routedag af te leveren. Hiervoor zijn de volgende 

mogelijkheden en voorwaarden van toepassing:

› Levering vóór 9 uur: standaard leveringsvoorwaarden van 

toepassing plus een toeslag 10% van het netto orderbedrag;

› Levering vóór 12 uur: standaard leveringsvoorwaarden 

van toepassing plus een toeslag 6% van het netto 

orderbedrag;

› Levering vóór 17 uur: standaard leveringsvoorwaarden

van toepassing.

Afhalen van goederen

Goederen afhalen is mogelijk tussen 8.00 - 16.00 uur. 

Wij verzoeken u dit vooraf telefonisch dan wel schriftelijk kenbaar 

te maken bij de afdeling Sales Support: 030 693 69 69. U wordt 

verzocht de gewenste afhaaldatum en dagdeel duidelijk op te 

geven. Bij het afhalen van goederen is na het verladen geen 

reclamatie meer mogelijk. De controle dient derhalve ter plekke bij 

het afhalen plaats te vinden. Goederen die niet volgens afspraak 

afgehaald worden, zullen volgens de normale routing verstuurd 

worden.

Reclamatie van goederen

Reclamatie ter zake van zichtbare gebreken kunnen uitsluitend 

schriftelijk of per e-mail binnen 3 werkdagen na ontvangst van de 

goederen kenbaar worden gemaakt. Reclamatie ter zake van niet 

zichtbare gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail 

binnen 8 werkdagen na het verstrijken van in de Markant prijslijst 

vermelde garantie termijnen kenbaar worden gemaakt. Geringe 

afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of eindafwerking zijn 

geen grond voor reclamatie. Niet-voorraad houdende producten 

worden niet retour genomen. Retourzendingen kan Markant 

alleen accepteren, indien deze voorzien zijn van een door Markant 

afgegeven credit-ordernummer, afgegeven op basis van de originele 

factuur, en een degelijke verpakking. 

Goederen moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontvangst 

van de retourbevestiging, ontvangen zijn door Markant. Indien de 

goederen niet zijn verpakt houdt Markant zich het recht voor om 

extra creditering en/of verpakkingskosten in rekening te brengen. 

De goederen kunnen verzonden worden naar het volgende 

adres:

Markant Services

Montageweg 15

3433 NT Nieuwegein

Indien overeengekomen wordt dat Markant zorg draagt voor het 

ophalen van de goederen dient u de retourbevestiging getekend 

retour te zenden naar de afdeling Sales Support, waarmee u 

aangeeft dat de goederen klaar staan. Staan de goederen niet klaar 

op aangegeven dag, dan wordt € 60 in rekening gebracht voor het 

tevergeefs plannen en laten rijden van de vrachtwagen.

Garantie en Reparaties

Producten die tijdens de in de Markant prijslijst vermelde 

garantietermijnen defect raken wegens een fabricagefout, worden 

kosteloos hersteld. Markant draagt zorg voor het herstellen van het 

defecte product op het afleveradres bij de eindgebruiker of dealer. 

Wanneer het product niet op het afleveradres kan worden hersteld 

zal Markant zorgen voor het transport van en naar het afleveradres. 

Dit geldt voor leveringen in de Benelux exclusief de eilanden.

Introductie
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Bij leveringen buiten de Benelux en de eilanden zal het bewuste 

product aangeboden moeten worden aan Markant Services in 

Nieuwegein. De kosten voor het transporteren naar Markant 

Services zijn voor rekening voor de gefactureerde. Goederen dienen 

altijd degelijk verpakt te zijn en worden op onze kosten na herstel 

retour gezonden naar de dealer of eindgebruiker.

Markant Services beoordeelt, eventueel in samenspraak met 

productmanagement, of de garantieclaim terecht is. Hierin 

is de originele aankoopnota van het product van essentieel 

belang. Indien geen originele aankoopnota (met daarop vermeld: 

aankoopdatum, product, merk, model en serienummer indien van 

toepassing) kan worden overlegd, wordt de garantieclaim niet 

gehonoreerd.

Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn worden er per 

voorval voorrijkosten en op nacalculatie arbeidsloon en onderdelen 

in rekening gebracht. Buiten de garantie vallen in ieder geval 

gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg 

zijn van:

› De niet-inachtneming door eindgebruiker of dealer van 

bediening en/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan 

het voorziene normale gebruik;

› Normale slijtage;

› Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder 

begrepen de opdrachtgever;

› In overleg met de eindgebruiker of dealer aangewende 

gebruikte materialen respectievelijk zaken;

› Materialen of zaken, die door de eindgebruiker of dealer aan 

Markant ter bewerking zijn verstrekt;

› Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover 

op uitdrukkelijke instructie van de eindgebruiker of dealer 

toegepast, als mede van, door of namens de eindgebruiker 

of dealer aangeleverde materialen en zaken;

› Door Markant van derden betrokken onderdelen, voor zover 

de derde geen garantie aan Markant heeft verstrekt. 

› In overleg en tegen meerprijs is verlenging van de 

garantieperiode mogelijk.

Annulering en wijziging bestellingen

Voor annulering van een bestelling (dus voordat deze is uitgeleverd) 

door opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk! Indien de 

opdrachtgever een bestelling niettemin geheel of gedeeltelijk 

annuleert, is hij gehouden aan de volgende voorwaarden:

Onjuistheden moeten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de 

orderbevestiging kenbaar gemaakt worden.

› Specials kunnen niet worden geannuleerd of worden

voor 100% doorberekend; 

› De opdrachtgever is binnen 5 werkdagen na verzending van 

de orderbevestiging 20% van het netto factuurbedrag 

verschuldigd als annuleringskosten (met een minimum van

€ 19,50);

› De opdrachtgever is na 5 werkdagen na verzending van de 

orderbevestiging 35% van het netto factuurbedrag verschuldigd 

als annuleringskosten (met een minimum van € 19,50). Markant 

heeft op dat moment de gehele order in bestelling gezet bij de 

leveranciers;

› Bij het wijzigen van de leverdatum worden opslagkosten in 

rekening gebracht. Zie hiervoor de Inhuisvoorwaarden.

Crediteringskosten

Retourzendingen en crediteringen worden alleen geaccepteerd 

indien Markant zich vooraf met de terugzending akkoord heeft 

verklaard en terugzending franco geschiedt. Bij creditering worden 

35% kosten over het netto-factuurbedrag in rekening gebracht 

(met een minimum van € 19,50). Dit is slechts een bijdrage in de 

werkelijke kosten, bestemd voor de administratieve-, logistieke- en 

controlekosten.

Retourzendingen die door Markant gehaald worden, zullen extra 

belast worden met een minimum van € 19,50. 

Goederen dienen in een originele verpakking retour gezonden 

te worden. Indien goederen opnieuw verpakt moeten worden, 

omdat er een adequate verpakking ontbreekt, zullen wij minimaal 

€ 19,50 voor verpakkingskosten in rekening brengen. Specials zijn 

uitgesloten van creditering.

Projectondersteuning en registratie van projecten

Om alle Markant dealers optimaal en objectief te kunnen 

ondersteunen heeft Markant het unieke Markant Project 

ondersteunings programma (PER) in het leven geroepen. Na 

goedkeuring krijgt u uw projectkorting. 

Projectondersteuning verlenen wij indien het project door u is 

aangemeld bij de Account Manager of Sales Support. Indien het 

project niet reeds door een andere dealerpartij is aangemeld met 

dezelfde Markant projectmeubellijn, kunnen wij u de volgende 

exclusieve ondersteuning bieden:

 › Het vervaardigen van 2D of 3D-tekeningen, collages en 

presentaties door de projectstudio op basis van nacalculatie.

› Het maken van bijbehorende offertes door de Sales Support,

zo mogelijk op uw eigen briefpapier.

› Het geven van projectbegeleiding door onze Account- / 

Projectmanagers.

› Het laten uitvoeren van proefplaatsingen door Markant Services 

wat geschiedt op basis van nacalculatie.

› Het uitwerken van zogenaamde ‘specials’ door Markant R&D

op basis van nacalculatie.

Aanvullende dienstverlening door Markant

› Inhuizen en montage Markant: € 50 per uur

Artikelnummer (per kwartier): 99201201

Er wordt gerekend in eenheden van een kwartier met 

een minimum van een half uur.

› Projectstudio Markant: € 75 per uur.

Artikelnummer (per kwartier): 99201203

Er wordt gerekend in eenheden van een kwartier met 

een minimum van een half uur.

› Projectmanagement € 75 per uur.

› Reiskosten worden berekend op basis van afstand af

magazijn Nieuwegein en reistijd. € 0,41 per km - € 50 per uur.

Bovenstaande bedragen omvatten alleen het arbeidsloon van de 

Markant medewerkers. Benodigde artikelen en materialen worden 

altijd achteraf gefactureerd.

Montagetarief stoelen/Oxistep/Oxibike

Bureaustoelen en Oxisteps/Oxibikes worden standaard 

ongemonteerd geleverd om transportkosten te besparen en 

beschadigingen te voorkomen. Wilt u de bureaustoelen of 

Oxistep/Oxibike gemonteerd aangeleverd krijgen, dan gelden 

daarvoor de volgende tarieven, als bijdrage in arbeidsloon en extra 

transportkosten:

› Per  Bureaustoel inclusief armleggers: € 10. 

Artikelnummer (per stoel): 99201700

Artikelnummer (per Oxistep/Oxibike): 99202400

› Gat boren kabelpoot € 21. Artikelnummer: 99201500
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 Onderdelen

Onderdelen voor kantoormeubilair, stoelen en accessoires van 

het actuele assortiment zijn op bestelling leverbaar. De levering 

is franco aan huis bij een waarde van minimaal € 400 netto. 

Beneden deze grens wordt € 39,50 berekend als bijdrage in 

orderhandelingskosten.

Inhuizen en montage van meubilair

De kosten van inhuizingen en meubelmontage zijn gebaseerd op 

hieronder genoemde inhuisvoorwaarden:

› 7% van het bruto orderbedrag voor orders tot € 12.500   

 netto inkoop dealer, met een minimum van € 150.

› 6.5% van het bruto orderbedrag voor orders boven 

 € 12.500 netto inkoop dealer.

› 6% van het bruto orderbedrag voor orders boven € 25.000  

 netto inkoop dealer.

› 9% Matrix Pro. 

› Eventuele kosten voor vergunningen en ontheffingen worden  

 doorberekend.

› Verhuisservice: € 75 per uur, minimaal 4 uur. Excl. km kosten en  

 materiaal (99201208)

 

Voor verticaal transport geldt een toeslag van 1% van het bruto 

orderbedrag per etage. Indien de betreffende etage met een 

geschikte lift bereikt kan worden, bedraagt de toeslag 1%, ongeacht 

het aantal etages. 

De belangrijkste voordelen van het laten monteren en inhuizen door 

de specialisten van Markant Services zijn:

› Professionele inhuizing en montage zijn het visitekaartje van uw  

 bedrijf. De ervaring leert dat de klanttevredenheid bijzonder 

 hoog is indien Markant dit geheel verzorgt.

› Het oplossen van schades ontstaan tijdens inhuizing is voor  

 rekening van Markant Services.

› De verpakkingsmaterialen worden mee retour genomen en  

 het project wordt ‘veegschoon’ opgeleverd.

› De kosten zijn van tevoren bekend, ook schadeafhandeling  

 is daarbij inbegrepen.

› Het is zeer eenvoudig en kostenbesparend om een   

 compleet assortiment (meubelen/kasten/stoelen) in   

 één keer uit te leveren bij de klant.

 

Tot 3 weken voor de overeengekomen aanvang van de 

werkzaamheden is het mogelijk om in overleg de werkzaamheden 

te verplaatsen naar een andere datum.

Indien werkzaamheden verplaatst moeten worden binnen deze 

termijn van 3 weken dan berekenen wij de meerkosten voor verloren 

uren à € 50 per uur per medewerker door in de factuur. Ook de 

inhuur van derden en materieel zal doorberekend worden. Indien 

blijkt dat wij onverrichter zake huiswaarts moeten keren op de 

afgesproken datum zullen naast de uren ook reiskosten à € 0,41 per 

kilometer in rekening gebracht worden.

Inhuisvoorwaarden

› Om misverstanden te voorkomen zijn inhuizingen en meubel  

 montage-opdrachten uitsluitend mogelijk met een   

 volledig ingevuld inhuisformulier (deze kunt u vinden achter in

 deze prijslijst en op de website www.markantoffice.com).

› Gebaseerd op vooraf toegezonden projecttekeningen met  

 correcte maten/afmetingen en een inhuisformulier.

› Normaal verharde aanvoerweg/bestrating.

› In te richten ruimten dienen droog en veegschoon te zijn.

› Een lift die ruim genoeg is voor inhuizen (deur 90 x 190 cm,  

 diepte lift 200 cm).

› Indien extra inhuismaterieel benodigd is, worden deze kosten  

 doorberekend (bijvoorbeeld kraanwagen voor inhuizen via een  

 raam of een zgn. ‘traploper’).

 

Indien bij inhuizing blijkt dat extra werkzaamheden noodzakelijk 

zijn, of dat er vertraging bij inhuizen ontstaat buiten schuld van 

Markant, of dat inhuisformulieren niet kloppen etc., dan wordt dit 

in rekening gebracht op basis van nacalculatie tegen het algemene 

uurtarief.

 

Milieu

Markant geeft zich terdege rekenschap van het belang 

van het behouden van een leefbaar milieu, in het heden en 

voor toekomstige generaties. Belangrijke richtlijnen in de 

beleidsbepaling omtrent de gehele cyclus van ontwerp, productie, 

verkoop en product lifecycle zijn het verantwoordelijk omgaan met 

grondstoffen, bronnen en afval en waar mogelijk hergebruik van 

materialen en hergebruik van eigen producten en componenten 

te faciliteren. Een groot deel van het Markant assortiment is te 

recyclen – bij de stalen en aluminium meubelframes geldt dit voor 

meer dan 95%. Daar waar mogelijk wordt bij productie ontstaan 

restmateriaal ingezet in de productie van andere producten.

Indien voor aflevering of montage een milieuzone betreed moet 

worden dan dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij 

Markant. Eventuele kosten voor vergunningaanvraag zullen worden 

doorbelast. Indien tijdens aflevering een milieuzone wordt betreden 

zonder dat dit vooraf gecommuniceerd is dan zullen eventuele 

boetes doorbelast worden.
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Op de website van Markant
Vindt	u	altijd	de	juiste	prijzen!

Ga naar www.markantoffice.com en klik rechtboven op: Inloggen

Log in of maak eerst een Markant account aan. Via het menu-item 

‘collectie’ (naast het logo) komt u in onze webshop. Heel veel 

producten zijn zelf te configureren. Daarna kunt u het product in het 

winkelmandje plaatsen, betalen en bestellen of bewaren voor later. 

Actuele prijzen en hoeveel er op voorraad zijn, is direct te zien. 

Zo bent u altijd goed voorbereid en kunt u 24/7 antwoord geven op 

leveringsvragen van uw klanten.

1

2

3

4

5

6

7
8

Kijk voor de actuele prijzen en 
voorraden op onze website. 

www.markantoffice.com
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Werkplekken
Het	type	bureau	waaraan	jij	op	je	

kantoordag	werkt,	maakt	hoe	jij	

beweegt		en	je	lichaam	gebruikt.	 

Kies	je	voor	een	zit-sta	werkplek,	 

zodat	je	dynamisch	werken	gemakkelijk	

kunt	toepassen	of	voor	één	van	onze	

zitwerkplekken?



11info@presibel.eu



12

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
130 cm

Draaggewicht:
80 kg

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
130 cm

Draaggewicht:
80 kg

Basis uitvoering

Basis uitvoering

Matrix Pro single

Matrix Pro hoek

Zwart
RAL 9005 

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Zilver
RAL 9006

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Het elektrisch verstelbare zit-sta bureau Matrix Pro biedt een in werkhoogte verstelbare werkplek 
tussen 65 en 130 cm hoogte. Matrix Pro wordt standaard geleverd inclusief werkblad.
Optioneel kan Matrix Pro worden voorzien van diverse bekabelings oplossingen, privacyschermen 
en een bedieningsdisplay met memory voor drie posities.

Het elektrisch verstelbare zit-sta bureau Matrix Pro biedt een in werkhoogte verstelbare werkplek 
tussen 65 en 130 cm hoogte. Matrix Pro wordt standaard geleverd inclusief werkblad.
Optioneel kan Matrix Pro worden voorzien van diverse bekabelings oplossingen, privacyschermen 
en een bedieningsdisplay met memory voor drie posities.

Standaard geleverd met twee knops 
hoogteverstelling, werkblad, onderstel, 
montage handleiding en schroeven. 

Standaard geleverd met twee knops 
hoogteverstelling, twee werkbladen, 
hoekonderstel, montage handleiding en 
schroeven. 

Matrix	Pro	single	bureau prijs

120 x 80 cm € 682

140 x 80 cm € 694

160 x 80 cm € 696

180 x 80 cm € 709

200 x 80 cm € 725

Matrix	Pro	hoek	bureau prijs

160 x 80 cm aanbouw 80 x 60 cm rechts € 1.122

180 x 80 cm aanbouw 80 x 60 cm rechts € 1.136

160 x 80 cm aanbouw 80 x 60 cm links € 1.122

180 x 80 cm aanbouw 80 x 60 cm links € 1.136
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Basis uitvoering

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Matrix Click biedt naast alle opties van Matrix Pro ook extra installatiegemak. Bij aflevering 
hoeven alleen de twee poten onder het blad geklikt te worden en je kan direct aan het werk.

Standaard geleverd met twee knops 
hoogteverstelling, werkblad, onderstel, 
montage handleiding en schroeven. 

Matrix Click
Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
130 cm

Draaggewicht:
120 kg 

Genoemde prijzen zijn altijd vanaf prijzen. 
Kijk op de juiste blz. voor prijzen van de uitbreidingen.

Maak	uw	Matrix	compleet	met	de	volgende	uitbreidingen:

Memory	Display
Instellingen opslaan 

Universele	kabelgoot
Kabelmanagement

Wire	Basket
Kabelmanagement

Cablespine
Kabels uit het zicht

Monitorarm
Voor 1 of 2 monitoren 

€ 56

€ 66

€ 52

€ 61

blz.	87

blz.	87

blz.	88

blz.	74

blz.	84

Media	hub	NL 
2x power, 2x USB charger

€ 87

Matrix	Click prijs

120 x 80 cm € 752

140 x 80 cm € 763

160 x 80 cm € 766

180 x 80 cm € 778

€ 100
vanaf

vanaf
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Basis uitvoering

Matrix Pro duo

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
130 cm

Draaggewicht:
80 kg per werkplek

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Het elektrisch verstelbare zit-sta bureau Matrix Pro duo biedt twee werkplekken tegenover 
elkaar. Per werkplek kan de werkhoogte versteld worden tussen 65 en 130 cm. Matrix Pro duo 
wordt standaard geleverd inclusief werkbladen. 

Optioneel kan Matrix Pro duo worden voorzien van diverse bekabelings oplossingen, 
tussenschermen en een bedieningsdisplay met memory voor drie posities.

Matrix	Pro	duo	bureau bladdiepte	75 bladdiepte	80

bladbreedte 120 € 1.386 € 1.386

bladbreedte 140 € 1.408 € 1.408

bladbreedte 160 € 1.415 € 1.415

bladbreedte 180 € 1.454 € 1.454

bladbreedte 200 € 1.502 € 1.502

Standaard geleverd met twee knops 
hoogteverstelling,twee werkbladen, 
dubbel onderstel, montage handleiding en 
schroeven. 

MyScreen tussenwanden: E-panel tussenwanden:

blz.	16 blz.	17

Matrix	Pro	duo	is	voorbereid	voor	een	tussenwand.	
Maak	zelf	de	keuze	uit	en	Myscreen	of	E-panel:

€ 240€ 256
vanafvanaf

zwart
xx = 70

wit
xx = 80

zilver
xx = 60

Matrix	Pro	trunk Prijs

Matrix Pro trunk set 140 cm € 228 

Matrix Pro trunk set 160 cm € 234 

Matrix Pro trunk set 180 cm € 257 

Matrix Pro sidetrunk € 104 

Matrix Pro intertrunk € 92 
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Smalle wang

Brede wang

Kijk op blz.	70	voor alle specificaties en prijzen van de uitbreidingen.

Maak	uw	Matrix	Pro	duo	compleet	met	de	volgende	uitbreidingen:

Met	1	smalle	wang bladdiepte	75 bladdiepte	80

bladbreedte 120 € 1.600 € 1.600

bladbreedte 140 € 1.622 € 1.622

bladbreedte 160 € 1.629 € 1.629

bladbreedte 180 € 1.668 € 1.668

Met	2	smalle	wangen bladdiepte	75 bladdiepte	80

bladbreedte 120 € 1.814 € 1.814

bladbreedte 140 € 1.836 € 1.836

bladbreedte 160 € 1.843 € 1.843

bladbreedte 180 € 1.882 € 1.882

Met	1	brede	wang bladdiepte	75 bladdiepte	80

bladbreedte 120 € 1.805 € 1.805

bladbreedte 140 € 1.827 € 1.827

bladbreedte 160 € 1.834 € 1.834

bladbreedte 180 € 1.873 € 1.873

Met	2	brede	wangen bladdiepte	75 bladdiepte	80

bladbreedte 120 € 2.224 € 2.224

bladbreedte 140 € 2.246 € 2.246

bladbreedte 160 € 2.253 € 2.253

bladbreedte 180 € 2.292 € 2.292

Met	1	smalle	en	1	brede	wang bladdiepte	75 bladdiepte	80

bladbreedte 120 € 2.019 € 2.019

bladbreedte 140 € 2.041 € 2.041

bladbreedte 160 € 2.048 € 2.048

bladbreedte 180 € 2.087 € 2.087

Memory	Display
Instellingen opslaan 

Sidetrunk
Kolom kabelgeleiding 

Kabelkolom
3 meter kabelgeleiding 

Tussenwand
Myscreen of E-panel

Matrix	Pro	trunk
Kabelmanagement 2.0 

€ 104

€ 66

€ 222

€ 228
vanaf

blz.	14

blz.	88

blz.	16+17

blz.	14

€ 240
vanaf

blz.	84

Media	hub	NL 
2x power, 2x USB-A charger

€ 87
Universele	kabelgoot

Kabelmanagement

€ 56

blz.	87
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MyScreen

Stofgroep	1

Wij verwijzen je graag naar de Stalen & Stoffen brochure voor meer 

informatie. Meer stoffen op aanvraag.

Voor meer kleuren verwijzen wij je graag naar de Stalen & Stoffen 

brochure. 

Rhapsody

Era / Hopper / Jazz / Xtreme

Harmony Fiji

Stofgroep	2	/	Custom	Print

Custom Print (Voorbeelden zie blz.	95)

Akoestische	vulling

Frame kleur

120 cm Stofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

120 x 30 cm € 256 € 291 € 34
120 x 40 cm € 274 € 317 € 46
120 x 50 cm € 292 € 343 € 57
120 x 60 cm € 310 € 369 € 68
120 x 70 cm € 328 € 395 € 80
120 x 80 cm € 346 € 421 € 91
120 x 90 cm € 364 € 447 € 103

140 x 30 cm € 284 € 319 € 40
140 x 40 cm € 302 € 345 € 53
140 x 50 cm € 320 € 371 € 67
140 x 60 cm € 338 € 397 € 80
140 x 70 cm € 356 € 423 € 93
140 x 80 cm € 374 € 449 € 106
140 x 90 cm € 392 € 475 € 120

160 x 30 cm € 312 € 347 € 46
160 x 40 cm € 330 € 373 € 61
160 x 50 cm € 348 € 399 € 76
160 x 60 cm € 366 € 425 € 91
160 x 70 cm € 384 € 451 € 106
160 x 80 cm € 402 € 477 € 122
160 x 90 cm € 420 € 503 € 137

180 x 30 cm € 340 € 375 € 51
180 x 40 cm € 358 € 401 € 68
180 x 50 cm € 376 € 427 € 86
180 x 60 cm € 394 € 453 € 103
180 x 70 cm € 412 € 479 € 120
180 x 80 cm € 430 € 505 € 137
180 x 90 cm € 448 € 531 € 154

200 x 30 cm € 368 € 403 € 57
200 x 40 cm € 386 € 429 € 76
200 x 50 cm € 404 € 455 € 95
200 x 60 cm € 422 € 481 € 114
200 x 70 cm € 440 € 507 € 133
200 x 80 cm € 458 € 533 € 152
200 x 90 cm € 476 € 559 € 171

Voor ons huidig aanbod van 
stalen en stoffen bezoek:

Stofkleuren
en stofgroepen 

Andere	formaten
en combinaties 

Meer	mogelijkheden
voor montage 

blz.	92-93

blz.	70

blz.	72

MyScreen bladklemmen wit 51910100 € 62
MyScreen bladklemmen zilver 51910101 € 62

MyScreen bladklemmen zwart 51910102 € 62

Zwart

Wit

Zilver

Voor	montage	op	Matrix	Pro
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Stofgroep	1

Wij verwijzen je graag naar de Stalen & Stoffen brochure voor meer 

informatie. Meer stoffen op aanvraag.

Rhapsody Harmony Fiji

55 cm hoog

60 cm hoog

65 cm hoog

E-panel	bevestiging

E-panel scheidingswand 120 x 55 cm 36DPE100xxxx € 240

E-panel scheidingswand 140 x 55 cm 36DPE200xxxx € 249

E-panel scheidingswand 160 x 55 cm 36DPE300xxxx € 259

E-panel scheidingswand 180 x 55 cm 36DPE400xxxx € 279

E-panel scheidingswand 200 x 55 cm 36DPE500xxxx € 308

E-panel scheidingswand 120 x 60 cm 36DP3100xxxx € 251

E-panel scheidingswand 140 x 60 cm 36DP3200xxxx € 260

E-panel scheidingswand 160 x 60 cm 36DP3300xxxx € 270

E-panel scheidingswand 180 x 60 cm 36DP3400xxxx € 290

E-panel scheidingswand 200 x 60 cm 36DP3500xxxx € 319

E-panel scheidingswand 120 x 65 cm 36DPF100xxxx € 256

E-panel scheidingswand 140 x 65 cm 36DPF200xxxx € 265

E-panel scheidingswand 160 x 65 cm 36DPF300xxxx € 275

E-panel scheidingswand 180 x 65 cm 36DPF400xxxx € 295

E-panel scheidingswand 200 x 65 cm 36DPF500xxxx € 324

Matrix Pro duo E-panel bracket set 22502080xx € 56

Fly-past bracket voor E-panel 3691023x € 45

Voor ons huidig aanbod van 
stalen en stoffen bezoek:

Stofkleuren
en stofgroepen 

Andere	formaten
en combinaties 

blz.	95

blz.	73

E-panel
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Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
130 cm

Draaggewicht:
80 kg per werkplek

Basis uitvoering

Met smalle scheidingswanden

Het elektrisch verstelbare bureau Matrix Pro wing biedt drie werkplekken in een hoek van 120 
graden. Per werkplek kan de werkhoogte versteld worden tussen 65 en 130 cm. Matrix Pro wing 
wordt standaard geleverd inclusief ergocurve werkbladen. De Ergocurve werkbladen bieden 
zowel in staande als zittende positie optimale ondersteuning aan het bovenlichaam. Armleggers 
op de bureaustoel zijn dus overbodig.
Standaard is Matrix Pro wing ook voorzien van een centrale kabelbak met knikarmen naar het 
werkblad en een kabelgoot onder het werkblad. Er kan gekozen worden tussen een Myscreen of 
E-panel tussenscherm.

Matrix Pro wing

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Standaard geleverd met twee knops 
hoogteverstelling, drie werkbladen, 
Wing onderstel, montagehandleiding en 
schroeven. 

MyScreen tussenwanden: E-panel tussenwanden:

blz.	70 blz.	73

Matrix	Pro	wing	is	inclusief	tussenwand.	
Maak	zelf	de	stofgroep	en	de	stofkleur	bij	Myscreen	of	E-panel:

Matrix	Pro	Wing	bureau

Matrix Pro wing desk MyScreen smal € 4.407

Matrix Pro wing desk MyScreen breed € 4.477

Matrix Pro wing desk E-panel smal € 4.149

Matrix Pro wing desk E-panel breed € 4.222

Matrix Pro memory display 22101810 € 58

Matrix Pro wing floor post zwart 22505200xx € 82

Media Hub 39138150xx € 87

Markant Energy Led lamp 52315000 € 216
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Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
130 cm

Draaggewicht:
80 kg per werkplek

Met zijn essenhouten poot past de Hybrid single perfect in de Hybrid collectie. Standaard kan 
de houten poot van de Hybrid single blank gelakt, wit of zwart afgewerkt worden. Bij het frame 
kan gekozen worden uit wit en zwart. De werkhoogte kan versteld worden tussen 65 en 130 cm. 
Hybrid single wordt standaard geleverd inclusief werkblad.

Max Hybrid single

Genoemde prijzen zijn altijd vanaf prijzen. 
Kijk op de juiste blz. voor prijzen van de uitbreidingen.

Maak	uw	Matrix	Wing	compleet	met	de	volgende	uitbreidingen:

Memory	Display
Instellingen opslaan 

Floor	post
Kabels uit het zicht

€ 66

blz.	87

blz.	84

Energy	Led	lamp
+ draadloos opladen

Kabeldoorvoer
op bureaublad

blz.	85

blz.	88

Media	hub	NL 
2x power, 2x USB-A charger

€ 87

€ 80

€ 216

Kies	uw	tussenwand
Myscreen of E-panel

blz.	70+73

Max Hybrid 120 x 80 cm single bureau € 1.748

Max Hybrid 160 x 80 cm single bureau € 1.761

Max Hybrid 180 x 80 cm single bureau € 1.774

Electrisch

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Essen
Echt hout

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Standaard geleverd met twee knops 
hoogteverstelling, een werkblad, montage 
handleiding en schroeven. 

Monitorarm
Voor 1 of 2 monitoren 

blz.	74

€ 100

€ 9
vanaf

vanaf

Kabelkolom
3 meter kabelgeleiding 

€ 222

blz.	88
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Max Hybrid

Pootkleuren:

Zwart
xx = 70

Wit
xx = 80

Essen 
xx = 60

Wing

Duo

Cluster van 4

Cluster van 6

Framekleuren:

Zwart
z = 1

Wit
z = 4

Zilver
z = 0

Accessoires speciaal voor Max Hybrid:

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
128 cm

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Meer 
bekabeling op 

blz.	84

Bladdecoren:

Kijk op blz. 93 voor de beschikbare bladdecoren.

Maak de Max	compleet met 
bijpassende accessoires vanaf blz.	74

Max Hybrid 160 x 75 cm duo bureau € 2.289 € 3.849

Max Hybrid 180 x 75 cm duo bureau € 2.352 € 3.912

Max Hybrid 160 x 75 cm cluster van 4 € 4.233 € 7.353

Max Hybrid 180 x 75 cm cluster van 4 € 4.329 € 7.449

Max Hybrid 160 x 75 cm cluster van 6 € 6.178 € 10.858

Max Hybrid 180 x 75 cm cluster van 6 € 6.304 € 10.984

Max Hybrid wing € 5.506 € 7.846

losse e-drive € 780

kabelgeleider € 215

meerprijs

meerprijs

meerprijs

meerprijs
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Max T-range

Wing

Duo

Cluster van 4

Cluster van 6

Framekleuren:

Zwart
z = 1

Wit
z = 4

Zilver
z = 0

Max T-range 160 x 75 cm duo bureau DA5FG9xz0y0101 € 1.958 € 3.518 € 532

Max T-range 180 x 75 cm duo bureau DD6FG9xz0y0101 € 2.095 € 3.655 € 595

Max T-range 160 x 75 cm cluster van 4 DOBFG9xz0y0101 € 3.847 € 6.967 € 1.063

Max T-range 180 x 75 cm cluster van 4 DRBFG9xz0y0101 € 4.085 € 7.205 € 1.189

Max T-range 160 x 75 cm cluster van 6 DPBFG9xz0y0101 € 5.735 € 10.415 € 1.594

Max T-range 180 x 75 cm cluster van 6 DSBFG9xz0y0101 € 6.093 € 10.773 € 1.783

Max T-range wing D79FG9xz0y0101 € 4.878 € 7.218 € 886

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
128 cm

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Bladdecoren:

Kijk op blz. 93 voor de beschikbare bladdecoren.

Bekabeling accessoires voor Max Hybrid en Max T-range:

Accessoires voor Max T-range:

Kabelkolom 3 meter 498900xx € 211

Max tussenpoot top voor kabelkolom 25001145xx € 35

Kabeldoorvoer Max Wing 25005195xx € 35

losse e-drive € 780

meerprijs

meerprijs

meerprijs

meerprijs
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Wing

Duo

Cluster van 4

Cluster van 6

Max Screen range

Max Screen Range 160 x 75 cm duo bureau DA5FJ9xz0y0101 € 2.937 € 4.497 € 1.162

Max Screen Range 180 x 75 cm duo bureau DD6FJ9xz0y0101 € 3.143 € 4.703 € 1.208

Max Screen Range 160 x 75 cm cluster van 4 DOBFJ9xz0y0101 € 5.771 € 8.891 € 1.874

Max Screen Range 180 x 75 cm cluster van 4 DRBFJ9xz0y0101 € 6.128 € 9.248 € 1.968

Max Screen Range 160 x 75 cm cluster van 6 DPBFJ9xz0y0101 € 8.603 € 13.283 € 2.587

Max Screen Range 180 x 75 cm cluster van 6 DSBFJ9xz0y0101 € 9.140 € 13.820 € 2.728

Max Screen Range wing D79FJ9xz0y0101 € 7.317 € 9.657 € 1.816

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
128 cm

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Framekleuren:

Zwart
z = 1

Wit
z = 4

Zilver
z = 0

Bladdecoren:

Kijk op blz. 93 voor de beschikbare bladdecoren.

Maak de Max	compleet met 
bijpassende accessoires vanaf blz.	74

meerprijs

meerprijs

meerprijs

meerprijs
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Wing

Duo

Cluster van 4

Cluster van 6

Framekleuren:

Max Panel kleuren:

Zwart
z = 1

Wit
y = K

Wit
z = 4

Bardolino eik
y = N

Hacienda black
y = T

Zilver
z = 0

Driftwood
y = R

Licht eik
y = U

Max Panel range

Max Panel Range 160 x 75 cm duo bureau DA5FH9xz0yy101 € 2.926 € 4.486 € 532

Max Panel Range 180 x 75 cm duo bureau DD5FH9xz0yy101 € 3.063 € 4.623 € 595

Max Panel Range 160 x 75 cm cluster van 4 DOBFH9xz0yy101 € 4.815 € 7.935 € 1.063

Max Panel Range 180 x 75 cm cluster van 4 DRBFH9xz0yy101 € 5.053 € 8.173 € 1.189

Max Panel Range 160 x 75 cm cluster van 6 DPBFH9xz0yy101 € 6.703 € 11.383 € 1.594

Max Panel Range 180 x 75 cm cluster van 6 DSBFH9xz0yy101 € 7.061 € 11.741 € 1.783

Max Panel Range wing D79FH9xz0yy101 € 5.846 € 8.186 € 886

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
65 cm

Maximale hoogte:
128 cm

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Handmatig Electrisch Stofgr. 2

Bladdecoren:

Kijk op blz. 93 voor de beschikbare bladdecoren.

Bekabeling accessoires voor Max Hybrid en Max T-range:

Kabelkolom 3 meter 498900xx € 211

Kabeldoorvoer Max 4 en Max 6 25001145xx € 35

Kabeldoorvoer Max Wing 25005195xx € 35

meerprijs

meerprijs

meerprijs

meerprijs
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MOx Pro single Framekleuren:

Zwart
z = 1

Wit
z = 4

Zilver
z = 0

MOx Pro 120 x 80 cm single bureau D205222z0y € 447

MOx Pro 140 x 80 cm single bureau D975222z0y € 455

MOx Pro 160 x 80 cm single bureau D305222z0y € 462

MOx Pro 180 x 80 cm single bureau D405222z0y € 491

MOx Pro 200 x 80 cm single bureau D455222z0y € 500

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Minimale hoogte:
62 cm

Maximale hoogte:
85 cm

Bladdecoren:

Kijk op blz. 93 voor de beschikbare bladdecoren.

Meer 
accessoires op 

blz.	72
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MOx Pro 120 x 80 cm single bureau D205222z0y € 447

MOx Pro 140 x 80 cm single bureau D975222z0y € 455

MOx Pro 160 x 80 cm single bureau D305222z0y € 462

MOx Pro 180 x 80 cm single bureau D405222z0y € 491

MOx Pro 200 x 80 cm single bureau D455222z0y € 500

MOx Pro duo Framekleuren:

Zwart
z = 1

Wit
z = 4

Zilver
z = 0

MOx Pro 160 x 160 cm duo bureau DJ35222z0y € 944

MOx Pro 180 x 160 cm duo bureau DH35222z0y € 983

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Minimale hoogte:
62 cm

Maximale hoogte:
85 cm

Bladdecoren:

Kijk op blz. 93 voor de beschikbare bladdecoren.

MOx Pro bench

MOx Pro 320 x 160 cm bench bureau DC35222z0y € 1.553

MOx Pro 360 x 160 cm bench bureau DG35222z0y € 1.627

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Minimale hoogte:
62 cm

Maximale hoogte:
85 cm

Framekleuren:

Zwart
z = 1

Wit
z = 4

Zilver
z = 0

Bladdecoren:

Kijk op blz. 93 voor de beschikbare bladdecoren.

Genoemde prijzen zijn altijd vanaf prijzen. 
Kijk op de juiste blz. voor prijzen van de uitbreidingen.

Maak	uw	MOx	compleet	met	de	volgende	uitbreidingen:

blz.	84

Energy	Led	lamp
+ draadloos opladen

blz.	85

Media	hub	NL 
2x power, 2x USB-A charger

€ 87
€ 216

Kies	uw	tussenwand
Myscreen op maat

blz.	16

Universele	kabelgoot
Kabelmanagement

€ 56

blz.	87

Cablespine
Kabels uit het zicht

€ 61

blz.	88

Monitorarm
Voor 1 of 2 monitoren 

blz.	74

€ 100
vanaf

Voor ons huidig aanbod van 
stalen en stoffen bezoek:
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Vergaderen
Een	vergaderruimte	is	dé	plek	om	samen	

te	komen,	plannen	te	maken,	ideeën	uit	

te	wisselen,	voortgang	te	bespreken,	

verder	te	komen	of	elkaar	beter	te	

maken.	Dat	verdient	aandacht.	Elke	

vergaderruimte	is	anders.	Daarom	bieden	

wij	verschillende	collecties	aan.	Welke	

past	bij	jouw	(nieuwe)	vergaderstijl?
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Hybrid meeting

Meer 
bekabeling op 

blz.	84

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Essenhout

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Vergaderen is misschien wel de belangrijkste reden om naar kantoor te komen. Gelukkig biedt 
Markant genoeg opties om je vergaderruimte goed in te richten. Of je nu wil staan of zitten, er is 
altijd een passende tafel.

Hybrid	meeting	table high low

200 x 100 cm € 1.107 € 833

200 x 120 cm € 1.209 € 961

240 x 100 cm € 1.193 € 917

240 x 120 cm € 1.280 € 1.004

280 x 100 cm € 1.755 € 1.447

280 x 120 cm € 1.861 € 1.468

320 x 100 cm € 1.832 € 1.434

320 x 120 cm € 1.957 € 1.559

Hybrid	round	meeting	table

Ø120 cm € 769

Ø140 cm € 825

Ø160 cm € 880

Ø180 cm € 992

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Zithoogte:
75 cm

Stahoogte:
108 cm

Accesoires

Cable spine 128 cm € 59

Kabeldoorvoer 60mm € 9

Stroomaansluitkabel 3 meter € 19

Flex Hub € 34
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Screenshare

POD 6    POD 4 corner

Hybrid meeting zelf combineren

Hybrid Soft seating bestaat uit een range van modulaire elementen. Je kunt alle elementen van 
de Hybrid collectie combineren tot één meubel. De stoffen zijn aanpasbaar per onderdeel. Ook 
de kleur kan veranderd worden per stuk. Op deze manier kun je dus een product ontwikkelen dat 
geheel bij jouw wensen past.  

blz.	45

blz.	45blz.	45
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MOx Pro meeting

MOx Pro 160 x 160  cm vergadertafel DF35222z0y € 1.074

MOx Pro 320 x 160 cm vergadertafel DN55222z0y € 1.812

Hoogte verstelbaar:
Handmatig

Minimale hoogte:
62 cm

Maximale hoogte:
85 cm

Vaste hoogte:
niet instelbaar

Conferenza

280 x 120 cm 229000L0y € 1.425

300 x 120 cm 229000L1y € 1.457

320 x 120 cm 229000L2y € 1.511

340 x 120 cm 22900L3y € 1.541

280 x 140 cm 229000M0y € 1.465

300 x 140 cm 229000M1y € 1.497

320 x 140 cm 229000M2y € 1.537

340 x 140 cm 229000M3y € 1.574

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Een luxe uitstraling met glimmend onderstel. 

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Met een breedte van 160 cm is MOX pro een ruime vergadertafel. De tafel kan samengesteld 
worden in diverse lengtes.
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Vaste hoogte:
niet instelbaar

Pitch klaptafel

120 x 80 cm zwart 3210293070y € 510

160 x 80 cm zwart 3210291070y € 531

180 x 80 cm zwart 3210292070y € 551

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Makkelijk te verplaatsen, ingeklapt neemt Pitch weinig ruimte in. Ideaal voor multifunctionele 
ruimtes.

Meer 
bekabeling op 

blz.	84

Accesoires

Cable spine 128 cm € 59

Kabeldoorvoer 60mm € 9

Stroomaansluitkabel 3 meter € 19

Flex Hub € 34

120 x 80 cm wit 3210293080y € 510

160 x 80 cm wit 3210291080y € 531

180 x 80 cm wit 3210292080y € 551

120 x 80 cm zilver 3210293060y € 510

160 x 80 cm zilver 3210291060y € 531

180 x 80 cm zilver 3210292060y € 551

Pitch tafel koppeling 32102799 € 11
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Kolomtafel	ronde	voet Wit zwart Zilver chroom

Met rond blad Ø70 cm € 351 € 351 € 384

Met rond blad Ø80 cm € 418 € 418 € 418

Met rond blad Ø100 cm € 452 € 452 € 452

Met rond blad Ø120 cm € 533 € 533 € 533

Kolomtafel	afgeronde	voet

Met vierkant blad 70 x 70 cm € 304 € 304 € 369

Met vierkant blad 80 x 80 cm € 287 € 287 € 352

Kolomtafel	vierkante	voet

Met vierkant blad 70 x 70 cm € 258 € 258 € 317

Met vierkant blad 80 x 80 cm € 241 € 241 € 300

Vaste hoogte:
niet instelbaar

Tom kolomtafel

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Chroom

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Maak zelf je combinatie tussen verschillende onderstellen en bladmaten.
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Markant Melamine bladen

Betonlook
y = DB

Wit
y = K

Grijs
y = A

Zwart
y = Z

Licht essen
y = U

Driftwood
y = R

Matt Black*
y = SA

Gebleekt eiken 
y = P

Hacienda zwart
y = T

Ril eiken
y = CN

Melamine	bladen	zijn	de	meest	toegepaste	bladen	in	kantoorinrichting;	dit	komt	mede	door	de	zeer	gunstige	prijs-kwaliteit	
verhouding.

Kenmerken	Markant	Melamine	bladen:
› Melamine toplaag: de meest toegepaste toplaag in de kantoorinrichting.
› 25 mm dik: solide blad met robuuste uitstraling.
› Strakke rechte randen, afgewerkt met 2 mm dik PVC band: stootvaste randafwerking.
› Onderzijde blad heeft hetzelfde decor als toplaag.
›  Kwalitatief zeer hoogwaardige spaanplaat kern: 

 - dichtheid 670 kg/m3: extra glad en deukbestendig. 
 - voldoet aan E1 norm voor formaldehyde uitstoot (3.5 mg/m2h): de geldende Europese norm voor gebruik binnenshuis.

HPL en 38 mm bureaubladen zijn op aanvraag mogelijk. Overige wensen bespreken wij graag met u.
Voor beschikbare decors, levertijd en prijs neemt u contact op met onze afdeling Sales Support.

Bardolino eiken
y = N

* Prijs Matt Black  en afwijkende maatvoering en decors op aanvraag: 030 693 69 69
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Melamine bladen

Standaard werkbladen

Werkblad 140 x 75 cm € 127 Werkblad 160 x 75 cm € 129

Werkblad 180 x 75 cm € 144 Werkblad 200 x 75 cm € 162

Aanbouwblad 60 x 60 cm € 69

Werkblad 80 x 80 cm € 80

Werkblad 120 x 80 cm € 114 Werkblad 140 x 80 cm € 127

Werkblad 160 x 80 cm € 129 Werkblad 180 x 80 cm € 144

Werkblad 200 x 80 cm € 162 Werkblad 200 x 100 cm € 168

Prijs Matt Black op aanvraag.

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Werkblad 70 x 70 cm € 97

Aanbouwblad 80 x 60 cm € 91
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Topbladen	2-store	kasten Topbladen	V-store	kasten

Topbladen	ladeblokken

Tafelblad	rond

Werkblad	Megaspace	120	x	120	cm

Vergaderbladen

 120 x 45 cm tbv 2-store kast € 103

 160 x 45 cm tbv 2-store kast € 127

 200 x 45 cm tbv 2-store kast € 152

 120 x 43 cm tbv V-store kast € 95

 58 x 43 cm tbv HQ ladeblok € 76

 78 x 43 cm tbv HQ ladeblok € 76

 54 x 43 cm tbv Mexl ladeblok € 57

Werkblad rond 80 cm € 198

Werkblad rond 100 cm € 232

Werkblad rond 120 cm € 313

Werkblad rond 140 cm € 354

Werkblad rond 160 cm € 396

Werkblad rond 180 cm € 468

Werkblad Megaspace € 337

Bladschroeven 8st € 5

Werkblad rond 70 cm € 195

recht 240 x 120 cm € 483

tonvormig 240 x 120 cm € 564

ovaal 240 x 120 cm € 610
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Zitmeubilair
Laat	de	tijd	die	je	zittend	doorbrengt	ook	maar	

goed	zijn!	Voor	je	lichaam	en	voor	het	werk	dat	

je	doet	of	het	gesprek	dat	je	voert.	Zittend	aan	

een	bureau,	aan	een	tafel	of	in	een	open	ruimte?	

Alleen	of	samen?	Stil	of	in	beweging?	Met	onze	

verschillende	collecties	bieden	wij	oplossingen	

in	alle	vormen,	kleuren	en	maten,	conform	de	

Nederlandse	en	Europese	normen.	
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'Ontworpen met een circulaire gedachte.'

Vanaf	het	eerste	idee	groen
Bij Markant weten we al heel lang dat modulair meubilair de 
duurzame weg naar de toekomst is. Op deze manier kunnen 
we met minder onderdelen meer meubilair. Gunstig voor het 
milieu, gunstig voor je meubel.

Flexibel	in	gebruik
Workways is zodanig ontworpen dat het meubel eenvoudig te 
monteren en te demonteren is. Zo kan je niet alleen makkelijk 
het ontwerp van je Workways aanpassen en zo de levensduur 
verlengen, maar kan aan het einde van de cyclus ook eenvoudig 
alle grondstoffen gescheiden worden.

+ + +

Workways eenvoudig hergebruik van 
uitgekiende basismodules.

Markant 
circulair

Isa Kroon

Product Designer Markant

Workways
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Workways
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Zitelement
Modulair. Met hoge of lage rug.

Soft seating Workways

Markant 
circulair

Made	in
HOLLAND

Zitelement Laag € 750

Hoekelement 
Modulair. Met hoge of lage rug.

Plantenbak
Modulair, Inclusief kunststof binnenbak

Poef
Modulair. 

Bijzettafel
Swivel of vrijstaand

Tafel
Modulair. 

Kijk op blz.	92 voor alle  
beschikbare stofkleuren.

Hoog € 795

Hoekelement Laag € 995

Hoog € 1.095

Poef € 475 Tafel € 359

Plantenbak € 595

Bijzettafel swivel € 195

vrijstaand € 295
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Hoekbank
3 x hoekelement en 2 x zitelement, laag

Tweezitsbank
2 x hoekelement, laag

Driezits		bank
2 x hoekelement en 1 x zitelement, laag

Zitelement Laag € 750

Hoog € 795

Hoekelement Laag € 995

Hoog € 1.095

Poef € 475 Tafel € 359

Plantenbak € 595

Bijzettafel swivel € 195

vrijstaand € 295

Stoel € 885

Tweezitsbank € 1.990

Hoekbank € 4.485

Driezits bank € 2.740
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Soft seating Hybrid

Side	Screen	BizClass	Worktop
Side screen voor een BizClass Worktop

Single	1.5	Seater
Eenpersoons zitelement

Armrest
Armleuning als toevoeging voor alle elementen

Three Seater 
Driepersoons zitelement

Side	Screen 
Side screen voor alle elementen

Two Seater 
Tweepersoons zitelement

One Seater*
Smal eenpersoons zitelement

Wing	Seater	
Driepersoons 120 graden hoekelement

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Low 105 x 8 x 48 cm 19002016xxxx € 346 € 408

High 105 x 8 x 116 cm  19002017xxxx € 829 € 919

Low 77 x 8 x 48 cm 19002012xxxx € 277 € 325

High 77 x 8 x 116 cm 19002013xxxx € 691 € 814

Low 77 x 29 x 48 cm 19002011xxxx € 284 € 464

High 77x8x116 cm 19002018xxx € 761 € 856

Low 77 x 67 x 77 cm Artikelnummer € 1.243 € 1.409

High 77 x 66 x 145 cm Artikelnummer € 1.477 € 1.739

Low 77 x 96 x 77 cm 19aa101yxxxx(xx) € 1.503 € 1.670

High 77 x 96 x 145 cm 19aa102yxxxx(xx) € 1.807 € 2.069

Low 77 x 132 x 77 cm 19aa103yxxxx(xx) € 2.097 € 2.430

High 77 x 132 x 145 cm 19aa104yxxxx(xx) € 2.614 € 3.139

Low 77 x 198 x 77 cm 19aa105xxxx (xx) € 3.128 € 3.625

High 77 x 198 x 145 cm 19aa106yxxxx(xx) € 3.680 € 4.466

Low 285 x 247 x 77 cm 19aa131yxxxx(xx) € 3.394 € 3.725

High 285 x 247 x 145 cm 19aa132yxxxx(xx) € 4.598 € 5.151

* De One Seater - Low en High kunnen niet losstaand neergezet worden en kunnen alleen 
toegepast worden in een configuratie.

Het gebeurt steeds vaker dat je meer vrijheid krijgt in de keuze waar en wanneer je wil werken. Doordat het steeds normaler wordt 
om op afstand te werken, verandert de rol van het kantoor. Het wordt meer een inspirerende ontmoetingsplek. Deze plek wordt 
gebruikt om nieuwe ideeën te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingsverbanden te laten ontstaan. Wij hebben ons programma hier 
speciaal voor ontwikkeld. Met Hybrid is het mogelijk om binnen een samenhangend design verschillende werkplekken te creëren 
voor verschillende taken.

Hybrid Soft seating bestaat uit een range van modulaire elementen. Je kunt alle elementen van de Hybrid collectie combineren tot 
één bank. De stoffen zijn aanpasbaar per onderdeel. Ook de kleur kan veranderd worden per stuk. Op deze manier kun je dus een 
product ontwikkelen dat geheel bij jouw wensen past.  
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Low 105 x 8 x 48 cm 19002016xxxx € 346 € 408

High 105 x 8 x 116 cm  19002017xxxx € 829 € 919

Low 77 x 8 x 48 cm 19002012xxxx € 277 € 325

High 77 x 8 x 116 cm 19002013xxxx € 691 € 814

Low 77 x 29 x 48 cm 19002011xxxx € 284 € 464

High 77x8x116 cm 19002018xxx € 761 € 856

Low 77 x 67 x 77 cm Artikelnummer € 1.243 € 1.409

High 77 x 66 x 145 cm Artikelnummer € 1.477 € 1.739

Low 77 x 96 x 77 cm 19aa101yxxxx(xx) € 1.503 € 1.670

High 77 x 96 x 145 cm 19aa102yxxxx(xx) € 1.807 € 2.069

Low 77 x 132 x 77 cm 19aa103yxxxx(xx) € 2.097 € 2.430

High 77 x 132 x 145 cm 19aa104yxxxx(xx) € 2.614 € 3.139

Low 77 x 198 x 77 cm 19aa105xxxx (xx) € 3.128 € 3.625

High 77 x 198 x 145 cm 19aa106yxxxx(xx) € 3.680 € 4.466

Low 285 x 247 x 77 cm 19aa131yxxxx(xx) € 3.394 € 3.725

High 285 x 247 x 145 cm 19aa132yxxxx(xx) € 4.598 € 5.151

Right	Seater
Eenpersoons zitelement rechts met eindzitting

BetweenBox	Single	
Tussenelement met werkblad

Corner Seater
Eenpersoons hoekelement

BizClass	Worktop	Single
Tussenelement met twee draaibare flextops

Left	Seater	
Eenpersoons zitelement links met eindzitting 

BetweenBox	Double 
Tweepersoons zitelement met werkblad

Inside	out 

BizClass	Worktop	Right
Eenpersoons zitelement rechts met draaibare flextop

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Low 77 x 137 x 77 cm 19aa113yxxxx(xx) € 1.766 € 1.945

High 77 x 137 x 145 cm 19aa114yxxxx(xx) € 2.055 € 2.332

Low 77 x 137 x 77 cm 19aa11 yxxxx(xx) € 1.766 € 1.945

High 77 x 137 x 145 cm 19aa112yxxxx(xx) € 2.055 € 2.332

Low 77 x 78 x 77 cm 19aa107yxxxx(xx) € 1.655 € 1.919

High 77 x 78 x 145 cm 19aa108yxxxx(xx) € 2.192 € 2.551

Low 77 x 78 x 77 cm artikelnummer € 3.328 € 3.649

High 77 x 78 x 145 cm artikelnummer € 4.499 € 5.036

Low 77 x 30 x 77 cm 19aa115yxxxx(xx) € 1.240 € 1.324

High 77 x 30 x 145 cm 19aa115yxxxx(xx) € 1.630 € 1.781

Low 77 x 162 x 77 cm 19aa117yxxxx(xx) € 2.787 € 3.326

High 77 x 162 x 145 cm 19aa118yxxxx(xx) € 3.409 € 4.195

Low 105 x 30 x 77 cm 9aa119yxxxx(xx) € 1.635 € 1.841

High 105 x 30 x 145 cm 19aa120yxxxx(xx) € 2.065 € 2.328

Low 105 x 96 x 77 cm 19aa125yxxxx(xx) € 2.674 € 3.048

High 105 x 96 x 145 cm 19aa126yxxxx(xx) € 2.989 € 3.513

Kijk op blz.	92	voor alle beschikbare stofkleuren.

Stofgroep 1

Rhapsody Harmony

Stofgroep 2

Sapphire
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Soft seating Hybrid

BizClass	Worktop	Left
Eenpersoons zitelement links met draaibare flextop

Twin	Seater	-	Low
Dubbel tweepersoons zitelement

BizClass	Worktop	Double
Tweepersoons zitelement met twee draaibare flextops

Twin	End	Seater
Dubbel tweepersoons zitelement met eindzitting

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Low 105 x 96 x 77 cm 19aa 123 y xxxx (xx) € 2.674 € 3.048

High 105 x 96 x 145 cm 19aa124yxxxx(xx) € 2.989 € 3.513

Low 105 x 162 x 77 cm 19aa121yxxxx(xx) € 3.523 € 4.061

High 105 x 162 x 145 cm 19aa122yxxxx(xx) € 4.145 € 4.932

Low 148 x 132 x 77 cm  19aa127yxxxx(xx) € 3.672 € 4.004

High 148 x 132 x 145 cm  19aa128yxxxx(xx) € 4.189 € 4.714

Low 148 x 136 x 77 cm 19aa129yxxxx(xx) € 3.186 € 3.518

High 148 x 136 x 145 cm 19aa130xxxx(xx)  € 3.463 € 4.016

Sidetable

Mediahub

Stool
Bijzet kruk laag

Flexhub
1x Power 1x USB Charger

Stofgroep 1 Stofgroep 2

50 cm 19aa161yx € 291 € 329

80 cm 19aa160yx € 332 € 396 50 cm (Ø) 45 cm (H) 19aa133yxxxx € 396 € 668

39138150xx € 87

NL 39138100 € 34

BE 39138103 € 34

Stofgroep 1

Rhapsody Harmony

Stofgroep 2

Kijk op blz.	92	voor alle beschikbare stofkleuren.

Sapphire
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Soft seating Hybrid Idea starters

Triple	Wing	Seater
Driedubbel driepersoons 120 graden hoekelement

POD	4
Vierpersoons POD met vergadertafel (80 x 134 cm)

POD	2	-	Low
Tweepersoons POD met vergadertafel (80 x 97 cm)

POD	6
Zespersoons POD met vergadertafel (70 x 200 cm)

Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 2

Stofgroep 2

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Stofgroep 1 Stofgroep 2

Low 105 x 96 x 77 cm 19aa 123 y xxxx (xx) € 2.674 € 3.048

High 105 x 96 x 145 cm 19aa124yxxxx(xx) € 2.989 € 3.513

Low 105 x 162 x 77 cm 19aa121yxxxx(xx) € 3.523 € 4.061

High 105 x 162 x 145 cm 19aa122yxxxx(xx) € 4.145 € 4.932

Low 148 x 132 x 77 cm  19aa127yxxxx(xx) € 3.672 € 4.004

High 148 x 132 x 145 cm  19aa128yxxxx(xx) € 4.189 € 4.714

Low 148 x 136 x 77 cm 19aa129yxxxx(xx) € 3.186 € 3.518

High 148 x 136 x 145 cm 19aa130xxxx(xx)  € 3.463 € 4.016

Low 285 x 247 x 77 cm 19aa131yxxxx(xx) € 7.686 € 8.435

High 285 x 247 x 145 cm 19aa132yxxxx(xx) € 9.443 € 10.576

Low 105 x 230 x 77 cm 19aa141yxxxx(xx) € 4.164 € 4.559

High 105 x 230 x 145 cm  19aa142yxxxx(xx) € 5.799 € 6.417

Low 142 x 230 x 77 cm 19aa143yxxxx(xx) € 5.324 € 6.111

High 142 x 230 x 145 cm 19aa144yxxxx(xx) € 7.429 € 8.659

Low 209 x 230 x 77 cm  19aa149yxxxx(xx) € 7.924 € 9.105

High 209 x 230 x 145 cm 19aa150 xxxx(xx) € 9.953 € 11.797

POD	4	Corner
Vierpersoons POD met vergadertafel (70 x 200 cm)

Plano	t.b.v.	Hybrid	POD’s	-	High
Plano is geschikt voor TV schermen van

26”- 52”, Maximum draagvermogen 75 kg.

Energy	led	lamp 

Stofgroep 1 Stofgroep 1Stofgroep 2 Stofgroep 2

Screenshare	Table
Tafelblad (220 x 120 cm) met achterwand. Inclusief Plano beugel.

Low 217 x 230 x 77 cm  19aa145yxxxx(xx) € 6.994 € 7.780

High 217 x 230 x 145 cm  19aa146yxxxx(xx) € 9.860 € 11.090 250 x 150 x 205 cm 19aa151yxxxx(xx) € 3.913 € 4.148

50 cm 19aa161yx € 291 € 329

80 cm 19aa160yx € 332 € 396 50 cm (Ø) 45 cm (H) 19aa133yxxxx € 396 € 668

42 x 30 cm IB11W10150 € 72 52315000 € 216
39138150xx € 87

NL 39138100 € 34

BE 39138103 € 34

Stofgroep 1

Rhapsody Harmony

Stofgroep 2

Kijk op blz.	92	voor alle beschikbare stofkleuren.

Sapphire
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Design collectie

Kijk voor de actuele collectie en 
mogelijkheden op onze website. 

www.markantoffice.com/designcollectie
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Design collectie
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Design collectie
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Design collectie

Kijk voor de actuele collectie en 
mogelijkheden op onze website. 

www.markantoffice.com/designcollectie
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Autobalance	task

Autobalance	manager

Stripe

Autobalance	Pro

Bureaustoelen

Stripe Charcoal STP-11103901 € 515

 ǡ Zijwaartse ondersteuning

 ǡ Flexibele, meedraaiende rugschaal

 ǡ Zitdiepte verstelling

 ǡ Armleggers in hoogte verstelbaar

 ǡ Rug en armleggers gemaakt van 100%  

 recyclebaar polypropyleen

 ǡ Zitdiepte verstelling

 ǡ Lendensteun

 ǡ Rug in mesh of stof

 ǡ Zitting voorzien van zwarte stof

 ǡ Aluminium kruisvoet

 ǡ Armleggers verstelbaar in 3D 

 (hoogte, breedte en diepte verstelbaar)

 ǡ Zitdiepte verstelling

 ǡ Rug en zitting in zwart leder

 ǡ Aluminium kruisvoet

 ǡ Armleggers in aluminum met leder padding

 ǡ Zitdiepte verstelling

 ǡ Rug en zitting gestoffeerd in charcoal grey

 ǡ Aluminum kruisvoet

 ǡ Armleggers 3d verstelbaar 

 (hoogte, breedte en diepte verstelbaar)

Autobalance, zonder armsteunen Zwart, met mesh rug 426401003901 € 489

Autobalance, met armsteunen Zwart, met mesh rug 426401013901 € 499

Autobalance Pro Zwart 426711108819 € 479

Autobalance Pro Wit 426723308819 € 479

Autobalance Manager zonder hoofdsteun Zwart leer 426411110901 € 575

Autobalance Manager met hoofdsteun Zwart leer 426421110901 € 599
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Veloce

Bureaustoelen

Torino

Controller

Zit-sta	hulp	Balance	

Move	it	zit-sta	hulp

 ǡ Zitdiepte verstelling

 ǡ Lendensteun

 ǡ Rug en zitting zwart gestoffeerd

 ǡ Aluminium kruisvoet

 ǡ 4d armleggers

 ǡ Verstelbare hoofdsteun

 ǡ Zwart leer

 ǡ Armleggers van chroom

 ǡ Kruisvoet van chroom

 ǡ Hoogte instelbaar van 60 -84 cm

 ǡ Zwart stoffen zitting

 ǡ Hoogte instelbaar van 60 -84 cm

 ǡ Zwart stoffen zitting

 ǡ Geïntegreerde handgreep

 ǡ Zitdiepte verstelling

 ǡ Armleggers verstelbaar in hoogte,  

 diepte, breedte en draaibaar.

 ǡ Rug in mesh of stof

 ǡ Rug en armleggers gemaakt van 100%  

 recyclebaar polypropyleen

Veloce bureaustoel Zwart, mesh rug 426801013901 € 449

Veloce bureaustoel Zwart, gestoffeerde rug 426801113901 € 455

Torino stoel met lage rug Zwart leer 426661230901 € 479

Torino stoel met hoge rug Zwart leer 426651230901 € 499

Controller Zwart S084901201M837 € 1.325

Balance zit-sta hulp Zwart 42600000 € 164

Move It zit-sta hulp Zwart 42601001 € 205
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Pep! stoel met armleggers wit frame 4511410x € 126

Pep! stoel met armleggers zwart frame 4511110x € 126

Pep! stoel met armleggers chroom frame 4511210x € 138

Pep! zwart gestoffeerde stoel met armleggers wit frame 4511410x2901 € 204

Pep! zwart gestoffeerde stoel met armleggers zwart frame 4511110x2901 € 204

Pep! zwart gestoffeerde stoel met armleggers chroom frame 4511210x2901 € 218

Sledestoel	zonder	armleggers:

Sledestoel	met	armleggers:

Pep! stoel zonder armleggers wit frame 4511400x € 102

Pep! stoel zonder armleggers zwart frame 4511100x € 102

Pep! stoel zonder armleggers chroom frame 4511200x € 114

Pep! zwart gestoffeerde stoel zonder armleggers wit frame 4511400x2901 € 182

Pep! zwart gestoffeerde stoel zonder armleggers zwart frame 4511100x2901 € 182

Pep! zwart gestoffeerde stoel zonder armleggers chroom frame 4511200x2901 € 194

Pep! schrijftableau wit HPL 45908705 € 75

Pep! koppelset 2 stuks 45908400 € 7

Pep! glijder per stuk 45909700 € 4

Pep! cap + vilt ten behoeve van glijder per stuk 45909850 € 3

Pep!

Accessoires:

Andere stofkleuren tegen meerprijs van € 22

Andere stofkleuren tegen meerprijs van € 22

Schaalkleur:

Zwart 
x = 0

Groen 
x = 2

Blauw 
x = 3

Grijs 
x = 6

Rood 
x = 4

Wit 
x = 5

Zand 
x = 1

Pep! transportwagen 45910000 € 535
voor 15 gestoffeerde of 40 ongestoffeerde Pep! stoelen
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Pep! zwart gestoffeerde stoel zonder armleggers chroom frame 4511200x2901 € 194

Vector

Basso

Vector stoel pure white 29915000 € 51

Basso kruk zwart 28410001  € 239 

Vector stoel mandarin 29916000 € 51

Vector stoel taupe 29917000 € 51

Vector stoel mustard 29918000 € 51

Vector stoel teal blue 29919000 € 51

Basso kruk wit 28410002  € 239 
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Weave	chair

Schaalkleur:

Framekleur:

*Weave met gladde schaal alleen in Zwart, Grijs en Wit.

Zwart 
x = 1

Zwart 
x = 1

Geel 
x = 6

Geel 
x = 5

Blauw 
x = 5

Blauw 
x = 6

Grijs 
x = 2

Grijs 
x = 7

Wit 
x = 4

Wit 
x = 4

Chrome 
x = 2

Rood 
x = 3

Rood 
x = 3

Meerprijzen:

Weave	vierpoots	stoel	zonder	armleggers

Weave	sledestoel	zonder	armleggers

Weave	vierpoots	stoel	met	houten	onderstel	zonder	armleggers

Weave chair € 149

Weave chair gladde schaal* € 198

Weave chair € 179

Weave chair gladde schaal* € 228

Weave chair € 365

Weave chair gladde schaal* € 414

Armleggers € 19

Chrome onderstel € 19
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Weave chair
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Opbergen
De	kunst	van	het	opruimen.	In	onze	collectie	vind	je	

kasten	in	alle	soorten	en	maten,	welke	helpen	om	het	

kantoor	opgeruimd	en	overzichtelijk	te	houden.	En	

welk	materiaal	past	bij	jouw	interieur?	Natuurlijk	hout	

of	industrieel	staal?	Wij	bieden	kasten	voor	grote	

ruimtes,	zoals	de	schuifdeurkasten,	roldeurkasten	of	

draaideurkasten.	Of	juist	op	zoek	naar	een	kast	voor	

onder	het	bureau?	Kijk	dan	eens	bij	onze	ladeblokken	

of	persoonlijke	opbergmogelijkheden.
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Maak uw 2-store kast 
compleet met een plantenbak

blz.	60

2-store breedte 2-store	hoogte Gladde deuren Akoestische	deuren Houten deuren

120 cm 72 cm, incl. 2 legborden € 1.254 € 1.409 € 1.355

120 cm 117 cm, incl. 3 legborden € 1.295 € 1.569 € 1.399

120 cm 165 cm, incl. 3 legborden € 1.529 € 1.652

120 cm 200 cm, incl. 3 legborden € 2.084 € 2.861 € 2.250

2-store breedte 2-store	hoogte Gladde deuren Akoestische	deuren Houten deuren

160 cm 72 cm, incl. 2 legborden € 1.271 € 1.726 € 1.373

160 cm 117 cm, incl. 3 legborden € 1.450 € 1.833 € 1.566

160 cm 165 cm, incl. 3 legborden € 1.726 € 1.864

2-store breedte 2-store	hoogte Gladde deuren Akoestische	deuren Houten deuren

200 cm 72 cm, incl. 2 legborden € 1.438 € 2.014 € 1.553

200 cm 117 cm, incl. 3 legborden € 1.637 € 2.085 € 1.768

2-store breedte Plantenbak Topblad	melamine Extra	legbord	(120	cm	1st,	160	en	200	cm	2st)

120 cm € 367 € 100 € 84

160 cm € 388 € 123 € 134

200 cm € 404 € 147 € 148

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Standaard geleverd: ongemonteerd 
in ‘flatpacks’, met legborden, 
montage handleiding en benodigde 
bevestgingsmateriaal. 

2-store

Draaggewicht:
50 kg per legplank

Onze 2-store schuifdeurkast is beschikbaar in een groot aantal afmetingen. Deze hoge kwaliteit 
schuifdeurkast past altijd in jouw kantoor en is makkelijk in gebruik door de zeer soepel 
schuivende deuren. Beschikbaar met zowel stalen als houten deuren.

De stalen deuren zijn ook beschikbaar in een akoestische versie.

Tegen meerprijs zijn andere kleuren of kleurcombinaties mogelijk.

Deurdempers soft close set voor 2 deuren € 39



59info@presibel.eu

Maak uw V-store kast 
compleet met een plantenbak

blz.	60

V-store breedte V-store	hoogte Kunststof	deuren

120 cm 72 cm incl. legborden € 468

120 cm 100 cm incl. legborden € 503

120 cm 136 cm incl. legborden € 569

120 cm 198 cm incl. legborden € 626

V-store breedte Topblad	melamine Extra	legbord Uittrekbaar	legbord Uittrekframe

120 cm € 92 € 41 € 155 € 212

Zwart
RAL 9005 

Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9006

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Standaard geleverd: gemonteerd 
geleverd, met legborden, montage 
handleiding en alle benodigde 
bevestgingsmateriaal. 

V-Store+

Een solide stalen romp en polypropylene deuren geven de V-store+ roldeurkast 
een tijdloze uitstraling. Ongeacht welke afmeting is de ruimte efficiency zeer hoog. 
De legborden zijn standaard geschikt voor laterale hangmappen.

Draaggewicht:
40 kg per legplank
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Plantenbakken	voor	2-store	en	M-store

Omschrijving Opmerking Prijs

Set a 4 legborddragers  t.b.v. M-Store legborden € 5 

Topbladen	

Topblad 160 x 100 cm t.b.v. 2x M-Store schuifdeurkast 160 cm back-to-back € 149 

Topblad 200 x 100 cm t.b.v. 2x M-Store schuifdeurkast 200 cm back-to-back € 163 

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Standaard geleverd: ongemonteerd 
in ‘flatpacks’, met legborden, 
montage handleiding en benodigde 
bevestgingsmateriaal. 

M-store

Draaggewicht:
40 kg per legplank

De houten kast M-store is met zijn verschillende uitvoeringen en kleuren volledig aangepast 
op het assortiment werkbladen van Markant. 

Breng extra leven en groen in je kantoor met onze plantenbakken. De bakken kunnen 
vrijstaand geplaatst worden of gecombineerd worden met onze kasten. We hebben onze 
plantenbakken ontwikkeld voor gebruik met kunstplanten, maar ze zijn eenvoudig zelf aan 
te passen voor gebruik met echte planten.

Plantenbakken vanaf € 367

M-Store breedte M-Store	hoogte Opmerking Prijs

160 cm schuifdeurkast 78 cm Cilinderslot incl. 1 legbord € 1.502

160 cm schuifdeurkast 120 cm Cilinderslot incl. 4 legborden € 1.654

160 cm schuifdeurkast 160 cm Cilinderslot incl. 6 legborden € 1.838

160 cm schuifdeurkast 195 cm Cilinderslot incl. 8 legborden € 2.053

M-Store breedte M-Store	hoogte Opmerking Prijs

200 cm schuifdeurkast 78 cm Cilinderslot incl. 1 legbord € 1.564

200 cm schuifdeurkast 120 cm Cilinderslot incl. 4 legborden € 1.743

200 cm schuifdeurkast 160 cm Cilinderslot incl. 6 legborden € 1.958

200 cm schuifdeurkast 195 cm Cilinderslot incl. 8 legborden € 2.174

Meer info:

blz.	58
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M-Store breedte M-Store	hoogte Opmerking Prijs

99 cm draaideurkast 78 cm Excl. slotstang incl. 1 legbord € 681

99 cm draaideurkast 120 cm Excl. slotstang incl. 2 legborden € 768

99 cm draaideurkast 160 cm Excl. slotstang incl. 3 legborden € 899

99 cm draaideurkast 195 cm Excl. slotstang incl. 4 legborden € 1.056

Omschrijving Opmerking Prijs

Slotstangsysteem t.b.v. M-store draaideurkast Compleet € 85 

Legbord M-Store t.b.v. M-store draaideurkast melamine, incl dragers € 55 

Set a 4 legborddragers  t.b.v. M-Store legborden € 5 

Topbladen	 Opmerking Prijs

Extra topblad 99 x 45 cm t.b.v. M-store draaideurkast € 68 

Topblad  200 x 45 cm t.b.v. 2x M-Store draaideur side-to-side  € 136 

Topblad 100 x 90 cm t.b.v. 2x M-Store draaideur back-to-back € 164 

Topblad 200 x 90 cm t.b.v. 4x M-Store draaideur € 284 

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

Standaard geleverd: ongemonteerd 
in ‘flatpacks’, met legborden, 
montage handleiding en benodigde 
bevestgingsmateriaal. 

Standaard geleverd: ongemonteerd 
in ‘flatpacks’, met legborden, 
montage handleiding en benodigde 
bevestgingsmateriaal. 

Draaggewicht:
40 kg per legplank

Draaggewicht:
40 kg per legplank

M-Store breedte M-Store	hoogte Opmerking Prijs

99 cm vakkenkast 120 cm 9 vakken € 768

99 cm vakkenkast 160 cm 12 vakken € 899

99 cm vakkenkast 195 cm 15 vakken € 1.056
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Basiselement Locker Echo Master 150,2 x 100 x 45 cm, 6 vakken € 4.177

Aanbouwmodule Echo locker met 6 verschillende compartimenten. Metalen behuizing, deur en rug in metaal, kast RAL 7047 - deuren RAL 7036

Aanbouwmodule Echo locker met 6 verschillende compartimenten. Metalen behuizing, deur en rug in metaal, kast RAL 7047 - deuren RAL 7036

Aanbouwmodule Echo locker met 7 verschillende compartimenten. Metalen behuizing, deur en rug in metaal, kast RAL 7047 - deuren RAL 7036

Standaard geleverd: 
Volledig gemonteerd geleverd. 

Lockers

Onze lockers zijn een lust voor het oog en houden je spullen veilig. We hebben de lockers 
voorzien van draadloze bediening voor een mooi rustige uitstraling. De pasjes om de lockers 
te bedienen worden natuurlijk meegeleverd.

Op aanvraag kunnen we ook andere maten, kleuren en type sloten leveren in onze lockers.

Aanbouwdeel Locker Echo Master 150,2 x 100 x 45 cm, 6 vakken € 4.177

Aanbouwdeel Locker Echo Master 150,2 x 100 x 45 cm, 7 vakken € 4.758
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Lockers
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HQ Ladeblokken 58 cm diep
Uitlopend product

HQ Ladeblokken 78 cm diep
Uitlopend product

Accessoires:

HQ ladeblok 3x A6, 56 x 43 x 58 cm 39322800 € 550

HQ ladeblok 3x A6, 56 x 43 x 58 cm 39322880 € 550

HQ ladeblok 3x A6, 56 x 43 x 58 cm 39322860 € 550

HQ ladeblok 1x A6, 1x A4 56 x 43 x 58 cm 39322500 € 550

HQ ladeblok 1x A6, 1x A4 56 x 43 x 58 cm 39322580 € 550

HQ ladeblok 1x A6, 1x A4 56 x 43 x 58 cm 39322560 € 550

HQ ladeblok 3x A6, 56 x 43 x 78 cm 39324000 € 616

HQ ladeblok 3x A6, 56 x 43 x 78 cm 39324080 € 616

HQ ladeblok 3x A6, 56 x 43 x 78 cm 39324060 € 616

HQ ladeblok 1x A6, 1xA4 56 x 43 x 78 cm 39324500 € 616

HQ ladeblok 1x A6, 1xA4 56 x 43 x 78 cm 39324580 € 616

HQ ladeblok 1x A6, 1xA4 56 x 43 x 78 cm 39324560 € 616

3x A6 en pennenlade, (h x b x d) 56 x 43 x 58 cm:

3x A6 en pennenlade, , (h x b x d) 56 x 43 x 78 cm:

1x A6 + 1x A4 en pennenlade, (h x b x d) 56 x 43 x 78 cm:

1x A6 + 1x A4 en pennenlade, (h x b x d) 56 x 43 x 58 cm:

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.

58 cm melamine top REC-MFC25-0432x0583-X0-1Y € 75

78 cm melamine top REC-MFC25-0432x0783-X0-1Y € 75

Kussen voor HQ Stofgroep 1 € 199
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Multilade

Swivel

Multilade zwart 39317470 € 125 21 nov 

Multilade wit 39317480 € 125

Multilade zilver 39317460 € 125

Swivel pennenbakje zwart 39317300 € 32

Swivel pennenbakje wit 39317380 € 32

Swivel pennenbakje zilver 39317360 € 32

Ladeblok Mexl 53 cm diep 

Mexl ladeblok 3x A6 zwart A5103000 € 319

Mexl ladeblok 3x A6 wit A5103080 € 319

Mexl ladeblok 3x A6 zilver A5103050 € 319

Melamine top 1 39600496y € 44

Accessoires

3x A6, (h x b x d) 55 x 42 x 53 cm

Met deze lade voeg persoonlijke opbergruimte toe aan je werkplek. Middels sleutel afsluitbaar, dus 

perfect om wat kleine spullen veilig in op te bergen.

Pennenbakje voor Mexl ladeblokken

Geef alles een plekje met deze pennenbak inzet.
€ 16

Het Swivel pennenbakje is een elegante en praktische oplossing om uw werkplek vrij van de 

dagelijkse kantoorbenodigheden te houden. Het pennenbakje is 360° draaibaar.

Kijk op blz.	93 voor de beschikbare bladdecoren.
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Rustig werken
Als	organisatie	is	het	fijn	om	medewerkers	op	

kantoor	te	zien.	Op	dit	kantoor	gebeurt	veel.	

Ontmoetingen	tussen	collega’s,	op	kantoor	of	via	de	

telefoon	of	video	call.	Teams	die	ideeën	uitwisselen	

of	duo’s	in	een	creatieve	sessie,	waar	je	de	energie	

vanaf	voelt	stralen	en	het	enthousiasme	hoort.	Die	

ideeën	werken	ze	ook	verder	uit.	Het	liefst	even	in	

stilte.	Hoe	faciliteren	jullie	dit	in	jullie	kantoor?
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Hybrid Apod

Hybrid	Apod	S

Afmetingen (LxBxH) 
100	x	110	x	228	cm

Hybrid	Apod	L

Afmetingen (LxBxH) 

120	x	230	x	228	cm	

Hybrid	Apod	M

Afmetingen (LxBxH) 
120	x	180	x	228	cm	

Hybrid	Apod	XL

Afmetingen (LxBxH) 
240	x	230	x	228	cm

Apod S zonder tafel apod-1A020019804 € 8.648 Apod M zonder tafel apod-2A020019804 € 11.054

Apod L zonder tafel apod-3B020019804 € 12.842 Apod XL zonder tafel apod-4B020019804 € 19.647

Vaste	tafel Zit-sta	tafel

vaste tafel € 447 zit-sta tafel € 892

Hoogte verstelbaar:
Electrisch

Minimale hoogte:
71 cm

Maximale hoogte:
108 cm

Draaggewicht:
80 kg

Vaste hoogte:
97 cm
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Apod M zonder tafel apod-2A020019804 € 11.054

Hybrid Apod
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Extra	akoestische	vulling

80 cm 90 cmStofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling Stofgroep 1

Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

100 cm 110 cmStofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling Stofgroep 1

Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

120 cm 130 cmStofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling Stofgroep 1

Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

80 x 30 cm € 206 € 242 € 23
80 x 40 cm € 226 € 270 € 30
80 x 50 cm € 246 € 298 € 38
80 x 60 cm € 266 € 326 € 46
80 x 70 cm € 286 € 354 € 53
80 x 80 cm € 306 € 382 € 61
80 x 90 cm € 326 € 410 € 68

90 x 30 cm € 222 € 258 € 26
90 x 40 cm € 242 € 286 € 34
90 x 50 cm € 262 € 314 € 43
90 x 60 cm € 282 € 342 € 51
90 x 70 cm € 302 € 370 € 60
90 x 80 cm € 322 € 398 € 68
90 x 90 cm € 342 € 426 € 77

100 x 30 cm € 238 € 274 € 29
100 x 40 cm € 258 € 302 € 38
100 x 50 cm € 278 € 330 € 48
100 x 60 cm € 298 € 358 € 57
100 x 70 cm € 318 € 386 € 67
100 x 80 cm € 338 € 414 € 76
100 x 90 cm € 358 € 442 € 86

110 x 30 cm € 254 € 290 € 31
110 x 40 cm € 274 € 318 € 42
110 x 50 cm € 294 € 346 € 52
110 x 60 cm € 314 € 374 € 63
110 x 70 cm € 334 € 402 € 73
110 x 80 cm € 354 € 430 € 84
110 x 90 cm € 374 € 458 € 94

120 x 30 cm € 270 € 306 € 34
120 x 40 cm € 290 € 334 € 46
120 x 50 cm € 310 € 362 € 57
120 x 60 cm € 330 € 390 € 68
120 x 70 cm € 350 € 418 € 80
120 x 80 cm € 370 € 446 € 91
120 x 90 cm € 390 € 474 € 103

130 x 30 cm € 286 € 322 € 37
130 x 40 cm € 306 € 350 € 49
130 x 50 cm € 326 € 378 € 62
130 x 60 cm € 346 € 406 € 74
130 x 70 cm € 366 € 434 € 86
130 x 80 cm € 386 € 462 € 99
130 x 90 cm € 406 € 490 € 111
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Stofgroep	1

Stofkleuren blz. 95 en Stalen & Stoffen brochure. 

Meer stoffen op aanvraag.

Zwart

Rhapsody

Wit

Harmony Fiji

Zilver

Extra	akoestische	vulling

Frame kleur

140 cm 150 cmStofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling Stofgroep 1

Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

140 x 30 cm € 302 € 338 € 40
140 x 40 cm € 322 € 366 € 53
140 x 50 cm € 342 € 394 € 67
140 x 60 cm € 362 € 422 € 80
140 x 70 cm € 382 € 450 € 93
140 x 80 cm € 402 € 478 € 106
140 x 90 cm € 422 € 506 € 120

150 x 30 cm € 318 € 354 € 43
150 x 40 cm € 338 € 382 € 57
150 x 50 cm € 358 € 410 € 71
150 x 60 cm € 378 € 438 € 86
150 x 70 cm € 398 € 466 € 100
150 x 80 cm € 418 € 494 € 114
150 x 90 cm € 438 € 522 € 128

Stofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling Stofgroep 1

Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

Stofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling Stofgroep 1

Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

Stofgroep 1
Stofgroep 2/
Custom print

Akoestische 
vulling

160 x 30 cm € 334 € 370 € 46
160 x 40 cm € 354 € 398 € 61
160 x 50 cm € 374 € 426 € 76
160 x 60 cm € 394 € 454 € 91
160 x 70 cm € 414 € 482 € 106
160 x 80 cm € 434 € 510 € 122
160 x 90 cm € 454 € 538 € 137

170 x 30 cm € 350 € 386 € 48
170 x 40 cm € 370 € 414 € 65
170 x 50 cm € 390 € 442 € 81
170 x 60 cm € 410 € 470 € 97
170 x 70 cm € 430 € 498 € 113
170 x 80 cm € 450 € 526 € 129
170 x 90 cm € 470 € 554 € 145

180 x 30 cm € 366 € 402 € 51
180 x 40 cm € 386 € 430 € 68
180 x 50 cm € 406 € 458 € 86
180 x 60 cm € 426 € 486 € 103
180 x 70 cm € 446 € 514 € 120
180 x 80 cm € 466 € 542 € 137
180 x 90 cm € 486 € 570 € 154

190 x 30 cm € 382 € 418 € 54
190 x 40 cm € 402 € 446 € 72
190 x 50 cm € 422 € 474 € 90
190 x 60 cm € 442 € 502 € 108
190 x 70 cm € 462 € 530 € 126
190 x 80 cm € 482 € 558 € 144
190 x 90 cm € 502 € 586 € 162

200 x 30 cm € 398 € 434 € 57
200 x 40 cm € 418 € 462 € 76
200 x 50 cm € 438 € 490 € 95
200 x 60 cm € 458 € 518 € 114
200 x 70 cm € 478 € 546 € 133
200 x 80 cm € 498 € 574 € 152
200 x 90 cm € 518 € 602 € 171

160 cm

180 cm

200 cm

190 cm

170 cm

Voor ons huidig aanbod van 
stalen en stoffen bezoek:

MyScreen

MyScreen van Markant is het scheidingswanden en -panelen programma voor de complete 
werkomgeving. MyScreen is verkrijgbaar voor verschillende toepassingen: gemonteerd aan 
het bureau, als (dubbele) cubicle of vrijstaand in de ruimte. Naar wens gestoffeerd, uitgevoerd 
in stofstaal of in custom print doek en allen naar keuze met een akoestische vulling. Daarnaast 
heeft u de keuze uit een wit frame, zwart frame of een zilver frame voor uw MyScreen.

Voor meer kleuren verwijzen wij je graag naar de Stalen & Stoffen 

brochure. 

Era / Hopper / Jazz / Xtreme

Stofgroep	2	/	Custom	Print

Custom Print (Voorbeelden zie blz.	95)
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Voet voor MyScreen wit 51923000 € 32

Voet voor MyScreen zilver 51923001 € 32

Voet voor MyScreen zwart 51923002 € 32

Verrijdbare voet voor MyScreen wit 51923100 € 88

Verrijdbare voet voor MyScreen zilver 51923101 € 88

Verrijdbare voet voor MyScreen zwart 51923102 € 88

80 cm

120 cm

160 cm

200 cm

100 cm

140 cm

180 cm

Stofgroep 1 Stofgroep 1

Stofgroep 1 Stofgroep 1

Stofgroep 1 Stofgroep 1

Stofgroep 1

Stofgroep 2/
Custom print

Stofgroep 2/
Custom print

Stofgroep 2/
Custom print

Stofgroep 2/
Custom print

Stofgroep 2/
Custom print

Stofgroep 2/
Custom print

Stofgroep 2/
Custom print

80 x 110 cm € 450 € 550
80 x 120 cm € 477 € 585
80 x 140 cm € 532 € 656
80 x 160 cm € 588 € 728

100 x 110 cm € 503 € 603
100 x 120 cm € 532 € 640
100 x 140 cm € 591 € 715
100 x 160 cm € 650 € 790

120 x 110 cm € 555 € 655
120 x 120 cm € 587 € 695
120 x 140 cm € 650 € 774
120 x 160 cm € 712 € 852

140 x 110 cm € 608 € 708
140 x 120 cm € 642 € 750
140 x 140 cm € 708 € 832
140 x 160 cm € 775 € 915

160 x 110 cm € 661 € 761
160 x 120 cm € 696 € 804
160 x 140 cm € 767 € 891
160 x 160 cm € 837 € 977

180 x 110 cm € 714 € 814
180 x 120 cm € 751 € 859
180 x 140 cm € 825 € 949
180 x 160 cm € 900 € 1.040

200 x 110 cm € 767 € 867
200 x 120 cm € 806 € 914
200 x 140 cm € 884 € 1.008
200 x 160 cm € 962 € 1.102

MyScreen - los staande panelen

MyScreen losstaande scheidingswanden en -panelen 
programma voor de complete werkomgeving. Losstaande 
scheidingswanden en -panelen zijn inclusief akoestische 
vulling.

Voor	losstaande	panelen

Voor	bladmontage Voor	montage	op	Matrix	Pro	duo	en	MOx

MyScreen bladklemmen wit 51910100 € 62

MyScreen bladklemmen zilver 51910101 € 62

MyScreen bladklemmen zwart 51910102 € 62

Montagebracket voor MyScreen fly past wit 51910200 € 81

Montagebracket voor MyScreen fly past zilver 51910201 € 81

Montagebracket voor MyScreen fly past zwart 51910202 € 81

Matrix Pro duo MyScreen bracket set wit 51910270 € 73

Matrix Pro duo MyScreen bracket set zilver 51910271 € 73

Matrix Pro duo MyScreen bracket set zwart 51910272 € 73

MOx Pro bench bracket set wit 51910300 € 55

MOx Pro bench bracket set zilver 51910301 € 55

MOx Pro bench bracket set zwart 51910302 € 55

Let op  MyScreen voet 
wordt per stuk verkocht.
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55 cm hoog

60 cm hoog

65 cm hoog

Matrix Pro duo MyScreen bracket set wit 51910270 € 73

Matrix Pro duo MyScreen bracket set zilver 51910271 € 73

Matrix Pro duo MyScreen bracket set zwart 51910272 € 73

MOx Pro bench bracket set wit 51910300 € 55

MOx Pro bench bracket set zilver 51910301 € 55

MOx Pro bench bracket set zwart 51910302 € 55

E-panel	bevestiging

E-panel scheidingswand 120 x 55 cm 36DPE100xxxx € 240

E-panel scheidingswand 140 x 55 cm 36DPE200xxxx € 249

E-panel scheidingswand 160 x 55 cm 36DPE300xxxx € 259

E-panel scheidingswand 180 x 55 cm 36DPE400xxxx € 279

E-panel scheidingswand 200 x 55 cm 36DPE500xxxx € 308

E-panel scheidingswand 120 x 60 cm 36DP3100xxxx € 251

E-panel scheidingswand 140 x 60 cm 36DP3200xxxx € 260

E-panel scheidingswand 160 x 60 cm 36DP3300xxxx € 270

E-panel scheidingswand 180 x 60 cm 36DP3400xxxx € 290

E-panel scheidingswand 200 x 60 cm 36DP3500xxxx € 319

E-panel scheidingswand 120 x 65 cm 36DPF100xxxx € 256

E-panel scheidingswand 140 x 65 cm 36DPF200xxxx € 265

E-panel scheidingswand 160 x 65 cm 36DPF300xxxx € 275

E-panel scheidingswand 180 x 65 cm 36DPF400xxxx € 295

E-panel scheidingswand 200 x 65 cm 36DPF500xxxx € 324

Matrix Pro duo E-panel bracket set 22502080xx € 56

Stofgroep	1

Stofkleuren blz. 95 en Stalen & Stoffen brochure. 

Meer stoffen op aanvraag.

Rhapsody Harmony Fiji

Voor ons huidig aanbod van 
stalen en stoffen bezoek:

E-panel

De E-panel is een slanke scheidingswand zonder frame. Dankzij het zeer lichte 
gewicht is de E-panel uitermate geschikt om toe te passen bij single en combi 
werkplekken. Door de structuur van de ecologisch verantwoorde kern is de E-panel 
ook nog eens zeer sterk. Bovendien is deze kern volledig herbruikbaar

Fly-past bracket voor E-panel 3691023x € 45
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Accessoires
Maak	je	werkplek	af	met	de	juiste	accessoires!	 

Kies	voor	monitorarmen	voor	een	juiste	kijkhoogte,	

en	daarmee	werkhouding.	Zorg	voor	goede	

kabelgeleiding	voor	minder	storingen	en	een	

opgeruimd	kantoor.	Eenvoudig	opladen	van	

apparatuur	doe	je	gewoon	binnen	hndbereik.	 

In	onze	collectie	vind	je	verschillende	toevoegingen	

die	werkplekken	naar	een	hoger	niveau	tillen.
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Zoom 100

Draaggewicht:
20 kg

Vesa:
75 & 100

Zoom 102

Zoom 102 twin 

Draaggewicht:
15 kg

Vesa:
75 & 100

Draaggewicht:
2 x 7,5 kg

Vesa:
75 & 100

Zoom 102 dual

Draaggewicht:
2 x 7,5 kg

Vesa:
75 & 100

Zoom 100 monitorarm incl M12 bladbevestiging IB21D60050B € 100

Zoom 102 monitorarm incl M12 bladbevestiging IB21D60250B € 174

Zoom 100 monitorarm incl M12 bladbevestiging IB21D60050W € 100

Zoom 100 monitorarm incl M12 bladbevestiging IB21D60050 € 100

Zoom 102 monitorarm incl M12 bladbevestiging IB21D60250W € 174

Zoom 102 monitorarm incl M12 bladbevestiging IB21D60250 € 174

Zoom 102 monitorarm Twin incl M12 bladbevestiging IB200250B € 303

Zoom 102 monitorarm Twin incl M12 bladbevestiging IB200250W € 303

Zoom 102 monitorarm Twin incl M12 bladbevestiging IB200250 € 303

Zoom 102 dual monitorarm incl M12 bladbevestiging IB290050W € 250

Zoom 102 dual monitorarm incl M12 bladbevestiging IB290050 € 250
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Zoom bladbevestigingen

Roset	bladbevestiging

Losse bladbevestiging voor Zoom en Q4. Voor bladdikte 13-29 mm, boorgat 60 mm, inclusief kabeldoorvoer.

Flex klem tbv Zoom en Q4 IB230050B € 29

Flex klem tbv Zoom en Q4 IB230050W € 29

Flex klem tbv Zoom en Q4 IB230050 € 29

Flex	bladklem.

Losse bladbevestiging voor Zoom en Q4. Voor bladdikte 8-38 mm. Kan niet gemonteerd worden op een Max of Max Hybrid 

Zoom bladklem. 

Losse bladbevestiging voor Zoom en Q4. Voor bladdikte 8-42 mm

Zoom klem tbv Zoom en Q4 IB260050B € 25

Zoom klem tbv Zoom en Q4 IB260050W € 25

Zoom klem tbv Zoom en Q4 IB260050 € 25

Roset tbv Zoom en Q4 IB990100B € 27

Roset tbv Zoom en Q4 IB990100W € 27

Roset tbv Zoom en Q4 IB990100 € 27
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Zoomflex
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Zoomflex

Zoomflex Dual

Zoomflex bladklem

Monitorarm Zoomflex IB210060W € 205

Monitorarm Zoomflex IB210060 € 205

Zoomflex dual monitorarm IB290240W € 303

Zoomflex dual monitorarm IB290240 € 303

Zoomflex bladklem met kabelclip IB230150W € 49

Zoomflex bladklem met kabelclip IB230150 € 49

Draaggewicht:
max 10 kg    

Vesa:
75 & 100

Draaggewicht:
max 10 kg

Vesa:
75 & 100
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Q4 1x zoom 100

Q4 1x zoom 102

Q4 zoom 100 set zwart, geschikt voor 1 monitor IB210710B € 144

Q4 zoom 100 set wit, geschikt voor 1 monitor IB210710W € 144

Q4 zoom 100 set zilver, geschikt voor 1 monitor IB210710 € 144

Draaggewicht:
18 kg

Vesa:
75 & 100

Q4 zoom 102 set zwart, geschikt voor 1 monitor IB210610B € 189

Q4 zoom 102 set wit, geschikt voor 1 monitor IB210610W € 189

Q4 zoom 102 set zilver, geschikt voor 1 monitor IB210610 € 189

Draaggewicht:
18 kg

Vesa:
75 & 100
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Q4 2x zoom 102

Draaggewicht:
max 18 kg

Vesa:
75 & 100

Q4 1x zoom 100 dual

Draaggewicht:
max 18 kg

Vesa:
75 & 100

Q4 1x zoom 102 dual

Draaggewicht:
max 18 kg

Vesa:
75 & 100

Q4 2x Zoom 102 set zwart, geschikt voor twee monitoren IB210660B € 329

Q4 2x Zoom 102 set wit, geschikt voor twee monitoren IB210660W € 329

Q4 2x Zoom 102 set zilver, geschikt voor twee monitoren IB210660 € 329

Q4 zoom 100 dual monitor set zwart, geschikt voor twee monitoren IB295250B € 228

Q4 zoom 100 dual monitor set wit, geschikt voor twee monitoren IB295250W € 228

Q4 zoom 100 dual monitor set zilver, geschikt voor twee monitoren IB295250 € 228

Q4 zoom 102 dual monitorarm set zwart, geschikt voor twee monitoren IB295150B € 265

Q4 zoom 102 dual monitorarm set wit, geschikt voor twee monitoren IB295150W € 265

Q4 zoom 102 dual monitorarm set zilver, geschikt voor twee monitoren IB295150 € 265
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Q4 componenten

Q4	post 

500 mm, incl. M12 bladbevestiging

Q4	Zoom	100	monitorarm 

Max. draagvermogen 18 kg

Q4	zoom	102	monitorarm 

Max. draagvermogen 18 kg

Q4	zoom	100	Dual 

Max.  draagvermogen 18 kg

Q4	zoom	102	Dual 

Max. draagvermogen 18 kg

Q4 zoom 100 monitorarm IB210100B € 100

Q4 zoom 100 monitorarm IB210100W € 100

Q4 zoom 100 monitorarm IB210100 € 100

Q4 zoom 102 monitorarm IB210250B € 153

Q4 zoom 102 monitorarm IB210250W € 153

Q4 zoom 102 monitorarm IB210250 € 153

Q4 zoom 100 dual monitorarm IB290350B € 192

Q4 zoom 100 dual monitorarm IB290350W € 192

Q4 zoom 100 dual monitorarm IB290350 € 192

Q4 zoom 102 dual monitorarm IB290150B € 234

Q4 zoom 102 dual monitorarm IB290150W € 234

Q4 zoom 102 dual monitorarm IB290150 € 234

Q4 500 mm monitor post IB220850B € 52

Q4 500 mm monitor post IB220850W € 52

Q4 500 mm monitor post IB220850 € 52

Losse	bladbevestiging	voor	Zoom	en	Q4.	Roset	bladbevestiging 

Voor bladdikte 13-29 mm, boorgat 60 mm

Losse	bladbevestiging	voor	Zoom	en	Q4.	Flex	bladklem 

Voor bladdikte 8-38 mm

Losse	bladbevestiging	voor	Zoom	en	Q4.	Zoom	bladklem 

Voor bladdikte 8-42 mm

Flex klem tbv Zoom en Q4 IB230050B € 29

Flex klem tbv Zoom en Q4 IB230050W € 29

Flex klem tbv Zoom en Q4 IB230050 € 29

Zoom klem tbv Zoom en Q4 IB260050B € 25

Zoom klem tbv Zoom en Q4 IB260050W € 25

Zoom klem tbv Zoom en Q4 IB260050 € 25

Roset tbv Zoom en Q4 IB990100B € 27

Roset tbv Zoom en Q4 IB990100W € 27

Roset tbv Zoom en Q4 IB990100 € 27
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CPU houders

Laptop houders

Space-A 

Min: 60 x 240 mm, max: 250 x 580 mm

Traveler 

Mobiele laptopstandaard

Healthy	Handy	Laptop	Stand 

Mobiele laptopstandaard

Space-C 

Min: 30 x 175 mm, max: 115 x 323 mm

VESA	laptophouder 

Tbv Zoom, Zoomflex en Q4

Traveler laptopsteun T40017500 € 68

VESA laptophouder T40049955 € 55

Zwart T41033140 € 78

Wit T41033130 € 78

Zilver T41033150 € 78

Zwart T41033157 € 78

Wit T41033159 € 78

Zilver T41033155 € 78

Healthy handy laptop stand T40017600 € 39
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Media hub

Media	hub	NL 
2x power, 2x USB-A charger

Media	hub	NL 
2x power, 1x USB-A, 1x USB-C charger

Media	hub	NL 
3x power

Coni Powerdock Frame:

Stekkerdoos:

Zwart 3913814070 € 87

Coni Powerdock frame zwart 39135002 € 200

Wit 3913814080 € 87

Zwart 3913815070 € 87

Wit 3913815080 € 87

Zwart 3913812070 € 87

Wit 3913812080 € 87

Coni Powerdock frame wit 39135001 € 200

Coni Powerdock frame zilver 39135000 € 200

Coni Powerdock NL, 3x 230 volt 39135150 € 122

Coni Powerdock BE, 3x 230 volt 39135250 € 122

Design Multimodule

NL, 3x 230 volt 39131600 € 152

NL, 2x 230 volt + 2x RJ45 Cat6e 39136600 € 241

BE, 3x 230 volt 39131625 € 179
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NL, 2x 230 volt + 2x RJ45 Cat6e 39136600 € 241

Powerframe

Inbouwmodule:

Stekkerdoos:

Stekkerdoos:

Cover:

Zwart 39135042 € 62

Wit 39135041 € 62

Zilver 39135040 € 62

Stekkerdoos tbv Powerframe NL 39135550 € 117

Stekkerdoos tbv Powerframe NL 39135550 € 117

Stekkerdoos tbv Powerframe BE 39135650 € 114

Stekkerdoos tbv Powerframe BE 39135650 € 114

Zwart 39135073 € 194

Wit 39135071 € 194

Zilver 39135070 € 194

Flex Hub
1x power, 1x USB charger

Flex Hub NL 39138100 € 34

Flex Hub BE 39138103 € 34

Energy led lamp 

52315000 € 216
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Step

3x 230 volt:

4x 230 volt:

5x 230 volt:

Step stekkerdoos 3x stroom, NL 39132050 € 27

Step stekkerdoos 3x stroom, B/F 39132060 € 27

Step stekkerdoos 4x stroom, NL 39132070 € 30

Step stekkerdoos 4x stroom, B/F 39132080 € 30

Step stekkerdoos 5x stroom, NL 39132040 € 33

Verbindingskabel Aansluitkabel

Verdeelblokje

Verbindingskabel GST18 0,3 meter 39134065 € 17

Verbindingskabel GST18 1 meter 39134056 € 19

Verbindingskabel GST18 2 meter 39134055 € 20

Verbindingskabel GST18 3 meter 39134057 € 23

Aansluitsnoer GST18 1,5 meter 39134020 € 16

Aansluitsnoer GST18 3 meter 39134000 € 19

Aansluitsnoer GST18 5 meter 39134025 € 26

GST18 verdeelblokje 39133940 € 18
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Universele kabelgoot 75 cm

Wirebasket

60 cm:

140 cm:

100 cm:

160 cm:

Zwart 2250247070 € 56

Zwart 6020900650 € 52

Wit 6020900680 € 52

Zilver 6020900600 € 52

Zwart 6020901050 € 62

Wit 6020901080 € 62

Zilver 6020901000 € 62

Zwart 6020901450 € 71

Wit 6020901480 € 71

Zilver 6020901400 € 71

Zwart 6020901650 € 84

Wit 6020901680 € 84

Zilver 6020901600 € 84

Zilver 2250247080 € 56

Wit 2250247060 € 56
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Cable spine

Kabeldoorvoer

38 cm:

300 cm:

60 mm:

128 cm:

80 mm:

Kabelkolom

Zwart 68112270 € 61

Zwart 39117500 € 9

Zwart 49890035 € 222

Wit 68112280 € 61

Zilver 68112250 € 61

Zwart 68112170 € 61

Wit 68112180 € 61

Wit 39117550 € 9

Grijs 39117535 € 9

RVS 39133915 € 32

Zwart 69305204 € 10

Wit 69305250 € 10

Grijs 69305235 € 10

RVS 39133916 € 32

Zilver 49890030 € 222

Wit 49890025 € 222

Zilver 68112150 € 61
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Ruimte voor aantekeningen
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Aflevergegevens

Markant ordernummer  

Naam Dealer  

Contactpersoon Dealer  

Telefoonnummer Dealer  

Naam eindgebruiker  

Contactpersoon  

Afleveradres  

Postcode  

Plaats  

Telefoon  

Faxnummer  

Email  

Tekeningen bijgevoegd?   Ja/Nee

Ruimten leeg/schoon/beschikbaar? Ja/Nee 

Lift aanwezig?  Ja/Nee 

Afmetingen lift   

Welke etage?  

Afstand lossen tot deur m 

Trap aanwezig? Ja/nee, kruis hieronder het soort trap aan. 

Afmetingen trap  

Overige bijzonderheden  

Op de dag van de inhuizing dient de locatie gereed te zijn voor inhuizing. Alle ruimtes 
moeten voldoende bereikbaar zijn en leeg worden opgeleverd. Indien aan deze voorwaarden 
niet wordt voldaan, kan de projectleider besluiten de inhuizing niet te laten plaatsvinden. 
De kosten worden doorgerekend indien inhuizing niet door kan gaan of vertraagd wordt 
vanwege onjuiste informatie.

Inhuisdatum:

Voorkeur: 

(Tekeningen verplicht vanaf 5 werkplekken)

Alle	velden	zijn	verplichte	invulvelden!	
Zonder complete informatie kunnen wij de inhuizing niet in behandeling nemen en inplannen.

Inhuisformulier

LET	OP!
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Markant garantietermijnen

MyScreen 12 maanden Op fabricagefouten

E-Panel 12 maanden Op fabricagefouten

Max frame onderdelen – excl. bureaubladen / Max Hybrid 84 maanden* Op fabricagefouten

Matrix/Matrix Pro frame – excl. bureaubladen 60 maanden* Op fabricagefouten

MOx Pro 84 maanden* Op fabricagefouten

Matrix Click 84 maanden* Op fabricagefouten

Tom frame onderdelen - excl. bureaubladen 60 maanden* Op fabricagefouten

Bureaubladen en houtbouw - melamine 12 maanden Op fabricagefouten

Autobalance bureaustoelen, Veloce, Torino, Stripe 24 maanden* Op fabricagefouten

Overige conferentie- en vergaderstoelen 12 maanden* Op fabricagefouten

Design collectie 12 maanden* Op fabricagefouten

PEP!, Basso, Weave 24 maanden* Op fabricagefouten

Hybrid Soft seating, Workways 60 maanden* Op fabricagefouten

HQ ladeblokken, Mexl ladeblokken 60 maanden Op fabricagefouten

V-store roldeurkasten 60 maanden Op fabricagefouten

2-Store schuifdeurkasten 60 maanden Op fabricagefouten

M-Store draaideur- en schuifdeurkasten 12 maanden Op fabricagefouten

Overige kasten 12 maanden Op fabricagefouten

Monitorarmen 12 maanden* Op fabricagefouten

CPU houders 12 maanden Op fabricagefouten

Elektrificatie modules 12 maanden Op fabricagefouten

Overige accessoires 12 maanden Op fabricagefouten

Werkplekken

Producten Termijn Informatie

Zitmeubilair

Opbergen

Accessoires

Akoestiek

* Voor alle projectmeubellijnen is de garantietermijn uit te breiden naar 120 maanden, voor de voorwaarden 
zie Max / MOx Pro / Scenarios

* Met uitzondering van bekleding, wielen en gasveren 

De bovenstaande garantietermijnen zijn geldig tot en met 31-12-2022



92

Voor ons huidig aanbod van 
stalen en stoffen bezoek:

Drukwerk kan afwijken van daadwerkelijke kleuren.

100 105101 200102 104 300 301201 302202 303

304 501400 502401 500 503 504 505 600 601 602

901 907904 910902 908905903 909906

707 708 709 710 800 801 802 803 804 806 807 808

603 604 605 606 607 703700 704701 705702 706

Sapphire

300 304301 305302 303

314 306315 318 319

309 311307 312308 313

Fiji
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Bardolino eiken
y = N

Bardolino eiken
y = N

Betonlook
y = DB

Wit
y = K

Wit
y = K

Grijs
y = A

Kleuren	beschikbaar	voor	M-Store	kasten

* Prijs van  
Matt Black  

op aanvraag.

Zwart
y = Z

Driftwood
y = R

Driftwood
y = R

Matt Black*
y = SA

Gebleekt eiken 
y = P

Hacienda zwart
y = T

Hacienda zwart
y = T

Licht essen
y = U

Licht essen
y = U

Ril eiken
y = CN

Bladstalen	voor	Melamine	bladen

100 104101 200102 103 300 301201 400202 401

402 601501 602502 600 603 604 605 606 607 608

700 701 702 800 801 802 805 806803 807804 900

901 905902 906903 904

100 200 500102 300 600103 400 601104 401 602

603 800604 801701 802702 803 804 900 901

Rhapsody

Harmony
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Artikel	1:	Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en 

uitvoering van alle verbintenissen tussen de in Nederland gevestigde vennoot-
schappen behorende tot de Markant Group (waaronder Markant Nederland 
B.V. en Markant International B.V.), gevestigd te Houten, verder te noemen 
‘Markant’, en haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen ‘de koper’, 
welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de wet.

1.2 Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaar-
den zijn voor Markant slechts bindend indien en voor zover deze door Markant 
schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wet-
telijk voorschrift, dan zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de strij-
digheid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepa-
ling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven.

1.4 Markant wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voor-
waarden van de koper van de hand. Onder ‘zaken’ wordt in deze voor-
waarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals project-support,  
projectadvisering, montage, programmering en onderhoud. Onder ‘koper’ 
wordt tevens de opdrachtgever bedoeld. 

1.5 Markant is gerechtigd om de inhoud van deze algemene voorwaarden 
bij te stellen en/of te wijzigen. Koper wordt hierover voortijdig per mail  
geïnformeerd.

Artikel	2:	Aanbod	en	aanvaarding
2.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Markant gedaan, ook indien 

door een vertegenwoordiger en ongeacht of deze bevoegd was, tot levering 
van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrij-
blijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2 Een order kan worden geplaatst via de webshop van Markant. Voor het gebruik 
van de webshop dient koper een klantnummer te hebben. Bij aanmelding als 
gebruiker op de webshop verkrijgt koper een unieke gebruikersnaam en wacht-
woord. De order komt direct bij Markant in het systeem en wordt door Markant 
gecontroleerd. Een orderbevestiging volgt automatisch.

2.3 Alle offertes en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig. Indien niet binnen deze 
termijn wordt aanvaard, vervalt de aanbieding/offerte. Bij aanvaarding na 30 
dagen kunnen er wijzigingen in de aanbiedingen/offertes voorkomen, waar-
onder doch niet uitsluitend prijsverschillen.

2.4 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke - per post of per  
e-mail - bevestiging door Markant.

2.5 In het geval Markant de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt 
het enkele feit van ieder begin van uitvoering danwel levering c.q. het ver-
richten van de dienst, voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de 
overeenkomst.

2.6 Markant heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, 
mits binnen twee werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien zij om 
haar moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan.

2.7 Wijzigingen van de opdracht door toedoen van de koper kunnen gevolgen 
hebben voor de opdracht. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, komen 
voor rekening van de koper. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk na het bekend 
worden van de wijziging aan Markant te worden gemeld. Bij te late melding 
van eventuele wijzigingen, behoudt Markant zich het recht voor de wijzigin-
gen niet mee te nemen bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel	3:	Prijzen	en	Levering
3.1 Alle genoemde prijzen in de prijslijst zijn adviesverkoopprijzen exclusief 

BTW, verzend-, transport-, en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. Service- en tekenkosten zijn vermeld als netto prijzen, exclusief BTW. 
Markant behoudt zich het recht voor de prijslijst jaarlijks te wijzigingen waar 
nodig. Na wijziging komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen, behoudens 
voor de reeds lopende opdrachten. 

3.2 Voor leveringen in Nederland, België en Luxemburg (Benelux) gelden de 
prijzen franco grens, tenzij anders is vermeld in de verkoopprijslijst, aanbie-
dingen of opdrachtbevestigingen van Markant. 

3.3 Markant heeft het recht om prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van 
grondstoffen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffin-
gen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te bere-
kenen aan de koper, ongeacht of deze voorzienbaar waren.

3.4 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door Markant 
ex works. De levering van zaken door Markant aan de koper vindt plaats op 
het tijdstip, waarop de gekochte zaken aan de koper ter beschikking worden 
gesteld. 

3.5 Orders worden alleen uitgeleverd indien de dan openstaande  
orderbedragen en openstaande facturen gezamenlijk de individuele kredie-
truimte dan wel krediettermijn niet overschrijden. Deze limieten worden 
bepaald met behulp van kredietinformatie en het betalingsgedrag vanuit 
het verleden.

3.6 Plaats van aflevering is de plaats welke is opgenomen in de opdrachtbeves-
tiging. Hiervan kan enkel worden afgeweken indien dit vooraf met Markant is 
afgestemd en dit schriftelijk is bevestigd.

3.7 Indien Markant het vervoer verzorgd, zijn de kosten van het vervoer en het 
risico vanaf de belading voor rekening van de koper.   

3.8 Markant heeft het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer 
gedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen. 

3.9 Markant behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.
3.10 Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de levering voor risico van de 

koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, één en 
ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 6 betreffende het eigen-
domsvoorbehoud .

3.11 Er is een ruime voorraad projectmeubilair van Markant beschikbaar. Orders 
worden, wanneer op voorraad, binnen tien werkdagen afgeleverd (op een paar 
uitzonderingen na). Elke werkdag wordt er in een ander postcodegebied in 
de Benelux geleverd (de zogenaamde standaard routedag). Mocht het meu-
bilair van koper niet op voorraad zijn, heeft het een levertijd van 6-8 weken. 

3.12 Levering buiten de standaard routedag is mogelijk, de kosten hiervan zijn 
op aanvraag. Wanneer mogelijk wordt er geleverd met een pakketdienst en 
zal de order binnen twee werkdagen worden geleverd. Voor leveringen buiten 
de Benelux wordt een toeslag berekend die afhankelijk is van het land en de 
transporteur. Speciale wensen zijn in overleg realiseerbaar.

3.13 Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen 
worden aangemerkt. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn zal 
Markant in overleg treden met de koper. 

3.14 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, 
waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het  
moment, waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd.

3.15 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informa-
tie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opge-
slagen voor risico van de koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder 
geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn. 

3.16 Geleverde zaken worden in beginsel nimmer door Markant  
teruggenomen; in geval, om welke reden ook, Markant uitdrukkelijk aan de 
koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de 
koper worden vervoerd en komen laad, transport, opslag en verdere daaruit 
voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

3.17 Orders met een netto waarde boven € 400 exclusief BTW worden franco 
aan huis geleverd. Beneden deze grens wordt een bijdrage van € 39.50 bere-
kend voor orderhandelingskosten. Onder leveringen verstaat Markant: leve-
ring op het vaste land, begane grond, achter de eerste deur, gebaseerd op 
aflevering door één chauffeur. 

3.18 Markant behoudt zich het recht voor werkzaamheden door derden te laten 
verrichten. 

Artikel	4:	Projectsupport	en	advisering	
4.1 De kosten voor het maken van CAD-tekeningen, collages en presentaties, 

alsmede de kosten van projectbegeleiding komen voor rekening van de koper. 
4.2 De adviezen, presentaties, instructies e.d. worden door Markant naar beste 

weten gegeven. Markant staat echter niet in voor het behalen van het door 
de koper daarmee gewenste resultaat.

Artikel	5:	Reclames
5.1 De koper dient de door hem gekochte zaak bij levering onverwijld te controle-

ren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugde-
lijkheid en andere hoedanigheden en dient eventuele verschillen binnen acht 
dagen na levering, danwel binnen 8 dagen nadat eventuele verschillen in rede-
lijkheid geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk (per post of per 
mail) aan Markant te melden onder gelijktijdige verzending van een schrifte-
lijke (per post of per mail) bevestiging. Geringe afwijkingen in kleur, materiaal-
structuur of eindafwerking zijn geen grond voor reclamatie.

5.2 In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daar-
omtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin het  
verkeert op het tijdstip van de levering.

5.3 Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze onge-
bruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van Markant worden 
gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de 

plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen. Het is koper niet toegestaan deze 
zaken, zonder toestemming van Markant, retour te zenden. Indien zulks wel 
geschiedt dan komen de kosten hiervan voor rekening van de koper.

5.4 Indien de koper niet binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn heeft gerecla-
meerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voor-
gaande lid gestelde niet is nagekomen, zal de koper geacht worden het afge-
leverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle 
vorderingsrechten terzake.

5.5 Bij het afhalen van goederen is na het verladen geen reclamatie meer  
mogelijk. De controle dient derhalve ter plekke bij het afhalen plaats te  
vinden. Goederen die niet volgens afspraak afgehaald worden, zullen volgens 
de normale routing verstuurd worden.

5.6 Niet-voorraad houdende producten worden niet retour genomen. Retour-
zendingen kan Markant alleen accepteren, indien deze voorzien zijn van een 
door Markant afgegeven credit-ordernummer, afgegeven op basis van de ori-
ginele factuur, en een degelijke verpakking.

5.7 Goederen moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de  
retourbevestiging, ontvangen zijn door Markant. Indien de goederen niet zijn 
verpakt houdt Markant zich het recht voor om extra creditering en/of verpak-
kingskosten in rekening te brengen. 

5.8 Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de afgeleverde zaken geheel of 
gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

Artikel	6:	Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van door Markant aan de koper verkochte en geleverde zaken 

zal eerst op de koper overgaan, indien en zodra de koper al haar verplichtin-
gen jegens Markant ten volle heeft voldaan.

6.2 Onder de verplichtingen als in artikel 6.1 bedoeld, worden tevens  
verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke 
de koper aan Markant verschuldigd is of wordt terzake van het niet dan wel 
niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen.

6.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en water-
schade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan Markant 
te verpanden en de polis van deze verzekering aan Markant ter inzage te geven.

6.4 De koper mag de door Markant afgeleverde zaken, die onder het eigendoms-
voorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een 
bedrijf, in welk geval de koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding 
van eigendomsvoorbehoud af te leveren.

6.5 Het is de koper verboden de door Markant afgeleverde zaken, die onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te 
vestigen.

6.7 Indien de koper zijn verplichtingen als in artikel 6.3 en/of 6.4 bedoeld niet 
nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Markant 
gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de 
koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht 
is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten  
gunste van Markant een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10%  
(tien ten honderd) van het door hem verschuldigde per dag dat hij in  
gebreke blijft. Het door koper verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar.

Artikel	7:	Aansprakelijkheid
7.1 Markant zal nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een  

afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan 
haar afgeleverd product. 

7.2 In geval van aansprakelijkheid van Markant terzake van enig gebrek, ont-
staan tijdens enige handeling, welke Markant heeft verricht of die aan haar 
kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als in artikel 7.1 
genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van 
de door de verzekering van Markant gedane uitkering, indien en voor zover die 
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt; indien de verzekering 
niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is 
de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende 
levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van Maximaal 
€ 2.500 (vijfentwintig honderd euro).

7.3 Op gebreken in de door Markant geleverde zaken of verrichte diensten dient 
de koper binnen acht dagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of rede-
lijkerwijze heeft kunnen constateren, jegens Markant een beroep te doen.

7.4 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van  
aansprakelijkheid van Markant terzake van gebreken in afgeleverde zaken of 
verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van 
aflevering.

7.5 De aansprakelijkheid van Markant voor schade, die het gevolg is van het han-
delen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in haar dienst zijn, 
doch van wier diensten zij gebruik maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig 
het in artikel 7.2 gestelde.

7.6 Indien een persoon als bedoeld in artikel 7.5 wordt aangesproken terzake van 
schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van 
Markant, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door Markant 
jegens diens wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of uitslui-
ting.

7.7 Markant zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schades en/of 
gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten die zijn ontstaan door of 
namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.8 Markant zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper 
geleden vervolgschade.

Artikel	8:	Annulering	en	ontbinding
8.1 De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens 

tekortkoming van Markant wordt uitgesloten.
8.2 Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, 

indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte 
zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van Markant op waarde 
en schadevergoeding. Markant heeft evenzeer het recht de overeenkomst te 
ontbinden indien de koper failliet is verklaard, surseance van betaling heeft 
aangevraagd of om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Perso-
nen heeft verzocht. Markant is in dat geval geen vergoeding aan koper ver-
schuldigd. Eventueel door koper aan Markant reeds betaalde bedragen blijven 
wel verschuldigd.

8.3 Annulering van een bestelling (dus voordat deze is uitgeleverd) door koper is 
niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien koper een 
bestelling niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de 
volgende voorwaarden:

-  Specials kunnen niet worden geannuleerd of worden voor 100% doorbere-
kend; 

-  Koper is binnen 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging 20% 
van het netto factuurbedrag verschuldigd als annuleringskosten (met een 
minimum van € 19,50);

-  Koper is na 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging 35% van 
het netto factuurbedrag verschuldigd als annuleringskosten. Markant 
heeft op dat moment de gehele order in bestelling gezet bij de leveranciers  
(met een minimum van € 19,50);

-  Bij het wijzigen van de leverdatum worden opslagkosten in rekening  
gebracht. 

8.4 Retourzendingen en crediteringen worden alleen geaccepteerd indien 
Markant zich vooraf met de terugzending akkoord heeft verklaard en terug-
zending franco geschiedt. Bij creditering worden 35% kosten over het net-
to-factuurbedrag in rekening gebracht (met een minimum van € 19.50). Dit 
is slechts een bijdrage in de werkelijke kosten, bestemd voor de administra-
tieve-, logistieke- en controlekosten.

8.5 Retourzendingen die door Markant gehaald worden, zullen extra belast 
worden met een minimum van € 19.50. Goederen dienen in een originele 
verpakking retour gezonden te worden. Indien goederen opnieuw verpakt 
moeten worden, omdat er een adequate verpakking ontbreekt, zal Markant 
minimaal € 19.50 voor verpakkingskosten in rekening brengen. Specials zijn 
uitgesloten van creditering.

Artikel	9:	Schadevergoeding
9.1 Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming 

in de nakoming daarvan, zal de koper zijn gehouden aan Markant alle aan-
vullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden terzake van tekort-
koming door de koper.

9.2 Tot de schade als artikel 9.1 behoort in ieder geval:
-  Een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van 

ingang van het kopersverzuim tot aan de dag der algehele voldoening ten 
belope van 1% per maand;

-  Alle kosten van invordering na ingebrekestelling, waaronder begrepen 
de kosten van retour wissels, kwitanties, protesten, alsmede van naar het  
redelijk oordeel van Markant noodzakelijk buitengerechtelijk en  
gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand,  
welke worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke 
incassokosten. 

Artikel	10:	Garantie
10.1 Indien Markant jegens de koper enige garantie of ander recht met betrek-

king tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat 
recht niet overgaan op degene, die de zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, 
onder bijzondere titel van de koper verkrijgt.

10.2 Producten die tijdens de in de Markant prijslijst vermelde garantietermij-
nen defect raken wegens een fabricagefout, worden kosteloos hersteld. 
Markant draagt zorg voor het herstellen van het defecte product. Herstel-
werkzaamheden vinden plaats in het magazijn van Markant, tenzij partijen 
anders overeenkomen.

10.3 Bij leveringen buiten de Benelux en de eilanden zal het bewuste  
product aangeboden moeten worden aan Markant Services in Nieuwegein. De 
kosten voor het transporteren naar Markant Services zijn voor rekening voor 
de gefactureerde. Goederen dienen altijd degelijk verpakt te zijn en worden 
op onze kosten na herstel retour gezonden naar de dealer of eindgebruiker.

10.4 Markant Services beoordeelt, eventueel in samenspraak met  
productmanagement, of de garantieclaim terecht is. Hierin is de originele 
aankoopnota van het product van essentieel belang. Indien geen originele 
aankoopnota (met daarop vermeld: aankoopdatum, product, merk, model en 
serienummer indien van toepassing) kan worden overlegd, wordt de garan-
tieclaim niet gehonoreerd.

10.5 Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn worden er per  
voorval voorrijkosten en op nacalculatie arbeidsloon en onderdelen in rekening  
gebracht. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in 
dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- De niet-inachtneming door eindgebruiker of dealer van bediening en/of onder-
houdsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;

- Normale slijtage;
- Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de  

koper;
- In overleg met de eindgebruiker of dealer aangewende gebruikte  

materialen respectievelijk zaken;
- Materialen of zaken, die door de eindgebruiker of dealer aan Markant ter 

bewerking zijn verstrekt;
- Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke 

instructie van de eindgebruiker of dealer toegepast, als mede van, door of 
namens de eindgebruiker of dealer aangeleverde materialen en zaken;

- Door Markant van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen 
garantie aan Markant heeft verstrekt. 

Artikel	11:	Overmacht
11.1 Tot de tekortkomingen, waardoor Markant zijn verplichtingen niet kan 

nakomen, doch die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen 
leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van onge-
rechtvaardigde verrijking, behoren:

›  Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, 
oorlogs dreiging of omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden.

› Een tekortkoming als gevolg van:
-  Etagnatie van de aanvoer van een (gereed) product door onvoorziene weers-

omstandigheden;
-  Computerstoringen;
-  Stagnatie van de aanvoer van een product door een (gewijzigde) planning of 

andere tekortkoming van een reder of leverancier van Markant;
- Ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige  

nakoming in redelijkheid onmogelijk is;
- Staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in 

of jegens de onderneming van Markant, haar leveranciers of van derden,  
van welke diensten zij gebruik maakt;

- Schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende  
onvoorziene oorzaken;

- Enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid.
11.2 Indien Markant na het tot stand komen van een overeenkomst op goede 

gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan 
wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschie-
den, heeft zij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaar-
den, van de koper onmiddellijke betaling van, dan wel zekerheidsstelling voor 
het verschuldigde te verlangen onder opschorting van haar afleveringsplicht.

Artikel	12:	Betaling	
12.1 Alle betalingen dienen binnen een termijn van 30 dagen na factuur-

datum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur  
uitdrukkelijk anders is vermeld. Markant is te allen tijde gerechtigd  
contante betaling en vooruitbetaling te vorderen. Wanneer de koper niet 
in Nederland is gevestigd, zal de betaling vooraf – derhalve voordat de  
levering plaatsvindt – dienen plaats te vinden, tenzij anders is overee-
ngekomen.

12.2 Bij opdrachten boven € 12.500 netto (inclusief BTW) geldt - tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen - de volgende betalingsregeling:

-  Betaling bij opdrachtbevestiging 30%;
-     vóór aflevering 40%;
-  Het restantbedrag binnen 30 dagen na levering goederen. Bovenstaande per-

centages worden berekend op basis van de initiële orderbevestiging. Eventu-
ele wijzigingen in de order worden doorberekend met het restantbedrag.

12.3 Ingeval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surséance van beta-
ling door de koper zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4 Na verloop van de in artikel 12.1 genoemde termijn zal de koper in verzuim 
zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het in artikel 
9.2 bepaalde.

12.5 In geval van te late betaling is Markant gerechtigd terzake van deze over-
eenkomst de aflevering van andere zaken op te schorten, danwel gedeeltelijk 
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige scha-
devergoeding te vorderen.

12.6 Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwij-
zingen zijdens de koper, zal steeds geacht worden te zijn geschied, in de eerste 
plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente en invor-
deringskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Markant, 
tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaart.

12.7 Aan een vertegenwoordiger van Markant kunnen nimmer bevrijdende beta-
lingen terzake van het door Markant geleverde worden gedaan.

12.8 Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, 
die verschuldigd zijn terzake van de betaling van zaken, op welke wijze die 
ook geschiedt, of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen voor 
rekening van de koper.

Artikel	13:	Intellectuele	Eigendom
13.1 Alle gegevens en bescheiden door Markant vervaardigd al of niet in 

het kader van een specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee 
verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk 
eigendom van Markant. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Markant noch geheel, noch gedeel-
telijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand  
worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Koper is  
jegens Markant aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden  
gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben.

13.2 De door Markant aan koper afgegeven gegevens en bescheiden worden 
eigendom van de koper en mogen door deze worden gebruikt, onder voor-
waarde dat de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens Markant heeft 
voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Markant.

13.3 In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke  
Markant van koper heeft verkregen, of via laatstgenoemde van derden 
heeft ontvangen, staat koper er jegens Markant voor in dat met de gebruik-
making van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden 
worden aangetast en vrijwaart koper Markant tegen alle aanspraken daaruit 
voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hier-
voor bedoeld tegen de gebruikmaking door Markant bezwaar maakt, is  
Markant zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond de 
gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van koper vergoeding 
van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Markant 
op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat laatstgenoemde tot 
enig schadevergoeding aan koper gehouden zal zijn.

Artikel	14:	Toepasselijk	recht	en	bevoegde	rechter
14.1 Op alle overeenkomsten, aangegaan door Markant, alsmede op de totstand-

koming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte hande-
lingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen uit de in het voorgaande lid bedoelde overeenkom-
sten en handelingen voortvloeiend of daarmee verband houdende, ook al  
worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd,  
zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde  
rechter te Utrecht.
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Bij aanlevering van een klantspecifieke Custom Print wordt eenmalig € 40 netto per aangeleverde afbeelding in rekening gebracht.

Disclaimer: 
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