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Gunstig geprijsd! 

Creatief

zomerin de

Katoenen tas ca. 380 x 420 mm    468053
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Pagina 07
Knutselset van papier 
’Ara & Toekan’

Beste OPITEC-klant,

 De zomer staat voor de deur en nodigt 
ons uit, in de tuin, thuis en met vrienden 
creatief te zijn. De kleuren van de natuur 
brengen ons weer op ideeën! Dit jaar is 
de kleur ‘Greenery’ absoluut de trend! 

Alles is groen! De woonkamer muur, het 
kleed, de schoenen - eigenlijk alles kan! 

Wij zijn al een tijd verliefd op deze kleur 
- u ook? Wij wensen u veel plezier met 
uw creatieve ideeën tijdens de warme 

zomerdagen!

INHOUD

Mijn kleine kas

Een blijvende favoriet
Kaarsen in verschillende vormen

Decoratief papier

Lampen voor de koele zomeravonden
Lichtmagie

Beton-modellen om te ontspannen
Tuin accessoires

Het OPITEC-Team

Mijn tropisch paradijs
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Houten stempel 
’Varenblad’

Kleine zeemeermin

Zeilen aan de horizon
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553097 ca. 300 x 300 mm 8,55 6,85

625058 ca. 100 x 100 x 10 mm  0,70 1qm=
70,00

596037 Pink 2,95 2,35

464644 4,10 3,30 1qm=
5,24

612221  9,95612210  9,95612232  7,50

611638  10,95 546113 18,60 14,90 1St.=
1,86494922 5,55 4,45

553086 ca. 300 x 215 mm 6,75 5,40

626019 15 x 100 x 200 mm  1,20 1qm=
60,00

596059 Mint 2,95 2,35

Scrapbooking verzamelalbum
Natuurbruin, spiraalbinding, 25 vellen 
190 g/m², crème/wit, zuurvrij, per stuk

Grenen /vuren-naaldhouten plankje
2 zijden glad geschaafd, 2 kanten netjes 
gezaagd, per stuk

Dubbele kaarten set
Inhoud:
5 dubbele kaarten, 220 g/m²
5 inlegvellen
5 enveloppen
afmeting: ca. 105 x 105 mm,
rechthoek, 15-delig

PVC folie
Dieptrekfolie transparant, 
afmeting: ca. 30 x 21 cm (A4 formaat), 
dikte: 0,3 mm, transparant, pak 10 stuks

Houten stempel ’Varen’
Motiefgrootte: ca. 45 x 55 mm, 
stempel: ca. 50 x 60 x 20 mm, per stuk

Houten stempel ’Varenblad’
Motiefgrootte: ca. 65 x 40 mm, 
stempel: ca. 45 x 70 x 20 mm, per stuk

Houten stempel ’Blad’
Motiefgrootte: ca. 20 x 50 mm, 
stempel: ca. 25 x 55 x 20 mm, per stuk

Siliconen stempels 2D-effect 
’Hibiscus’
3 motieven, met stempel volgorde voor 
het 2D-effect, zelfklevend, transparant, 
motiefgrootte: ca. 45 x 40 mm, ca. 30 x 
25 mm, ca. 30 x 25 mm, 9-delig

Stempelkussen set “Chalk”
Sneldrogend, lichtecht en zuurvrij. Niet geschikt voor embossing. Hecht op alle onder-
gronden, bij een niet absorberende oppervlak dient de stempelafdruk verwarmd te wor-
den (bij voorkeur met een hetelucht-apparaat). Chalk wordt door verhitting permanent, 
hierdoor kan ook textiel bestempeld worden. 
Afmeting: ca. 230 x 63 mm, set 8 stuks

Acryl stempelblok
Afmeting: ca. 150 x 100 mm, per stuk

14,904,45

3,30

18,60
5,55

4,10

8-delig
9-delig

10 stuks

15-delig

25 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Mijn kleine 
kas voor  
in huis!
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951068  9,95

951116  8,95

611797  8,50

473153 Grasgroen  2,50 1qm=
0,71

403104  3,05 1qm=
5,08 612184 Hibiscus  2,00

612173 Flamingo  2,00
612195 Tropical  2,00

612209  16,50

473050 Dakpanrood  2,50 1qm=
0,71

436759 Meigroen  2,50 1qm=
0,71

408095 Roze  2,50 1qm=
0,71

408017 Wit  2,50 1qm=
0,71

408187 Mosgroen  2,50 1qm=
0,71

Houten sleutelkastje ’Huis’
Om op te hangen, met bevestiging voor  
aan de muur en opbergvakje, met 3 haakjes 
voor sleutels, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 250 x 60 x 340 mm,  
per stuk

Houten krantenmand ’Huis’
Om neer te zetten, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 260 x 95 x 210 mm, 
wanddikte ca. 10 mm, per stuk

Washi Tape ’Hot foil’ rozegoud
4 Verschillend designs, van rijstpapier, 
zelfklevend, afmeting: ca. 10 m lang, 
3 tapes ca. 15 mm breed, 1 tape ca. 5 mm 
breed, 4 stuks

Alu knutselfolie assortiment
In de kleuren: goud-goud, goud-groen, 
goud-blauw en goud-rood, afmetingen: 
30 x 50 cm, 4 rollen

Fotokarton
300 g/m², dubbelzijdig verschillend 
bedrukt, afmeting: ca. 49,5 x 68 cm, 1 vel

Papierblok ’Jungle’
100 g/m², elk motief 2x, enkelzijdig bedrukt, afmeting: 305 x 305 mm, 40 vel

4-delig

4 stuks

10 vel

40 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden voor de bloesem en blaadjes kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/voorbeelden

Tropical

Flamingo

Hibiscus

130 g/m²
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

948661 6,50 5,50 1St.=
0,23

533716 14,85 11,90 100ml=
4,51

951138  9,95

951080  7,50

531161  3,95

508601  4,95594851 3,95 3,15

948672 6,50 5,50 1St.=
0,23948650 6,50 5,50 1St.=

0,23948683 6,50 5,50 1St.=
0,23

Houten kralen - hoekig
Afmeting: ca. 20 x 20 x 20 mm, 
rijggat: ca. 4 mm, geel, set 24 stuks

Rico Design Acrylverf set “Home Acryl Mini”
De set bevat 12 flesjes van 22 ml in de kleuren: citroen, geel, briljant rood, granaatrood, 
lichtblauw, ultramarijn, bladgroen, groen, oker, chocoladebruin, zwart en wit.

Houten schoolbord
Om op te hangen, schoolbord te beschrij-
ven met krijt, bakje, hanger voor aan de 
muur en haak, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 200 x 55 x 420 mm, per stuk

Houten mini snijplank
Met haak, naturel, zonder decoratie, afme-
ting:  ca. 285 x 30 x 195 mm, per stuk

Houten mini keukenplanken
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 55 - 75 x 10 x 110 - 130 mm, gat: 
ca. 4 mm, 3 stuks

Opkweekpotjes
36 opkweekpotjes, van elk 18 ronde en 
18 hoekige potjes, naturel bruin, afme-
ting rond potje bodem: ca. ø 55 mm, 
opening: ca. ø 70 mm, ca. 65 mm hoog, 
afmeting hoekig potje bodem: ca. 45 x 
45 mm, opening: ca. 70 x 70 mm, ca. 
70 mm hoog, pak 36 stuks

Krijtbordfolie ’Etiketten’
Zelfklevend, incl. speksteen pen, etiketten 
met witte omranding, afmeting: ca. 80 - 
85 x 50 - 60 mm, zwart, set 6 stuks

Houten kralen - hoekig
Afmeting: ca. 20 x 20 x 20 mm, 
rijggat: ca. 4 mm, groen, set 24 stuks

Houten kralen - hoekig
Afmeting: ca. 20 x 20 x 20 mm, 
rijggat: ca. 4 mm, roze/naturel, 24 stuks

Houten kralen - hoekig
Afmeting: ca. 20 x 20 x 20 mm, 
rijggat: ca. 4 mm, zwart, set 24 stuks

3,15

5,50

11,90

5,505,505,50

3,95

6,50

14,85

6,506,506,50

6-delig

24 stuks

3-delig

24 stuks24 stuks24 stuks

36-delig 12 stuks



7Alle prijzen inclusief BTW

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

612265  9,95 566081  7,25 1m=
0,10

727881  3,50 1St.=
0,35727869  3,50 1St.=

0,35727870  3,50 1St.=
0,35951264  2,95

951275  2,95

951312  4,95

951323  2,95

800060 ca. ø 8 x 80/110/140 mm  1,35

808138 ca. ø 6 x 40/50/60 mm  1,60

808099 ca. ø 6 x 70/90/110 mm  1,50

Knutselset van papier ’Ara & 
Toekan’
Patrick Krämer - TOPP Uitgeverij
Uitknippen, vouwen en aan elkaar lijmen! 
Afmeting: Toekan en Ara: ca. 70 x 200 x 
360 mm, softcover, 15 pagina’s, knutsel-
set met knutselvellen, afmeting: ca. 217 x 
287 mm, per stuk

Koord
65% Polyester, 35% katoen, zeer slijtvast, 
afmeting: ca. ø 2,5 mm x 70 m, naturel, 
per stuk

Metalen hangers ’Blad’
Zilverkleur, afmeting: ca. 31 x 55 mm, 
rijggat: ca. 1 mm, 10 stuks

Metalen hangers ’Blad’
Zilverkleur, afmeting: ca. 51 x 95 mm, 
rijggat: ca. 2,5 mm, 10 stuks

Metalen hangers ’Blad’
Zilverkleur, afmeting: ca. 30 x 95 mm, 
rijggat: ca. 1 mm, 10 stuks

Kokosnoot voederbakje
Om op te hangen, natuurproduct, daar-
door kan de afmeting afwijken, afmeting: 
ca. ø 120 x 120 mm, per stuk

Decoratieve kokosnoot met strepen
Om neer te zetten, 2 gaten (boven en onder), 
natuurproduct, daardoor kan de afmeting 
afwijken, afmeting: ca. ø 100 x 90 mm, 
per stuk

Houten natuur mix
Vrijblijvend gesorteerd, houten stukjes 
en schijfjes, afmeting box: ca. 150 x 50 x 
220 mm, per set

Houten strooidelen ’Blad & Libelle’
Verschillende motieven en groottes, 
naturel, zonder decoratie, afmeting 
blad: ca. 25 - 70 mm, afmeting 
libelle: ca. 40 - 80, ca. 6 mm dik, 7 stuks

Klankpijpen set
Aluminium, van binnen hol, set 3 stuks

Aluminium, massief (niet hol), set 3 stuks

Aluminium, massief (niet hol), set 3 stuks

7-delig

10 stuks 10 stuks 10 stuks

3-delig70 m
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447305 71,95 57,55

727803  22,35

727696 ca. 60 x 80 mm  5,95
946795  3,00 478379 3,35 2,70 1St.=

0,68 531714 7,50 6,00727711 ca. 60 x 140 mm  6,50

508829  7,50

447143  1,25 1St.=
0,25

530383  22,35 508830  7,50

453995 2,65 2,10
479285 Lontdikte 09  1,25 1m=

0,63

447084 600 g 9,55 7,65 1kg=
12,75439861 1000 g  6,75

479296 Lontdikte 11  1,25 1m=
0,83

447095 3000 g 37,20 29,75 1kg=
9,92439872 5000 g  23,60 1kg=

4,72

Was smeltpan 110°C
Voor het kaarsen gieten, wasbloemen 
dompelen en het smelten van gelwas, 
kaarsenwas, batik.
NIET voor gietzeep!
Staat stevig, dus veilig.
Technische gegevens:
- vermogen: 350 Watt 
- spanning: 230 Volt 
- inhoud: 700 ml

Siliconen vorm ’Vlinder’ voor 
kaarsen
Inhoud:
1 Vorm ca. 150 x 250 mm, 1 siliconen 
sokkel ca. ø 80 mm, 1 rond lontje  
ø 3,0 mm x 300 mm lang, 1 naald,  
1 vormkoker ca. 80 x 220 mm,  
1 hostaphanfolie ca. 220 x 300 mm,  
1 bodem, 1 gietdeksel, incl. Duitstalige 
handleiding, 8-delig

Kaarsen gietvorm ’Cilinder’
Inhoud:
1 Kunststofvorm, 1 lontje, 1 blokje 
afdichtmassa, 1 houten staafje, incl. 
Duitstalige handleiding, 4-delig

Decoratieve kokosnoot
Om neer te zetten en te vullen, ruwe buiten-
kant, gewit, afmeting: ca. ø 12 x 9 cm, per stuk

Theelicht glaasjes
Helder, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 40 - 55 x 45 mm, 4 stuks

Drijfkaarsen set
4 Kunstofplaatjes als drijfkaars (brandt 
met bakolie), afmeting: ca. ø 60 mm, 
20 lontjes ca. 40 mm lang, incl. 
Duitstalige handleiding, 24-delig

Latex 3D-gietvorm ’Vogel’
3D-vorm, afmeting: ca. 120 x 95 mm, 
per stuk

Lonten
Met metalen voetje, afmeting: ca. ø 2 mm 
x 120 mm, gewaxt, set 5 stuks

Siliconenvorm ’Cirkels’ voor kaarsen
Inhoud:
1 vorm ca. 150 x 250 mm, 1 siliconen sokkel 
ca. ø 80 mm, 1 rond lontje ø 3,0 mm x 
300 mm lang, 1 naald, 1 vormkoker ca. 
80 x 220 mm, 1 hostaphanfolie ca. 220 x 
300 mm, 1 bodem, 1 gietdeksel, incl. 
Duitstalige handleiding, 8-delig
Met deze siliconenvorm kunt u fantastisch 
uitziende kaarsen zelf maken.

Latex 3D-gietvorm ’Tuinkabouter’
3D-vorm, afmeting: ca. ø 70 x 200 mm, 
per stuk

Openhaard lucifers
Lengte lucifers ca. 9,5 cm, afmetingen 
doos: ca. 110 x 65 x 20 mm, wit, 45 lucifers

Kaarsenlont
Middel, afmeting: ca. ø 2,5 mm, lengte ca. 
2 m, voor kaarsen van ca. ø 40 - 60 mm

Kaarsen gelwas
Transparant, ca.750 ml, per stuk

Kaarsen paraffine
Wit, wasachtig, brandbaar, reukloos, voor 
het gieten van kaarsen, met waspigmen-
ten kunt u een kleur toevoegen.

elk  6,45 100g=
32,25

Waspigment
Concentraat om kaarsenwas te kleuren, 
ca. 20 g

Citroengeel
608747

Donkerrood
428112

Lila
428123

Wit
608758

Maïsgeel
428156

Lentegroen
428145

20 g

Intensief kleurende pigmenten

2,10
2,65

45 stuks

24-delig

Gunstig 
geprijsd! 

4 stuks

8-delig 8-delig

4-delig

5 stuks

1000 g 600 g

5000 g 3000 g

2 m

6,00
7,50

2,70
3,35

Zonder afb. meer decoratieve kokos-
noten N° 946773 en N° 945685.

Gietvorm kikker N° 727825 en N° 727814 
kunt u terugvinden op pagina 10.
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Kaarsen... altijd favoriet

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

De lont in de  
drijfkaarshouder brandt 
alleen met olie en water.
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308005 1,75 1,40 307984 1,75 1,40

727825  7,95

570130 1 kg  6,50 1kg=
6,50

480666  4,50 1L=
45,00

570152 2,5 kg  15,00 1kg=
6,00

572084 8 kg  42,50 1kg=
5,31

727814  7,95

607316 4,50 3,60 1St.=
0,18

Sticker ’Mandala 4’
Afmeting vel: ca. 200 x 230 mm, afmeting 
motief: ca. 190 x 205 mm, zwart, per vel

Sticker ’Mandala 3’
Afmeting vel: ca. 200 x 230 mm, afmeting 
motief: ca. 190 x 205 mm, zwart, per vel

Gietvorm ’Kikker’
1 Vorm, 1 motief, afmeting ca. 155 x 
150 mm, ca. 80 mm hoog, benodigd 
materiaal: ca. 1000 g creatief beton, 
per stuk

Creatief beton
Creatief beton is een hoogwaardig en 
makkelijk te verwerken beton-gietmateri-
aal. U kunt probleemloos leuke accessoi-
res maken zoals schalen en vazen. Als 
gietvormen kunt u kunststof vormen en 
siliconen vormen gebruiken. Maar ook 
vormen van papiermaché en nog veel 
meer. Per stuk.
Mengverhouding 
water : creatief beton = 1 : 10

Scheidingsmiddel - Formestone
Op waterbasis - biologisch afbreekbaar. 
Voor het voorbehandelen van vormen van 
kunststof, latex en siliconen. Door het 
aanbrengen van het scheidingsmiddel in 
de vorm, kunnen gegoten objecten van 
beton en gips, gemakkelijk verwijderd 
worden. Tevens wordt de gietvorm extra 
beschermd tegen beschadiging, 100 ml, 
per stuk

Gietvorm ’Kikkers’
1 Vorm, 2 motieven, afmeting ca. 90 x 
100 mm, ca. 45 mm hoog, benodigd 
materiaal: ca. 350 g creatief beton,  
per stuk

Servetten set ’Floral’
Vrijblijvend gesorteerd, 10 motieven, afmeting: ca. 330 x 330 mm, pak 20 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Tuinornamenten

10 delen 
creatief 
beton

100 ml

1 deel 
water

De handleidingen voor de 
kikkers kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/beton-kikker

3,601,401,40
4,501,751,75

20-delig

Servettenlijm kunt u terugvinden op 
pagina 15.
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611384  6,50

Stencil sjabloon 
Bladeren
Kunststof, afmeting: ca. 300 x 300 mm, 
per stuk

Gietvorm ’Boeddha’ met bamboe
1 Vorm, 4 motieven, afmeting boeddha: ca. 145 x 190 mm, 
bamboe: ca. 17 x 205 mm, ca. 15 - 35 mm hoog, benodigd 
materiaal: ca. 750 g creatief beton, per stuk

Gietvorm ’Boeddha’
1 Vorm, 1 motief, afmeting: ca. 160 x 245 mm, ca. 55 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 1380 g creatief beton, 
per stuk

727847  13,50727836  13,50

PINTYPlus® CHALK FINISH verfspray
De krijtverf spray op waterbasis, is ideaal 
voor decoratie doeleinden. Met een ultra 
matte en fluweelachtig uiterlijk, geeft 
deze krijtverf vele oppervlakken een lichte 
vintage-look. Het beste geschikt voor 
gebruik op hout, kunststof, canvas, 
metaal, karton en glas. Voor een glad, 
gelijkmatig oppervlak, meerdere dunne 
lagen aanbrengen. 
De krijtverf kan binnen 15 minuten met 
water verwijderd worden. 400 ml (genoeg 
voor een oppervlak van 2 m²), per stuk

Crème
609824

Steengrijs
609905

Bruin
609927

Geel
609835

Licht Turkoois
609879

Asgrijs
609916

Mintgroen
609891

Zwart
609938

Wit
609949

elk 9,95 8,95 1L=
22,38

Dikte x breedte
Standaardmaat

Lengte  Prijs per stuk

10 x 100 mm 625092 200 mm  1,10 1qm=
55,00 

15 x 100 mm 626178 400 mm  2,10 1qm=
52,50 

20 x 150 mm 627715 500 mm  5,25 1qm=
70,00 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Wellness Oase
Tuin accessoires van beton

De handleiding voor de boeddha 
tegels kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/beton-boeddha

Grenen/vuren-naaldhouten plankje
2 zijden glad geschaafd, 2 kanten netjes gezaagd, per stuk
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611362  5,50

Stencil sjabloon 
Jungle
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, 
per stuk

Per kleur  2,95

Marabu Mixed Media Acryl Color
Crèmige acrylverf op waterbasis. Kleuren 
zijn onderling mengbaar, waterverdun-
baar, sneldrogend, lichtecht en watervast.  
Gebruik op stof- en vetvrije oppervlakken 
zoals canvas, papier, hout etc. Ook 
geschikt om mee te stempelen en sjablo-
neren. 100 ml, per stuk

Zandkleur
584359

Oker
584337

Ultramarijn blauw
584315

Wit
584393

Geel
584245

Cyaan
584371

Bladgroen
584326

Middenbruin
584348

Zwart
584360

Marabu Art Crayon Mixed Media
Aquarel waskrijt
De aquarel waskrijtstiften zijn sterk gepigmenteerd en mengbaar voor een intensieve 
kleurverloop. In combinatie met water ontstaat een fascinerend aquarel effect.
De verf hecht goed op papier, canvas, hout etc.
Wij raden aan als grondverf Gesso N° 578792, 
4 stuks
578954 Green Jungle 9,95 7,95 1St.=

1,99

578998 Essential 9,95 7,95 1St.=
1,99

578965 Blue Ocean 9,95 7,95 1St.=
1,99

Caribisch
578530

Zwart
578563

Petrol
578541

Appel
578758

Reseda
578552

Cacao
578781

Marabu Art spray
Mixed Media
Deze acrylspray op waterbasis 
(aquarel effect) is een vloeibare 
verf en zeer geschikt voor 
gebruik op lichte, poreuze 
oppervlakken zoals canvas, 
papier en hout.
De heldere kleuren zijn onder-
ling mengbaar, waterverdun-
baar, snel drogend, lichtecht en 
watervast. Voor gebruik goed 
schudden.
50 ml, per stuk

Aquarel effect Acryl pompspray

Per kleur 4,40 3,50 100ml=
7,00

elk 7,95elk 3,50
9,954,40

Sjabloon plaatsen en met de Art 
Spray (pompspray) spuiten.  
Het sjabloon eraf halen en laten 
drogen.

Contouren met een fineliner losjes 
natekenen.

De dop van de Art Spray (vergelijk-
baar met waterverf) losschroeven 
en met een puntige penseel de 
blaadjes inkleuren.

Met Art Spray cacao en een 
penseel plaatselijk schaduw 
tekenen.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Jungle

Meer handleidingen kunt u terugvin-
den op www.opitec.nl/jungle

4-delig
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497012 5,95 4,75 1St.=
1,19

410717 20 x 20 cm 4,75 3,80 1qm=
95,00

567582  4,45

530187  4,50

611384  6,50

444134 20 x 20 cm  1,95 1qm=
48,75

444466 30 x 30 cm  3,25 1qm=
36,11

444558 ca. 40 x 40 cm  4,80 1qm=
30,00

445152 50 x 50 cm  4,45 1qm=
17,80

529405  7,95 1qm=
31,80

530198  4,50

573219 3,55 2,85

530176  2,75410739 30 x 30 cm 7,90 6,30 1qm=
70,00

STAEDTLER Lumocolor permanent 
markers zwart
4 stiften in de maten superfijn 0.4 mm, 
fijn 0,6 mm, medium 1,0 mm, breedte 
2,5 mm, waterbestendig, reukloos, 
droogt in seconden, zwart, set 4 stuks

Bespannen raam “Quadro”
Het raam is met een net van kleine 
vierkantjes van 2 x 2 cm overtrokken.

Glazen windlicht
Met rustieke theelicht inzet, helder glas, 
zonder decoratie, afmeting: ca. ø 80 x 
130 mm, 2-delig

Vilten decoratie ’Monstera 
blad’
Afmeting: ca. 400 x 4 x 330 mm, 
groen, per stuk

Stencil sjabloon 
Bladeren
Kunststof, afmeting: ca. 300 x 300 mm, 
per stuk

Bespannen raam
Dit hoogwaardige bespannen raam is 
voorgegrond en beschikt over een middel-
fijne gelijkmatige structuur. Lijst breedte: 
ca. 35 mm, lijst dikte: ca. 2 mm, per stuk

Houtfineer stof
Het fineer is een natuurlijk materiaal op 
stof gelamineerd met een matte fluweel-
achtige textuur.
De stof is zeer stabiel en in rolrichting buig-
zaam. Voor gebruik de stof eventjes strijken 
en daarna kunt u het knippen, ponsen, 
naaien, lijmen, nieten, bestempelen, 
beschilderen of beschrijven. Kleur: bruin, 
ca. 2,5 m x 10 cm,
Per stuk

Vilten decoratie ’Monstera blad’
Afmeting: ca. 400 x 4 x 330 mm, 
lichtgroen, per stuk

Glas met deksel
Schroefdop, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 95 x 95 x 175 mm, inhoud 
ca. 800 ml, per stuk

Vilten strooidelen ’Monstera blad’
In 2 groottes, afmeting: ca. 70 x 4 x 80 mm 
en 100 x 4 x 90 mm, groentinten, 4 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4-delig

4-delig 800 ml
2-delig

4,75 2,85
5,95 3,55

Meer afmetingen kunt u terugvinden 
op pagina 23
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509777 15 x 9 mm 2,65 1,70
535305 23 x 15 mm 4,00 2,55
500041 46 x 28 mm 8,25 5,45
541157 69 x 42 mm 12,25 9,80

535257 15 x 13 mm 2,65 1,70
535338 25 x 21 mm 4,00 2,55
500018 49 x 42 mm 8,25 5,25
541146 73 x 62 mm 12,25 9,80

−

−

573518 15 x 15 mm 2,65 1,70
573529 23 x 23 mm 4,00 2,35
573563 45 x 45 mm 8,25 5,45
573574 68 x 68 mm 12,25 9,80

576343 15 x 25 mm 4,00 2,55
576446 29 x 49 mm 8,25 6,25

509766 ø 15 mm 2,65 1,70
535800 ø 25 mm 4,00 2,55
500063 ø 50 mm 8,25 5,45
541179 ø 75 mm 12,25 9,80

Motiefponsen

Gekleurd papier

Papierblok - Watercolorist
220 g/m² karton met motief, zuurvrij, dubbelzijdig bedrukt, verschillende motieven, 
afzonderlijke vellen met laser uitgesneden, afmeting: ca. 305 x 305 mm, 36 vel
807668  24,95 1qm=

7,45

539697  2,65 100ml=
3,31 303739  2,50 1St.=

0,03

Universele knutsellijm
Ideaal voor mozaïek, maar ook geschikt 
voor al het andere knutselwerk. Ook voor 
niet absorberende oppervlakken. Bij tem-
pex is de droogtijd iets langer, genoeg 
voor een oppervlak van ca. 0,8 m², trans-
parant, 80 ml

Lijmdots
Geschikt voor knutselwerk, zoals kaarten 
maken, scrapbooking, kaarsen maken, 
enz., gemakkelijk te verwijderen, afme-
ting: ca. ø 8 mm, transparant, 80 lijmdots

Bespannen ramen kunt u terugvinden op 
pagina 13. Het lange raam is de N° 444514.

Betoverende schilderijen

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 8,75 7,00 1qm=
1,12

Gekleurd papier
Zuurvrij, 130 g/m², A4 formaat, 100 vel

Roze
449444

Parelwit
449422

Maisgroen
449558

IJsblauw
449499

Zwart
408305

Mint
449514

Wit
449411

Chamois
449536

Lila
449455

Lichtgrijs
449525

Gunstig 
geprijsd! 

Gunstig 
geprijsd! 

100 vel

Set 80 stuks

36 vel

80 ml

Geschikt tot 220 g/m² papierdikte. 
Alle afmetingen zijn bij benadering.

Lasercut

Eenvoudig het papier uit het blok scheuren en 
op het bespannen raam plakken.



15Alle prijzen inclusief BTW

Voor op de vensterbank

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

573231  4,75 1St.=
2,38

954920  2,30 1St.=
0,23

597365 Harten 2,95 2,35 1St.=
0,29

597387 Etiketten 2,95 2,35 1St.=
0,39

954953  2,50 1St.=
0,25

534170  2,95 1St.=
0,30

597376 Cirkel 2,95 2,35 1St.=
0,16

534160  2,65 1St.=
0,27

523032  3,40 1St.=
0,34

523021  3,00 1St.=
0,75

535109  2,95 110143  5,25

451373 150 ml 3,95 2,95 100ml=
1,97

451384 250 ml 5,70 4,70 100ml=
1,88

420712 750 ml 13,40 8,55 1L=
11,40

951105  7,95

607305 4,50 3,60 1St.=
0,18

Decoratieve glazen
Helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 10 x 10 cm, set 2 stuks

Terracotta bloempotjes
Afmeting binnenkant: ca. 35 x 30 mm, 
met gat aan de onderkant van ca. ø 5 mm, 
10 stuks

Kurk stickers ’Hart’
Motiefgrootte: elk 4 ca. 65 x 65 mm en elk 4 ca. 45 x 45 mm, 8 stickers op 1 vel

Motiefgrootte: ca. 53 x 80 mm, 6 stickers op 1 vel

Afmeting binnenkant: ca. ø 45 x 40 mm, met 
gat aan de onderkant van ca. ø 5 mm, 10 stuks

Afmeting binnenkant: ca. ø 70 x 60 mm, met 
gat aan de onderkant van ca. ø 10 mm, 10 stuks

Motiefgrootte: ca. ø 25 mm, 15 stickers op 1 vel

Afmeting binnenkant: ca. ø 55 x 50 mm, met 
gat aan de onderkant van ca. 10 mm, 10 stuks

Afmeting binnenkant: ca. ø 90 x 80 mm, met 
gat aan de onderkant van ca. ø 10 mm, 10 stuks

Binnenmaat: ca. ø 110 x 100 mm, met gat aan 
de onderkant van ca. ø 10 mm, set 4 stuks

Houten strooidelen ’Voorjaar’
4 verschillende motieven met glitter, 
afmeting: ca. 30 - 40 mm lang, roze/
lichtoranje/geel/mintgroen, 12 stuks

Bloemenpers
Voor het drogen van bloemen en blade-
ren, eenvoudig te bedienen. Berkentriplex 
met 4 vleugelmoeren,
 afmeting: ca. 230 x 130 mm, per stuk

Servettenlijm Art Potch
Voor ondergronden zoals terracotta, hout, 
houtvezel artikelen, papier, glas, kera-
miek, kunststof, steen, aluminium, 
bespannen ramen en doeken. Op water-
basis, weerbestendig en watervast,  
per stuk

Houten box met inzet
Met 3 inzetstukken ca. 100 x 100 x 25 mm, 
groot vlak ca. 295 x 100 x 40 mm, wand-
dikte ca. 5 mm, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 295 x 100 x 60 mm, 4-delig

Servetten set ’Retro’
Afmeting: ca. 330 x 330 mm, 10 motieven 
vrijblijvend gesorteerd, set 20 stuks

2 stuks

20-delig

12-delig 4-delig

2,35 
2,95 

Gunstig geprijsd! 

3,60
4,50



1

2

3

S019_nl_nl16   www.opitec.nl                         NL 0 72 / 509 47 71                         NL  0 72 / 509 11 79
    www.opitec.be                                  BE     03 / 234 36 13                                   BE      03 / 234 30 18

920670 8,25 6,60 103524 4,10 3,30

250069 ca. ø 100 mm  0,80

562607  7,95 1m=
0,07

452140  2,10 1qm=
6,00

416287  6,45 1qm=
0,65

509055 Elastisch  2,45
509066 Glasvezel versterkt  2,85

807680  24,95 1qm=
7,45

561117  5,60 1qm=
1,24

405811 16,95 13,55

513767 34,95 27,95

250070 ca. ø 150 mm  0,85
250081 ca. ø 200 mm  0,95
250092 ca. ø 250 mm  1,10
210278 ca. ø 300 mm  1,35

Lampenkap
Met textiel gelamineerd, in metalen hou-
der, rond, afmeting: ca. ø 250 x 150 mm, 
wit, geschikt voor E27, 100 Watt, per stuk

Lampenkabel
Lampenkabel met schakelaar (excl. lampje), 
1,5 m, fitting E27, 230V, per stuk

Draadring
Wit gecoat, ca. 3 mm dik, per stuk

OPITEC motiefpons ‘Cirkel’

Motiefpons “Madeliefje”

HOOOKED Zpagetti
Hooked Zpagetti is Jersey-touw (ø ca. 8 - 
12 mm, 95% katoen/ 5% elasthan). 
Geschikt voor haken en breien (naalddikte 
12 aanbevolen). De kleur van de knotjes 
kunnen variëren, zie afbeelding, ca. 120 
m, wittinten, per stuk

Transparant papier
Zuurvrij, 115 g/m², afmeting:  
ca. 50 x 70 cm, per rol

Vouwbladen transparant papier
42 g/m², gesorteerd in 10 kleuren, 
afmeting: 15 x 15 cm, 500 vel.

Vouwbeen
Voor nauwkeurig vouwen en gladstrijken 
van papier, karton etc., gemaakt van 
polyamide, afmeting: ca. 160 x 25 mm, 
wit, per stuk

Papierblok ’Eclectic Chic’
220 g/m² karton met motief, zuurvrij, 
dubbelzijdig bedrukt, gedeeltelijk met 
hotfoil in goud, verschillende motieven, 
afmeting: ca. 305 x 305 mm, 36 vel

Origami papier “Pastel”
80 g/m², 10 kleuren, 20 stuks van elke 
kleur, afmeting: 15 x 15 cm, 200 vel

Papieren tafellamp
Om neer te zetten, met fitting E27 en 
60 Watt, kabel ca. 1,40 m lang, onder-
gestel zilver en kap wit, afmeting: ca. 
ø 350 x 500 mm, per stuk

Tafellamp - vierpoot
Verlichting met stoffen kap in wit en hou-
ten voet om neer te zetten, fitting E27 en 
9/25 Watt, kabel ca. 1,20 m lang, met aan-/
uitschakelaar aan de kabel, 220-240 V/50 
Hz, afmeting: ca. ø 250 x 480 mm, per stuk

526119 ø 16 mm 2,65 1,70
535737 ø 25 mm 4,00 2,55
550583 ø 50 mm 8,25 6,60
550402 ø 75 mm 12,25 9,80

539387 ø 15 mm 2,65 1,70
535833 ø 25 mm 4,00 2,55

De handleiding voor de Lamp van draad kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/draad-lamp

De handleiding voor de Wolkenkrabber lamp kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/wolkenkrabber-lamp

De handleiding voor de Glamour lamp kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/glamour-lamp

Wolkenkrabber

Glamour lamp

Lamp van draad

27,95

13,55

6,60

3,30

34,95

16,95

8,25

4,10

Zpagetti in meer kleuren kunt u 
terugvinden op www.opitec.com

Daarnaast gebruikte artikelen: motiefpons vlinder N° 500041, 541157, motiefpons bloem 
N° 535800, 500063 (kunt u terugvinden op pagina 14), plakpunten N° 303739.

36 vel

200 vel 500 vel

Geschikt tot 220 g/m² papierdikte. 
Alle afmetingen zijn bij benadering.
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De handleiding voor de Lamp natuur 
kunt u terugvinden op  
www.opitec.nl/natuur-lamp

13,20

12,75

16,50

15,95

Daarnaast gebruikte artikelen: 
houten schijven N° 700634, 
Liquitex spray N° 483066, 
PintyPlus® spray N° 609949.

Daarnaast gebruikte artikelen: ser-
vetten set floral N° 607316, Art-Potch 
servettenlijm N° 451373.

Zpagetti in meer kleuren kunt u 
terugvinden op www.opitec.com

422541 15,95 12,75

513745 16,50 13,20

Papieren tafellamp
Om neer te zetten, met fitting E27 en 60 Watt, 
kabel ca. 1,40 m lang, frame zilverkleur en kap 
wit, afmeting: ca. ø 300 x 530 mm, per stuk

Tafellamp van glas
Lamp in melkwit, om neer te zetten, fitting 
E14 en 9/25 Watt, kabel ca. 1,20 m lang, 
met aan-/uitschakelaar aan de kabel, 220-
240 V/50 Hz, afmeting: ca. ø 100 x 270 mm, 
per stuk

Naturel

Romantiek

De handleiding voor de Romantische 
lamp kunt u terugvinden op  
www.opitec.nl/romantische-lamp

Magisch licht
Sfeervolle lampen voor de 

koele zomeravonden

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Op de beide pagina’s afgebeelde lampen  
zijn exclusief lampjes.

15,95
19,95

513860 19,95 15,95

Tafellamp - driepoot
Lamp met stoffen kap, konisch in wit en hou-
ten voet om neer te zetten, fitting E14 en 
9/25 Watt, kabel ca. 1,20 m lang, met aan-/
uitschakelaar aan de kabel, 220-240 V/50 Hz, 
afmeting: ca. ø 200 x 370 mm, per stuk

Lichtgewicht

De handleiding voor de Lichtgewicht lamp 
kunt u terugvinden op  
www.opitec.nl/lichtgewicht-lamp
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483642 3,70 2,95 100ml=
8,19469828 5,35 4,30574732 5,30 4,25

567928  7,75

608792 500 g  4,40 1kg=
8,80

608806 3000 g  15,95 1kg=
5,32

501067  2,65

554738  10,00

948524 Grijs 7,10 5,70 1m=
1,90

948546 Bruin 7,10 5,70 1m=
1,90

948513 Mintgroen 7,10 5,70 1m=
1,90

948535 Roze 7,10 5,70 1m=
1,90

Marabu sjabloon lijmspray
Voor exacte contouren bij het sjabloneren. 
Sjabloon insprayen, laten drogen en op de 
ondergrond drukken. Gemakkelijk  
verwijderbaar. Te reinigen met water.  
36 ml, per stuk, voldoende voor ongeveer 
40 toepassingen.

Stencil sjabloon ’Vlinder’
Kunststof, afmeting: ca. 210 x 297 mm, 
per stuk

Stencil sjabloon “Dots”
Kunststof, afmeting: ca. 21 x 29,7 cm, 
per stuk

Gietvorm ’Etagère’ - rond
3 vormen, afmetingen: ca. ø 130 mm, ca.  
ø 158 mm, ca. ø 250 mm, ca. 10 mm hoog, 
kunststof, benodigd materiaal: ca. 1400 g 
beton, 3 stuks

Sieraad beton
Dit fijne sieraad beton is extra fijn en 
daarom ideaal voor het gieten van fijne 
textuur en dunwandige betonnen onder-
delen zoals borden, broches, hangers etc. 
Mengverhouding: 1 deel water en 4 delen 
betonpoeder, 500 g, per stuk

Stencil sjabloon ’Barok’
Kunststof, afmeting: ca. 150 x 150 mm, 
per stuk

Metalen onderdelen etagère ’Classic’
Om nog in elkaar te schroeven, de borden 
ervoor zelf maken met gietvorm art.nr. 
567928, afmeting compleet: ca. 330 mm 
lang, greep ca. ø 45 x 5 mm, zilverkleur, 
9-delig

Decoratieband - metaal
Met ornamenten geponst, 
afmeting: ca. 3 m x 30 mm, per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Gestapeld
Etagère van beton

1 deel 
water

4 delen 
beton-
poeder

4,25 4,25 2,95
5,30 5,35 3,70

9-delig 3-delig

De handleiding voor de 
etagère kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/beton-etagere

PintyPlus® Chalk verfspray kunt u 
terugvinden op pagina 11 en meer 
verfspray op www.opitec.com

elk 5,70
7,10
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301438  6,50

607545  6,50

607822 14,50 11,60

420011 50 x 70 cm 7,50 6,00 1qm=
1,71

420192 25 x 35 cm 3,05 2,45 1qm=
2,80

420158 5,10 4,10 1qm=
1,17

607833 14,50 11,60

Snijset
Inhoud: snijmat ca. 220 x 300 mm, 
1 x scalpel, 6 vervangmesjes, beschermkap, 
snijliniaal 200 mm, 10-delig

Paper-Art dozen ’Rond’
Met deksel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. ø 80 x 130 mm, ca. ø 100 x 150 mm, 
ca. ø 115 x 180 mm, wit, 3 stuks

Steen effect set
’Venezia Rosso’
Met de pasta en de glazuur kan een 
bedrieglijk echte steenoptiek worden 
gecreeërd.
Inhoud: 2x steen effect pasta, elk 90 ml in 
sepia en terracotta, 2x glazuur, elk 25 ml 
in grijs en lichtbruin, 1 schuurspons, 
2 sponsjes, incl. Duitstalige handleiding, 
7-delig

Golfkarton
300-310 g/m², fijn gegolfd, dubbelzijdig 
gekleurd,
kleurig gesorteerd, zuurvrij, 10 vel

Golfkarton
Ongekleurd, naturel, 245 g/m², 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, 10 vel

Roest effect set
Decoraties in roest-optiek zelf maken.
Inhoud: 1 Rusty roest-effect verf 150 ml, 
1 Rusty Oxid-Patina 50 ml, 6 sponsjes, 
incl. Duitstalige handleiding, 8-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Kronen van karton
Met roest- en steeneffect

4,10

11,6011,60

5,10

14,5014,50

10 vel

10 vel
3-delig

8-delig

vanaf 2,45
3,05

Kartels in het golfkarton met een 
mes maken.

De kartels bij een al ronde vorm 
met een mes uitsnijden.

Met een lijmpistool de einden aan 
elkaar vastlijmen. De kartels naar buiten 
buigen en volgens de handleiding van 
de Steen effect set 607822 of de Roest 
effect set 607833 beschilderen.

De kartels naar buiten buigen en 
volgens de handleiding van de Steen 
effect set 607822 of de Roest effect 
set 607833 beschilderen.
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727250 Platinakleur  0,80

727434 Platinakleur  1,25
206613 ca. ø 4 mm  1,95

722515 ca. ø 4 mm  2,25

808022 Zilverkleur  1,95 1St.=
0,97309241 Platinakleur  2,10 1St.=

0,70

722216  2,25

309160  2,10 1St.=
0,35309366  2,10 1St.=

1,05

727272 Oudgoudkleur  0,80

727445 Oudgoudkleur  1,25
523214 ca. ø 6 mm  2,20

722526 ca. ø 6 mm  2,20

808011 Goudkleur  1,95 1St.=
0,97309207 Oudgoudkleur  2,10 1St.=

0,70

523225 ca. ø 8 mm  2,60

727490 Platinakleur  0,80
727526 Oudgoudkleur  0,80

Metalen tussendeel ’Edged’
Platinakleur, afmeting: ca. 12 x 8 mm, 
rijggat: ca. 5 x 2 mm, per 
stuk

Metalen tussendeel 
’Driehoeken’
Afmeting: ca. 16 x 14 mm, 
rijggat: ca. 10 x 2 mm, per stuk

Sluitings/eindkapjes
Zilverkleurig, 2-delig

Ankerketting
Platinakleur, afmeting: ca. 1 m lang, 
per stuk

Metalen hangers ’Monsterablad’
Afmeting: ca. 12 x 16 mm, 2 oogjes:  
ca. 3 mm, 2 stuks

Metalen tussendeel ’Veer’
Platinakleur, afmeting: ca. 11 x 46 mm,
2 rijggaten: ca. 2 mm, 3 stuks

Ketting
Oud messing kleur, afmeting: ca. 1 m 
lang, ca. 4 mm breed, per stuk

Metalen hangers ’Veer’
Platinakleur, afmeting: ca. 9 x 30 mm, 
rijggat: ca. 2 mm, 6 stuks

Metalen hangers ’Veer’
Oudgoudkleur, afmeting: ca. 21 x 16 mm, 
rijggat: ca. 6 x 2 mm, 2 stuks

Metalen tussendeel ’Driehoek’ - 
klein
Afmeting: ca. 10 x 8 mm,
rijggat: ca. 5 x 2 mm, per stuk

2 stuks 6 stukselk 3 stuks

1 m 1 m

elk 2 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

441882 33,50 33,50

LoopDeDoo® Spinning Loom
Inhoud: 1 mechanische spinmachine, ca. 
380 x 110 x 100 mm, met bewaarvakje, 
18 garens, kleurrijk gesorteerd, elk 8 m 
lang, incl. Duitstalig handleiding, per set

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Dit product bevat een touw/snoer
Kans op verstikkingsgevaar
Kans op verstrikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

Een grote keuze aan borduur-
garen kunt u terugvinden op 
www.opitec.com

303544  1,75 1m=
0,23

Imitatie leren veters
Kleurig gesorteerd, afmeting: ca. ø 1,5 mm 
x 1,5 m, set 5 stuks

5-delig33,50
33,50
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Knutselset Broche ’Cactus’
Inhoud: Itoshii Beads in verschillende kleuren, 1 brochespeld, 5 m garen, 1 naainaald, 
incl. Duitstalige handleiding, uiteindelijke afmeting: ca. 25 x 43 mm, per set

Knutselset Broche ’Meloen’
Inhoud: Itoshii Beads in verschillende kleuren, 1 brochespeld, 5 m garen, 2 naainaalden, 
incl. Duitstalige handleiding, uiteindelijke afmeting: ca. 34 x 14 mm, per set

951563  5,95 951552  5,95

Knutsel set ketting ’Driehoek’
Inhoud: Itoshii Beads in verschillende kleuren, 1 goudkleurige ketting, sluiting, 5 m garen, 
1 naainaald, incl. Duitstalige handleiding, uiteindelijke afmeting: ca. 40 x 32 mm, per set

Ketting ’Flamingo’
Inhoud: Itoshii Beads in verschillende kleuren, 1 goudkleurige ketting, sluiting, 5 m garen, 
1 naainaald, incl. Duitstalige handleiding, uiteindelijke afmeting: ca. 40 x 52 mm, per set

951585  5,95 951574  5,95

LED Loeplamp
De nieuwe generatie vergrootglas met LED-
lichtring, wordt gekenmerkt door een scha-
duwvrije verlichting van het werkgebied. 
Onmiddellijk startklaar binnen 0,1 seconden, 
met beschermkap, 90 LED’s en een 1,75-vou-
dige vergroting.
Technische specificaties:
Energie-efficiëntieklasse:  A+ 
Lichtstroom:  450 LM/lumen 
Vermogen:  5 W 
Loep:  100 mm-
 Lens van echt glas 
Kabellengte:  ca. 1,35 m 
Afmetingen loeplamp: ca. 180 x 340 mm

Elektronica/sieraden buigtangen, set
Inhoud: zijsnijtang 110 mm, ronde tang 125 mm, tang 120 mm, tang 45° gebogen 120 mm, 
halfronde tang 150 mm, kopkniptang 100 mm, alle tangen met PVC-handvat, in praktisch 
etui, 6 stuks

303876 45,00 36,00 304609  15,95

36,00 
45,00 

Gunstig geprijsd! 

6-delig

Knutselpakket

Knutselpakket Knutselpakket

Knutselpakket

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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611948  8,50

950833  4,25 950844  5,25 950958  4,95 1St.=
0,41 951220  4,95 1St.=

2,48

537673  2,20

530143  8,95

611959  8,50

476986 Wit  3,10 1m=
0,12 486703 Wit  1,60 1m=

0,16

476610 Abrikoos  3,10 1m=
0,12 436704 Lichtroze  1,60 1m=

0,16

476920 Appelgroen  3,10 1m=
0,12 486736 Appelgroen  1,60 1m=

0,16

Speksteen met vaasje
Speksteen met gat (ø 16 mm), met glazen 
buisjes (ca. ø 16 x 150 mm), afmeting: ca. 
65 - 110 mm, wit-groenachtig, 2-delig

Houten bloemen
3 verschillende groottes, afmeting: 4x ca. 
ø 50 x 6 mm, 3x ca. ø 90 x 6 mm en 2x ca. 
ø 130 x 6 mm, met motiefuitsparing, 
gaten: ca. 5/9/12 mm, mintgroen, 9 stuks

Houten hangers ’Vlinder’
Met vlindermotief-uitsparing, 3 verschil-
lende groottes, afmeting: 4x ca. 60 x 8 x 
40 mm, 3x ca. 95 x 8 x 75 mm en 2x ca. 
145 x 8 x 100 mm, zalmkleur, 9 stuks

Metalen mini gieters
Om neer te zetten, afmeting: ca. 55 x 25 x 
30 mm, lichtgroen/-roze/-blauw, 12 stuks

Houten ’Uilen’
Om neer te zetten, afmeting: ca. 55 x 20 x 
80 mm, grijs/lichtblauw en grijs/lila, 
2 stuks

Houten hanger “Hart en Bloem”
Om op te hangen, naturel, zonder 
decoratie,
afmeting hart: ca. 135 x 150 mm, met 
motiefuitsparing: ca. 125 x 140 mm, 
bloem: ca. 65 x 65 mm, 3-delig

Wilgenkrans ’Hart’ - met knijpers
Om op te hangen, met koord en knijpers, 
afmeting: ca. 260 x 25 x 260 mm, 
wit, per stuk

Speksteen met vaasje
Speksteen met gat (ø 16 mm), met glazen 
buisje (ca. ø 16 x 150 mm), afmeting: ca. 
65 - 110 mm, bruin-groenachtig, 2-delig

Decoratieband Organza-slitted
Afmeting: ca. 25 m x 25 mm, per rol

Lint
Met weefkant, afmeting: ca. 10 m x 
10 mm, per stuk

3-delig

2-delig 2-delig

2-delig

10 m25 m

12 stuks9-delig9-delig

Meer speksteen en 
toebehoren kunt u 

terugvinden op
www.opitec.com

elk 3,10 elk 1,60

530109  5,25

Wilgenkrans ’Hart’
Om op te hangen, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 200 x 40 x 180 mm, wit, 
per stuk

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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807897 Flamingo’s, DIN A5  7,50

807901
Kolibri & Monsterablad, 

DIN A4  12,00
807886 Hibiscus, DIN A5  7,50

529623 ca. 2,5 m x 6 cm  5,95 1qm=
39,67

529313 ca. 2,5 m x 6 cm  4,95 1qm=
33,00

529818 ca. 2,5 m x 10 cm  9,95 1qm=
39,80

529379 ca. 2,5 m x 10 cm  7,95 1qm=
31,80

529933 ca. 1,25 m x 20 cm  9,95 1qm=
39,80

529461 ca. 1,25 m x 20 cm 7,95 6,35 1qm=
25,40

529715 ca. 2,5 m x 6 cm  5,95 1qm=
39,67

529472 ca. 1,25 m x 20 cm 7,95 6,35 1qm=
25,40

529829 ca. 2,5 m x 10 cm  9,95 1qm=
39,80

529335 ca. 2,5 m x 6 cm  4,95 1qm=
33,00

529966 ca. 1,25 m x 20 cm  9,95 1qm=
39,80

807912 Ananas, DIN A4  12,00

611373  6,50

Zeefdruk sjabloon
De zelfklevende en herbruikbare zeefdruk sjabloon bestaat uit zeer fijn en zacht weefsel. 
Ideaal voor iedereen die van filigraan motieven houdt.
Het sjabloon hecht op textiel, hout, canvas, papier, beton, terracotta etc.
Incl. rakel voor het opbrengen van de verf.
DIN A4 formaat, per stuk

Stencil sjabloon 
Cactus
Kunststof, afmeting: ca. 300 x 300 mm, 
per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Houtfineer stof

Voor een natuurlijke look

Knippen, stansen, naaien, plakken, 
nieten, bestempelen, beschilderen, 
beschrijven

574042 22,35 17,90 100ml=
3,03

Martha Stewart Premium acrylverf set
10 flesjes van elk 59 ml, in de kleuren: roze, lila, turkoois, lichtblauw, lichtgroen, pink, rood, 
oranje, geel en bruin. Een hoogwaardige verf die op bijna alle oppervlakken toepasbaar is 
zoals bijv. hout, glas, keramiek, kunststof, metaal en stof. UV- en weersbestendig, voor bin-
nen en buiten en geschikt voor de vaatwasmachine (bovenste rek). De verf mag niet op 
keramiek gebrand worden, de droogtijd is dan bij porselein ca. 21 dagen. Voor textiel: stof 
met strijkijzer fixeren, binnenstebuiten wasbaar tot max. 30°C (zonder wasverzachter).

10 stuks

17,90 
22,35 

Gunstig geprijsd! 

Geschikt voor: hout, glas, porselein, textiel, terracotta en metaal

529405 ca. 2,5 m x 10 cm  7,95 1qm=
31,80

411331  2,05

431128 2,10 1,70

Katoenen etui
100% katoen, met ritssluiting, voor het 
bewerken eerst op 30°C wassen, afme-
ting: ca. 20 x 10 cm, naturel, per stuk

Make-up tasje
100% katoen, met rits, gevoerd, voor het 
bewerken eerst op 30°C wassen, afme-
ting: 210 x 150 mm, naturel, per stuk

1,70
2,10

zelfklevend

Niet zelfklevend

Bespannen ramen kunt u 
terugvinden op pagina 13

Houtfineer stof
Het fineer is een natuurlijk materiaal op stof 
gelamineerd met een matte fluweelachtige 
textuur en een zelfklevende kant.
De stof is zeer stabiel en in rolrichting buig-
zaam. Voor gebruik de stof eventjes strijken 
en daarna kunt u het knippen, ponsen, naai-
en, lijmen, nieten, bestempelen, beschilde-
ren of beschrijven. Kleur: naturel, per stuk
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573172 10,45 8,35 204127  1,95 1St.=
0,20

603781  2,10

260011 ca. 3 x 10 mm  1,35 1St.=
0,01

309104  167,00

260077 ca. 3 x 20 mm  1,65 1St.=
0,02

260170 ca. 4 x 30 mm  2,20 1St.=
0,02

260033 ca. 3 x 12 mm  1,40 1St.=
0,01

260099 ca. 3 x 25 mm  1,85 1St.=
0,02

260192 ca. 4 x 40 mm  2,80 1St.=
0,03

260055 ca. 3 x 16 mm  1,55 1St.=
0,02

260114 ca. 3 x 30 mm  1,95 1St.=
0,02

260217 ca. 4 x 50 mm  3,50 1St.=
0,04

951091  6,50

Houten pijl
Met batterij-aangedreven LED-verlichting, 
geleverd zonder 3 knoopcel 1.5V batterijen, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
300 x 26 x 160 mm, per stuk

Camelion® knoopcellen
1,5 V, alkaline knoopcellen LR44, ø 11,6 x 
5,4 mm, pak 10 stuks, capaciteit 138 mAh, 
0% kwik en 0% cadmium. Andere bena-
mingen: AG13, V13GA, LR44, 357A, A76, 
RW82. Past ook in veel horloges en andere 
apparaten.

Flessenopener
Met houten greep, opener van metaal, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
14 cm lang, per stuk

Spaanplaat schroeven
DIN 7962, verzinkt, pak 100 stuks

BOSCH accuboormachine 
PSR 10,8 LI-2
De PSR 10,8 LI-2 is klein, licht en daardoor 
heel handig. Dankzij de lithium-ion-techno-
logie is er geen zelfontlading en geen 
memory-effect. Snelspanboorkop met 
Bosch-auto-lock voor snelle en eenvoudige 
gereedschapswissel. Een ander pluspunt 
van de accuboormachine is het ingebouwde 
powerLight - door de lichtdiode wordt het 
werkstuk altijd goed verlicht. Levering inclu-
sief schroefbitjes en kunststof koffer.
Technische gegevens:
leeglooptoerental: 0 - 350 omw./min
max. draaimoment: 22 Nm
draaimomentem: 20+1
gewicht met accu: 0,95 kg
accuspanning: 10,8 V
technologie: lithium-ionen
boordiameter: hout 20 mm
 staal 8 mm

Houten wand flesopener
Om op te hangen, met ophangsysteem 
voor de muur en opvangbakje, naturel, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 100 x 60 x 
300 mm, per stuk

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

100 stuks

8,35
10,45

Cadeaus van hout!

Cadeau voor een housewarming

606723 ca. 500 x 200 x 20 mm  4,25 1qm=
42,50

607143 ca. 200 x 200 x 20 mm  1,70 1qm=
42,50

Grenen plankje
Onbehandeld, ruw gezaagd, per stuk
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556327  8,50

551143  4,10 1St.=
0,82

451308  2,45 1St.=
0,82

606505  2,55 1St.=
0,51

300074 31 gram  2,95 100g=
9,52

300085 125 gram  5,95 100g=
4,76

Paper-Art doosjes ’Huis’
Om neer te zetten, met deksel, naturel, 
zonder decoratie, afmeting: ca. 130 x 
130 x 230 mm, ca. 115 x 115 x 200 mm, 
2 stuks

Houten “Sleutel”
Houtvezelplaat, verschillende vormen, 
naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 7 x 3,5 cm, set 5 stuks

Reageerbuisjes
Afmeting: ca. ø 20 mm x 200 mm, 
set 3 stuks

Kurk stop
Voor reageerbuis met artikel 451308, afmeting: 
ca. ø 17(20) x 24 mm, set 5 stuks

UHU alleslijm extra
Met oplosmiddel.
De unieke, gel-achtige kunstharslijm voor snelle en helde-
re verlijmingen. De gel-achtige consistentie maakt het 
mogelijk om drupvrij en netjes te lijmen, de lijm vloeit 
niet uit. Ideaal voor verticale vlakken. Kreukelt het papier 
niet, per stuk

Papierblok ‘Ledger’
Karton 120 g/m², zuurvrij, dubbelzijdig bedrukt, verschil-
lende motieven, afmeting: ca. 152 x 304 mm, 36 vel

Papierblok
200 g/m², zuurvrij, enkelzijdig bedrukt, verschillende 
motieven, per 3 gesorteerd, afmeting: ca. 150 x 150 mm, 
mint/grijs, 36 vel

Papierblok
Zuurvrij, 200 g/m², enkelzijdig bedrukt, verschillende 
motieven, per 3 gesorteerd, afmeting: ca. 150 x 150 mm, 
blauw/groen, 36 vel

500441 14,00 11,20 1qm=
6,73594677 7,50 6,00 1qm=

7,41 594666 7,50 4,80 1qm=
5,93

11,20

6,00 4,80

14,00

7,50 7,50

36 vel

36 vel 36 vel

Veel geluk in het nieuwe huis!

5 stuks

5-delig

2-delig

3 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Reageerbuisjes zijn veelzijdig te gebruiken.U kunt 
het ook vullen met bijv. koffiebonen of thee

Onze tip!
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807820  4,50

Houten stempel - Bloemen mandala
Motiefgrootte: ca. ø 28 mm, stempel:  
ca. ø 30 x 40 mm, per stuk

807794  4,50

481411  5,75443529 5,45 4,35

Houten stempel - Homemade 
Bath Salt
Motiefgrootte: ca. ø 28 mm, stempel: 
ca. ø 30 x 40 mm, per stuk

Zeepgietvorm ’9 vormen’
1 maxi vorm: ca. 245 x 185 x 35 mm,
zeepjes: ca. 75 x 55 x 35 mm, met  
vakverdeling,
benodigd materiaal: ca. 1300 g gietzeep, 
per stuk

Zeepgietvorm ’Basisvormen’
1 vorm , 5 motieven: ca. 55 x 70 mm, 
ca. 20 mm hoog, benodigd materiaal: 
ca. 350 gram gietzeep, per stuk

807864  9,95807772  3,95 807808  4,50807761  3,95

Houten stempel met tekst -  
Bath Time
Motiefgrootte: ca. 55 x 35 mm, stempel: 
ca. 60 x 40 x 25 mm, per stuk

Boeddha & Glück
Afmeting: ca. ø 30 mm, 2 stuks

Vormstabiele inlegplaten van hoogwaardig 
rubber. Voor het ingieten van en het drukken in 

beton of zeep.

Houten stempel - Hamsa Hand
Motiefgrootte: ca. ø 26 
mm, stempel: ca. ø 30 x 40 mm, per stuk

Harten
Afmeting: ca. 30 x 22 mm, 2 stuks

807853  9,95807783  3,95 807831  9,95807750  3,95

Houten stempel met tekst - 
Happiness is homemade
Motiefgrootte: ca. 45 x 45 mm, stempel: 
ca. 50 x 50 x 25 mm, per stuk

Glück & Gute Laune
Afmeting: ca. 35 x 25 mm, 2 stuks

Houten stempel met tekst - 
Verwöhnzeit für Dich
Motiefgrootte: ca. 45 x 35 mm, stempel: 
ca. 50 x 40 x 25 mm, per stuk

Enjoy & Blad
Afmeting: ca. 25 x 25 mm, 2 stuks

807875  9,95807738  3,95 807842  10,50807749  3,95

Houten stempel met tekst - 
Keep Calm
Motiefgrootte: ca. 25 x 65 mm, stempel: 
ca. 70 x 30 x 25 mm, per stuk

Love, Handmade, Time
Afmeting: ca. 30 - 40 x 15 mm, 3 stuks

Houten stempel met tekst - 
Der kleine Urlaub
Motiefgrootte: ca. 25 x 65 mm, stempel: 
ca. 70 x 30 x 25 mm, per stuk

Relax
Afmeting: ca. ø 45 mm, per stuk

2-delig

2-delig

3-delig

2-delig

807819  4,50

Houten stempel - It’s my time
Motiefgrootte: ca. ø 29 mm, 
stempel: ca. ø 30 x 40 mm, per stuk

4,35
5,45

Zeeplabels mal

2-delig
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Zeepgeurolie
De geselecteerde natuurlijke oliën (etherische 
oliën) worden gewonnen uit bloemen, zaden 
en bladeren van bepaalde planten. Veel par-
fumoliën hebben naast de aangename geur 
een huidverzorgende werking.
Van zuiver plantaardige grondstoffen, 10 ml

497285 Aardbei  3,10 100ml=
31,00

497241 Groene appel  3,10 100ml=
31,00

497171 Rozen  3,10 100ml=
31,00

437962 Perzikbloesem  3,10 100ml=
31,00

481178 Lavendel  3,10 100ml=
31,00

481189 Citroen  3,10 100ml=
31,00

Gietzeep
Hoogwaardige zeep van pure plantaardige 
stoffen, bevat glycerine, hypoallergeen en 
dermatologisch getest.

498971 Transparant  5,10 1kg=
17,00

498960 Wit  5,10 1kg=
17,00

498982 Transparant  15,25 1kg=
15,25

498993 Wit  15,25 1kg=
15,25

1000 g, per stuk

300 g, per stuk

Oceaan blauw
466118

Aubergine
466093

Olijfgroen
466129

Abrikoos
466082

Lavendel
466107

Zeepverf opaak
De zeepverf mixen met de gesmolten 
zeep. De verf bevat geen schadelijke 
stoffen, is dermatologisch getest en 
milieuvriendelijk. 10 ml.
Per kleur  2,65 100ml=

26,50

Ivoor
466152

486570 18,50 14,80

Smeltkroes
Aluminium pan met dubbele bodem, om 
met water te vullen, geschikt voor gas- en 
elektrische kookplaat. Ideaal voor het 
smelten van gietzeep, was en chocolade.
Inhoud: 1 liter, per stuk

14,80
18,50

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Geurende zeepjes
Geurende cadeau-ideeën

De handleiding voor de geurende zeepjes kunt 
u terugvinden op www.opitec.nl/zeeplabels
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Per kleurenmix  5,40 1kg=
27,00

598730 Stenen ca. 10 - 15 mm 16,50 13,20

539686
NIET weerbestendig, 

250 gram  1,70 1kg=
6,80

314798  4,90 100ml=
6,13441491  4,90

726771 9,95 7,95

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

598741 Stenen ca. 15 - 30 mm 16,50 13,20

Scherven mozaïek mini
Geglazuurd porselein, vorstbestendig, 
verschillende maten en vormen, ca. 10 - 
30 mm, ca. 4 mm dik, vrijblijvend gesor-
teerd, 200 g = ca. 180 mozaïekstenen 
voor een oppervlak van ca. 150 x 150 mm

Halfedelstenen
Gekleurde mix, ca. 1000 gram

Mozaïek voegspecie
Wit poeder met water tot een egale 
massa roeren. De mozaïekvoegen met de 
specie bedekken. Voldoende voor een 
oppervlak van ca. 200 x 200 mm

3D-kit siliconenlijm
Transparante siliconenlijm, met spuit-
mond, sleutel en doseerspuit, 80 ml, 
per stuk

LED - lichtsnoer
Binnenverlichting, 20 transparante LED’s, 
batterijbox van transparant kunststof, 
met aan/uit schakelaar, transparante 
kabel, afstand tussen de lampjes ca.  
10 cm, lengte ca. 2,40 m, voedingssnoer 
50 cm, levering zonder batterijen: 3 x 
mignon 1,5V (AA) (a.u.b. apart bestellen!), 
per stuk

Hout stukjes
Vrijblijvend gesorteerd, afmeting: 
ca. 50 - 250 mm lang, bruin, 1 kg

Wit, inhoud is voldoende voor een opper-
vlak van ca. 400 x 400 mm

Zwart/grijs/wit mix
563566

Blauwtinten
563577

Groentinten
563588

Populier triplexplaat
Nauwkeurig verlijmd en geschuurd, licht, zacht materiaal, ideaal voor alle 
figuurzaagwerken. In praktische hanteerbare platen. Bovenkant kwaliteit B, 
onderkant kwaliteit BB

Dikte

Standaardmaat
300 mm  breed

600 mm lang
Prijs per stuk

5 mm 719049  2,40 1qm=
13,33 

15 mm 701032  4,95 1qm=
27,50 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Zeilen aan de horizon

1 kg

7,95
9,95

De handleiding voor de Mozaïek 
zeilboten kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/mozaiek-zeilboten

Hecht op papier, karton, hout, 
kunststof, styropor® en glas. Bijzonder 
geschikt om mozaïekstenen op 
afgeronde vormen te bevestigen.

20 LEDs

Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden
Kans op verstikkingsgevaar

13,20
16,50
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Groentinten
512646

Blauwtinten
512657

Bruintinten
512679

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk  5,75 1L=
25,00943650 4,45 3,55

200 g  3,80 1kg=
19,00

282202 ca. 20 x 8 mm  3,50 1St.=
0,04

282213 ca. 25 x 10 mm  3,85 1St.=
0,04640714  1,30 1m=

2,60

503088 1000 g  4,40 1kg=
4,40 503077 1000 g  4,40 1kg=

4,40

599105 5000 g  15,00 1kg=
3,00 500533 5000 g  15,00 1kg=

3,00

519556 20 kg 54,95 43,95 1kg=
2,20 519811 20 kg 54,95 43,95 1kg=

2,20

Deco & Lifestyle hobbyverf
Krijtachtige verf op waterbasis, is makke-
lijk te verwerken en heeft goede dekken-
de kracht. Droogt mat op en geeft het 
beschilderde voorwerp de Shabby Chic 
stijl. 230 ml, per stuk
Voor optimale bescherming adviseren wij 
Deco & Lifestyle hobbylak ultra mat 
(446527) te gebruiken.

Berkenschors bundel
Ter decoratie, naturel, afmeting: ca. 10 x 
100 mm, ca. 28 - 30 stuks

Mozaïek glasstenen
Grootte: 10 x 10 mm, 200 gram = ca 300 stuks, dikte: ca 4 mm

Grenen-/naaldhout lat
2 kanten vlak geschaafd, 2 kanten netjes 
gezaagd, afmeting: 500 x 10 x 60 mm, 
per stuk

Schroefhaken recht
Maataanduiding:
Totale lengte x breedte binnenkant haak 
zijn bij benadering! 
Verzinkt, pak 100 stuks

Klei soft-ton Plus
Wit Terracotta

Klei soft-ton Plus
Soft-ton Plus is een natuurlijke, zachte en licht te verwerken boetseerklei en daarom uiter-
mate geschikt voor kinderen (vanaf 3 jaar). Het is reukloos, gebruiksklaar, milieuvriendelijk 
en van natuurlijke stoffen gemaakt. De klei droogt aan de lucht, wordt steenhard en 
extreem vast maar niet waterdicht. Na het drogen kan het object verder bewerkt of beschil-
derd worden.

Sleutelplankje

Wit
446228

Antiek blauw
446516

Lila
446273

Zacht zwart
446376

Antiek goud
446712

Licht grijsgroen
446295

Zilver
446561

Pale green
608356

Teal blue
608389

Zand
608312

Mystic blue
608323

Cafe creme
608345

Flaxen yellow
608378

Steengrijs
446332

200 g

100 stuks

1000 g

5000 g

20 kg

3,55
4,45

De handleiding voor het sleutel-
plankje kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/sleutelplankje

Meer Deco & Lifestyle verf kunt u 
terugvinden op www.opitec.com
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611627  3,95

Paper-Art schatkistje
Deksel kan opengeklapt worden, met gre-
pen, naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 100 x 70 x 53 mm, per stuk

569115 16,50 13,20

505924 8,55 6,85

Papierblok ‘Basics’
Enkelzijdig bedrukt, verschillende motie-
ven, 10 x 270 g/m², 10 x 80 g/m² en 10 x 
gekleurd papier 130 g/m²,
afmeting: 240 x 340 mm, 30 vel

414007  3,25595754 3,75 3,00 570554  3,00 1qm=
6,67

545782  7,20 1St.=
0,14

573747 2,20 1,75

556224 3,90 3,10 1St.=
0,62

Quilling pen
Extra lange punt, ca. ø 1,5 x 15 mm, ideaal 
voor het vormen van brede vlechtstroken, 
afmeting: ca. 65 mm lang, per stuk

Plaksteentjes ’Style 1’
Zelfklevend, velgrootte: ca. 105 x 260 mm, 
afmeting plaksteentjes: ca. ø 5 mm, 
wit iriserend met glitter, per vel

Papierstroken
Kleurig gesorteerd, in de pasteltinten 
blauw, groen, geel, roze en lila, afmeting: 
ca. 500 x 9 mm, 100 stuks

Houten wasknijpers met ronde kop
Naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. 110 x 15 mm, pak 50 stuks

Mini motiefpons ’Hart’
Met sleutelring, motiefgrootte: ca. 10 x 
8 mm, pink, per stuk
Tot 220 g papierdikte geschikt.

Glazen flesjes met kurk
Kan worden geopend, helder, zonder decoratie, 
afmeting: ca. ø 20 x 50 mm, set 5 stuks

576446 6,60 6,25

Motiefpons Hart
Motiefgrootte: ca. 29 x 49 mm, geschikt 
voor papier tot 220 g/pm, per stuk

307168 5,50 4,40 1qm=
9,11

Iriserend karton - set
215 g/m², enkelzijdig iriserend, 10-kleurig 
gesorteerd, afmeting: ca. 115 x 210 mm, 
20 vel

6,85

4,401,75

3,003,10

6,25

8,55

5,502,20

3,753,90

6,60

2-delig

30 vel

20 vel

100 stuks

5 stuks

50 stuks
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Zeebries voor het huis

13,20 
16,50 

Gunstig geprijsd! 

Houten huisjes
Om neer te zetten, naturel, zonder  
decoratie, afmeting grootste huis:  
ca. 230 x 120 x 340 mm, kleinste huis:  
ca. 190 x 120 x 280 mm, set 2 stuks
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531057  7,80

Houten klok
Van houtvezelplaat, naturel, zonder deco-
ratie, incl. kwarts-uurwerk, excl. batterij 
1,5V (AA) N°210625 (2 stuks), afmeting: 
ca. 185 x 30 x 190 mm, per stuk

951079  12,95

Houten fotolijst ’Huis’
Om op te hangen, met ophangoogje, voor 
12 foto’s ca. 40 x 40 mm, naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 160 x 15 x 480 mm, 
per stuk

543363  0,45

Houten figuurkegel
Kop: ca. ø 20 mm, kegel: ca. 40 mm 
hoog, bodem: ca. ø 21 mm, 
totale hoogte: ca. 60 mm, per stuk

440750 ca. 20 x 7 x 13 cm  5,50

516754 ca. 85 x 70 x 30 mm  1,00

459360 ca. 30 mm  1,10 1St.=
0,22

440761 ca. 25 x 9 x 15 cm  7,80

516776 ca. 160 x 130 x 50 mm  2,35

459326 ca. 50 mm  2,20 1St.=
0,44

Paper-Art “Koffer”
Kan open, handvat van leer, metalen 
sluiting, naturel, zonder decoratie, 
per stuk

Paper Art “Koffer”
Met klapdeksel en lederen hengsel, naturel, 
zonder decoratie, per stuk

Memoklemmen/clips
Zilverkleurig, 5 stuks

610182  0,22 1m=
0,88 202273  1,95 1St.=

0,20 946049 5,50 4,40

Grenen/naaldhout lat
2 kanten vlak geschaafd, 2 kanten netjes 
gezaagd, afmeting: ca. 250 x 20 x 5 mm, per 
stuk

Ringmagneet
Afmeting: ca. ø 18 x 5 mm, 
gat: ca. 5 mm, pak 10 stuks

Decoratieve spoel
Met glazen inzet voor theelichtje, zonder 
decoratie, afmeting: ca. ø 110 x 135 mm, 
binnendiameter: ca. 52 mm, 2-delig

4,40
5,50

2-delig

200 g

5 stuks

10 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk  3,05 100g=
1,52

Jutegaren
Kleurafwijkingen zijn mogelijk, afmeting: 
ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, 
per stuk Blauw

529268

Licht gebleekt
507722

Naturel ongebleekt
525163

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Dit product bevat een magneet
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

Waarschuwing! Dit artikel bevat magneten of magnetische onderde-
len. Magneten die in het menselijk lichaam elkaar of een metalen 
voorwerp aantrekken kunnen ernstige of dodelijke verwondingen ver-
oorzaken. Haal onmiddellijk medische hulp als magneten worden in-
geslikt of ingeademd.

Zonder afb. satéprikker N° 608552. 
Wit papier vindt u terug op pagina 5.
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807727  7,50

201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m  0,90 1m=
0,45

587232  4,60 1m=
0,92

519534 10,30 8,25

444868  7,80

528320 ca. ø 3,0 mm x 8 m  2,95 1m=
0,37

Latex 3D-gietvorm ’Eend’
3D-vorm, afmeting: ca. ø 65 x 90 mm, 
benodigd materiaal: ca. 400 g beton, 
zeep 84 g, per stuk

Aluminiumdraad
Blank, ongelakt, per stuk

Aluminiumdraad ’Hamer’
Het aluminiumdraad van Vaessen-
Creative, is een met hamerslag effect ver-
sierd aluminiumdraad van zeer goede 
kwaliteit. afmeting: ca. ø 2 mm x 5 m, 
per stuk

Cadeaudoosjes “Hart”
Witte doosjes met deksel van stevige 
kwaliteit karton, zonder decoratie,
Grootste doos: ca. 13,5 x 15,5 x 7,5 cm,
Kleinste doos: ca. 3,5 x 4,5 x 2 cm,
Set 12 stuks

Paper Art album ’Vierkant’
Met passe-partout uitsnede van een hart, 
90 g/m² papier, naturelbruin, zonder deco-
ratie, spiraalbinding, afmeting: ca. 200 x 
200 mm, uitsnede: ca. 100 x 100 mm, ca. 
60 vel

Creatief
Bruiloft ideeën

Met liefdevolle kleine dingen de dag mooier maken.

Beton kunt u terugvinden op 
pagina 10 en 18

Ring kussen

Gastenboek

8,25
10,30

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

60 vel

12 stuks

5 m 2 m

8 m
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591875 Lila  4,50 100g=
9,00

443541 3,10 2,50

elk 9,95 8,95 1L=
22,38

590008  9,95

591886 Mint  4,50 100g=
9,00

591901 Zilvergrijs  4,50 100g=
9,00

591853 Poeder  4,50 100g=
9,00

591897 Lichtgroen  4,50 100g=
9,00

Papiergaren
Het papiergaren is ideaal om mee te brei-
en en haken. Om bijv. woondecoraties te 
maken zoals plantenpot-overtrekken of 
een mooie tas voor een zonnige dag. 
Knotje 50 g, lengte ca. 55 m, haak- of brei-
naald dikte 4,5. Per stuk

Paper-Art fotolijst
Om neer te zetten, zonder decoratie, 
rechthoek, afmeting: ca. 166 x 216 mm, 
uitsparing: ca. 95 x 145 mm, wit, per stuk

Krijtbord sticker ’Wegwijzer’
Om te beschrijven, afwisbaar, 9 pijlstickers van elk 3 in ca. 135 x 35 mm, ca. 185 x 50 mm, 
ca. 330 x 90 mm, 2 lange verbindingsstickers ca. 320 x 30 mm, incl. 2x spons en 2x krijtje, 
per set

Crème
609824

Roze
609846

Rood
609868

Blauw
609880

Steengrijs
609905

Pink
609857

Licht Turkoois
609879

Mintgroen
609891

Asgrijs
609916

PINTY Plus® Chalk Finish verfspray
De krijtverf spray op waterbasis, is ideaal 
voor decoratie doeleinden. Met een ultra 
matte en fluweelachtig uiterlijk, geeft deze 
krijtverf vele oppervlakken een lichte vinta-
ge-look. Het beste geschikt voor gebruik op 
hout, kunststof, canvas, metaal, karton en 
glas. Voor een glad, gelijkmatig oppervlak, 
meerdere dunne lagen opbrengen. 
De krijtverf kan binnen 15 minuten met 
water verwijderd worden. 400 ml (genoeg 
voor een oppervlak van 2 m²), per stuk

Wegwijzer

2,50
3,10

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

Bespannen raam 
40 x 100 cm, 7,25 € 
(1qm=18,13 €)    409170

Draad met 
papiergaren 
omwikkeld

436689  2,75 492850  2,00

Paper Art fotolijst ’Rechthoek’
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 303 x 25 x 227 mm,  
uitsparing: ca. 235 x 157 mm, per stuk

Paper Art “Fotolijst”
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
vierkant, afmetingen: ca. 130 x 130 mm,  
uitsparing foto ca. 75 x 75 mm, per stuk
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Gymtas
Praktisch de zomer door

Azuurblauw
504010

Pistache
504308

Geel
503427

Middenbruin
503450

Scharlakenrood
503438

Zwart
503748

Turksblauw
504032

Mandarijn
504157

Sapgroen
503715

Violet
504168

Marabu EasyColor batik- 
en textielverf
Geschikt voor gewassen textiel van max. 
20% kunstvezel. De verpakking is genoeg 
voor een intensieve kleuring van 150 g 
stof. Handwasbaar tot 40° C, 25 g, per 
stuk

Batikverf

Voorbeelden gemaakt door OPITEC Meer DIY gymtassen kunt u terugvin-
den op  www.opitec.nl/gymtassen

De stroken met crêpeplakband 
markeren en de inka textiel brons 
opbrengen.

468579 2,60 2,10

468568  1,90

579260 Tropical Island 11,95 9,55
579259 Cool Denim 11,95 9,55

503379 2,50 2,00 100ml=
8,00

Turnzak
100% katoen, met ritssluitingtasje en 
koord, voor het bewerken eerst op 30 gra-
den wassen, afmeting: ca.40 x 35 cm, 
naturel, per stuk

Gymtas
100% katoen, met koord, voor het bewer-
ken eerst op 30°C wassen, afmeting: ca. 
350 x 400 mm, naturel, per stuk

Marabu Fashion spray set
De textielverf spray op waterbasis is geschikt voor lichte stoffen tot 20% kunstvezel. Na het 
bewerken met een strijkijzer, wasbaar tot 40°C. Ideaal om te sprayen en sjabloneren. 3 
kleuren elk 100 ml, 1 fashion liner, 4-delig

Marabu EasyColor kleur fixeermiddel
Ter verhoging van de wasbaarheid tot 
40°C bij kleuringen met Marabu 
EasyColor. De inhoud is toereikend 
voor 600 g stof. 25 ml, per stuk

Textielverf Inka Textil
Met Inka Textil worden metaal accenten 
geplaatst. De verf wordt op het textiel 
geveegd. Op waterbasis, wasbaar tot 30°C, 
ook geschikt om mee te sjabloneren. 50 ml, 
per stuk

Gunstig 
geprijsd! Gunstig 

geprijsd! 

2,00
2,50

4-delig 4-delig

Onze tip!

elk 2,00
2,50

elk 2,50 2,00 100g=
8,00

607899 5,95 4,75 100ml=
9,50

2,10
2,60
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OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2016, B2B en B2C.
Voor de Belgische voorwaarden zie www.opitec.be
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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnum-
mer 0031-725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-iden-
tificatienummers NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN 
AMRO 40 89 40 867 IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 
06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en 
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op 
afstand) aangaat met Opitec, hierna tevens: “de leverancier”;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van 
beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
Opitec georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot 
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn 
herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af 
te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van produc-
ten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die 
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewij-
zigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal 
aanbod vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen 
partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de 
algemene voorwaarden bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijker-
wijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden 
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkom-
stige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene 
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest 
gunstig is.

Artikel 3. Offerte
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opitec dit in de aanbieding of prijsopgave 
anders heeft vermeld.
2. De door Opitec gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop 
van maximaal dertig dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen. 
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief  
eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder 
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag voor de levering van meubilair. 
Aan de ondernemerkoper wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld staat 
in de offerte-  geleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek. 

Artikel 4 – Overeenkomst
1. Personen onder de leeftijd van 12 jaren worden niet geacht bekwaam te zijn om een 
overeenkomst met Opitec te sluiten. Deze dienen aldus vertegenwoordigd te worden 
door een daartoe gerechtigd persoon.  
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het 
moment dat Opitec de digitale dan wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
3. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
bevestigt Opitec onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding 
van het aanbod. 
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opitec passende technische 
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data 
en zorgt Opitec voor een veilige webomgeving. Indien de consumentkoper elektronisch 
kan betalen, zal  Opitec daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Opitec kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien 
Opitec op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te 
gaan, is Opitec gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan 
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Opitec zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
a. het adres van de vestiging van Opitec waar de consumentkoper met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroe-
pingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn 
van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties.

Artikel 5 – Prijs
1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als 
België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, 
verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, 
overheid- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft de 
actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen 

daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven. 

Artikel 6 – Verzending en levering
1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 75,- euro zijn de verzend-
kosten 4,50- euro en bij een orderwaarde van 75,- tot 130,- euro zijn de verzendkosten 
4,- euro. Verdere kosten met betrekking tot verzending worden door Opitec gedragen.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is dienaangaande 
eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsver-
plichting aan de zijde van koper niet op. 
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel 
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan 
bericht, uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consumentkoper 
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval 
van ontbinding conform het vorige lid zal Opitec het bedrag dat de consumentkoper 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, 
terugbetalen. 
6. Levering vindt plaats af magazijn Duitsland /fabriek Nederland. Het risico van enig 
product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

Artikel 7 - Montage
Montage van alle bestelde goederen dienen door de koper te geschieden, tenzij anders 
overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te 
worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. 
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden 
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de 
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan Opitec te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Opitec behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten 
in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als 
zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, 
dan is de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan 
in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de 
wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
6. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie 
nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het 
verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend 
op basis van Rapport Voorwerk II voor de ondernemerkoper en de regeling geldende 
in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de 
consumentkoper.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft 
voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Opitec aan deze of aan aanver-
wante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, 
alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft 
aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Opitec aan deze te tonen en in 
geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd 
aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor 
rekening van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te ver-
vreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het 
kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. 
Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei 
wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendoms-
voorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van 
faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende 
zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag 
worden om de eigendomsrechten van Opitec veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om 
Opitec daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzeke-
ren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen 
diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opitec ter 
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opitec gerechtigd tot 
deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Opitec bij voorbaat 
toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk 
mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval Opitec het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 
geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 
Opitec en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Opitec zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 – Herroepingrecht consumentkoper
1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. 
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consu-
mentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan Opitec bekend 
gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product 
en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in 
de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst 
te behouden. Indien consument-koper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal 
het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de 
originele staat en verpakking aan Opitec worden geretourneerd, conform de door de 
Opitec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op 
verrekening uitgesloten.
4. Uitgebreide herroepingsinformatie en het modelformulier vindt u terug op www.
opitec.nl.

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten 
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal Opitec dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, 
terugbetalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingrecht
1. Opitec sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 
2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Opitec dit duidelijk 
in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hierom-
trent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op 
maat gemaakt) van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 
Opitec geen invloed heeft.

e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper 
de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 13 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten
1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment 
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te 
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is 
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeenge-
komen. (In de praktijk komt het er vaak op neer dat het ontbrekende pakket 
binnen 1 à 2 werkdagen alsnog wordt afgeleverd.)
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Opitec er vanuit dat de 
levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel. 
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen 
redelijke termijn na levering schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. Eventuele niet 
zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, 
dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opitec te 
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 
het gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat 
Opitec in staat is adequaat te reageren.
4. De koper dient Opitec in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en Opitec kan de klacht worden onderzocht door een 
onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval 
van een ondernemer-koper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Opitec de zaak foutief heeft behandeld, 
dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper 
vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, 
dan zal Opitec de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst 
daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke 
kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Opitec, vervangen 
of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de 
koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak 
aan Opitec te retourneren en de eigendom daarover aan Opitec te verschaffen, tenzij 
Opitec anders aangeeft.

Artikel 14 - Conformiteit en Garantie
1. De door Opitec te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen 
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en 
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn 
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te 
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de 
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opitec kan in dat geval andere garantie- en 
andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie 
beperkt tot de garantie van de producent. Deze bepaling laat de eventuele dwingend-
rechtelijke regelingen ter bescherming van de consumentkoper onverlet. 
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg 
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag 
of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de ga-
rantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opitec, de koper of derden aan 
de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, 
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden 
of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
5. Bij garantiewerkzaamheden is Opitec gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, 
transport en testen door te berekenen aan de ondernemerkoper.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten 
daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opitec, integraal voor 
rekening van de koper.
7. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of 
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in 
rekening gebracht worden.
8. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtin-
gen tegenover Opitec.
9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een 
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet. 

Artikel 15. (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
1. Opitec geeft geen garantie dat er met de aan koper verkochte producten geen 
enkel intellectu-eel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring 
tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel 
eigendomsrecht.
2. Hetgeen in lid 1 omschreven geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk 
conform
specificaties/tekeningen/foto´s/teksten van de koper zijn of moeten worden vervaar-
digd, alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het 
label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters bij private label producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem 
afkomstige monsters en/of tekeningen en/of teksten, waarvan de private label pro-
ducten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aanspraak 
van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter 
zake van het label/merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en/of 
tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de 
producten welke door Opitec worden vervaardigd onder haar eigen private label 
(waaronder maar niet uitsluitend: teksten, beeldmateriaal, catalogi, ontwerp en 
inhoud website) blijven in eigendom van Opitec, tenzij uitdrukkelijk anders wordt 
overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie 
of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Opitec ten 
belope van een bedrag ad € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding 
voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Opitec – waaronder die op 
schadevergoeding - onverlet.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door Opitec verkochte en geleverde zaken of 
diensten, is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk 
tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken 
zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade 
die een indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec - behoudens 
bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat 
de verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een 
consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet. 

Artikel 17. Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Bij levering van een product zal in ieder geval altijd een Duitstalig of Engelstalig 
instructie-overzicht worden meegeleverd. Opitec kan nadere informatie verschaffen 
over het voorhanden zijn van een instructieoverzicht in de eigen taal. Dit overzicht 
dient slechts te worden gezien als een advies voor gebruik.
2. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak is Opitec nimmer 
aansprakelijk.
3. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Opitec nimmer aanspra-
kelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Opitec bekende feiten 
en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Opitec steeds de bedoeling van 
koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Opitec is Nederlands recht van 
toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter 
van de vestigingsplaats van Opitec, tenzij op grond van de wet een andere rechter 
dwingendrechtelijk bevoegd is.

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.



Verfrissing nodig? Hier is de verkoeling!

Rietjes
Kan gebogen worden, bont gestreept, afmeting: ca. ø 5 x 220 mm, 
pak 200 stuks

Papieren waaier
Afmetingen: ca. 255 x 30 x 20 mm, 
geopend: ca. 430 x 255 mm, naturel/ wit

Ballonpomp
De ballonpomp is een hulpmiddel om snel vele ballonnen met water maar ook met 
lucht te vullen. Eenvoudig de ballon om de spuit plaatsen, draai de schroefdraad iets 
en de ballon met lucht of water vullen.
Ballonpomp, kleur vrijblijvend, afmeting: ca. ø 120 x 290 mm, incl. 100 ballonnen in 
verschillende kleuren, per stuk

510585 1,95 1,55 1St.=
0,01

484567 Pak 12 stuks 15,45 12,35 1St.=
1,03

484578 Per stuk 1,55 1,25
726999  6,95

1,25

1,55

1,55

1,95

200-delig

25-delig

561494 3,95 3,15 1St.=
0,13

Papieren rietjes
Per 2 gesorteerd, stippen en strepen, 
geschikt voor levensmiddelen, afmeting: 
ca. ø 5 x 195 mm, zwart/wit, 25 stuks
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LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Gebruik van ballonnen alleen onder toezicht van een volwassene. Houd niet opgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen. 
Gooi kapotte ballonnen altijd direct weg. Gebruik altijd een pomp om de ballonnen op te blazen.
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde handleiding!

100 stuks20-delig

544627 3,00 2,40 1St.=
0,12 537477 3,95 3,15 1St.=

0,03

Ballonnen
Afmeting: ca. ø 23 cm, kleurrijk gesorteerd, 
pak 20 stuks

Ballonnen
Afmeting: ca. ø 230 mm, kleurig 
gesorteerd, pak 100 stuks
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