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Gunstig 

geprijsd! 

1000 g,  4,40 €    503077

Terracotta

1000 g,  4,40 €    503088
5000 g,  15,00 €    5005335000 g,  15,00 €    599105

20 kg,  54,95 €    51981120 kg,  54,95 €    519556

www.opitec.com Deze brochure is geldig tot 18.10.2017

Herfst 
2017

Klei sof t-ton Plus

Wit

De handleiding voor de paddenstoe-
len van klei kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/klei-paddenstoel

SIO-2 PLUS® klei, aan de luchtdrogend, 

zacht en geschikt voor kinderen

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden

Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Ons telefoonnummer: 
NL 072 509 4771 | 
BE 03 234 3613



953347  3,50 308821  3,60 1kg=
36,00

953392  13,95

Metalen vogel op houten schijf
Om neer te zetten, met roesteffect, 
afmeting: ca. ø 85 x 95 mm, per stuk

Uhu Arts & 
Crafts Glue
Zonder oplosmiddel.
Uitwasbare lijm in een praktische fles voor het 
eenvoudig en netjes lijmen van papier, karton, 
natuurlijke materialen, vilt, textiel, veren, kra-
len, hout etc. Met spatel voor het gelijkmatig 
verdelen van de lijm. 100 g, per stuk

Houten natuur - decoratie mix
Vrijblijvend gesorteerd, 
afmeting box: ca. 280 x 280 x 50 mm, 
groen/naturel, per set

Zonder oplosmiddel

Gunstig geprijsd! 13,95 

Lichtgrijs
410209

Chocoladebruin
410265

Reebruin
410254

Donkerbruin
410276

438315 Hout Vintage  2,00 1qm=
5,94

489660 Houtlook  2,00 1qm=
5,94

Knutselkarton “Hout vintage”
Afmeting: ca. 49,5 x 68 cm, 300 g/m², 
dubbelzijdig bedrukt, per vel

elk 2,00

700508  14,95 1qm=
14,95937554  1,85 100g=

46,25

570912  3,30

601929  1,20 1St.=
0,10

OPITEC triplex - voordeelset
Mixverpakking ca. 1 m², 12 gang-
bare maten:
3 mm populier-, 4 mm grenen- 
en 5 mm gabon-triplex.

Veren assortiment ’Parelhoen’
Groottes vrijblijvend gesorteerd,
natuurlijk, ca.4 gram, ca. 80 stuks

Quilling pen met soft grip
Dubbelzijdige quilling pen met gleuf 
voor papierstroken met een breedte van 
ca. 20 mm en een speld aan de andere 
kant, ca. 30 mm lang.  Geschikt voor het 
snel en gemakkelijk oprollen van de 
papierstroken. Afmeting: ca. 170 mm 
lang, per stuk

Houten ballen, doorboord/ruw/onbehandeld
Afmeting: ca. ø 20 mm, boorgat: ca. 4 mm, pak 12 stuks

80-delig 12 stuks

10 vel

10 vel 10 vel
250-260 g/m² 245 g/m²

300-310 g/m²

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

250-260 g/m², zuurvrij, dubbelzijdig 
gekleurd, afmetingen: 50 x 70 cm, 10 vel Ongekleurd, naturel, 245 g/m², 

afmeting: ca. 50 x 70 cm, 10 vel420022 Wit  7,20 1qm=
2,06

420011 50 x 70 cm 7,50 6,00 1qm=
1,71 420158 5,10 4,10 1qm=

1,17

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

420103 Bruin  7,20 1qm=
2,06

Golfkarton

Inhoud:
3 plankjes ca. 200 x 200 mm
6 plankjes ca. 300 x 210 mm
3 plankjes ca. 600 x 300 mm

4,10elk 7,20
5,10

Per kleur  5,10 1qm=
1,46 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC



3Alle prijzen inclusief BTW

953406  8,95

Lijst van berkenschors
Om op te hangen, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. 400 x 30 x 400 mm, 
per stuk

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

953462  2,95 1St.=
1,48

953451  2,95 1St.=
1,48

Houten schijven met leren band
Beide kanten glad, naturel, zonder deco-
ratie, afmeting: ca. ø 80 x 5 mm, naturel, 
2 stuks

Hout stukken met leren band
Een zijde glad, andere zijde met schors, 
naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 120 x 30 x 20 mm, 2 stuks

2 stuks

2 stuks

723441  6,85 1St.=
0,68723463  5,00

Berkenschijven
Vrijblijvend gesorteerd, rond, 
afmeting: ca. ø 80 - 120 mm, 
ca. 10 - 15 mm dik, 10 stuks

Berkenschijf
Vrijblijvende afmeting, rond, afmeting: 
ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm dik, 
per stuk

10 stuks

533716  14,85 100ml=
5,63944564  3,90 1St.=

0,33

Acrylverf set - Home Acryl Mini
12 kleuren van elk 22 ml in citroen, geel, 
briljantrood, granaatrood, lichtblauw, 
ultramarijn, bladgroen, groen, oker, 
chocoladebruin, zwart en wit. De verf is 
waterverdunbaar, onderling mengbaar, 
lichtecht, vergeelt niet, geurloos en vrij 
van oplosmiddelen, 12 stuks

Houten schijfjes
Om op te hangen, afmeting: ca. ø 30 - 
60 mm, ca. 11 mm dik, set 12 stuks

12 stuks12 stuks

Bosvriendjes voor thuis
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EUH208.7: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kan een allergische 
reactie veroorzaken.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

426671  2,60 1m=
1,30

952190 ca. 2 m x 75 mm  3,50 1m=
1,75

952189 ca. 2 m x 120 mm  4,95 1m=
2,48

573231  4,75 1St.=
2,38 514068  6,15 1qm=

5,13614544  2,75 580377  27,45 1qm=
4,22

Deco band Jute
Afmeting: ca. 70 mm breed en 2 m lang, 
naturel, per stuk

Juteband met kant
Naturel/wit, per stuk

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

Jute stof “Grof”
Afmeting: ca. 1 x 1,20 m, naturel, per stuk

Veren met oogje
Om op te hangen, afmeting: ca. 
100 - 130 mm lang, rijggat: ca. 6 mm, 
donkerblauw, 6 stuks

Jute stof
Afmeting: ca. 1,30 x 5 m, naturel, per stuk

478140 250 ml  4,60 100ml=
1,84

478195 1000 ml  15,00 100ml=
1,50

580252  4,40 1m=
0,04617003  11,95 1m=

0,24

615997  3,50

616007  6,50

Textielversteviger
Met deze kleurloze versteviger worden 
stoffen, doeken, banden of tassen, van 
natuurlijk materiaal, gevormd en gehard. 
Alleen voor binnen gebruik, per stuk
EUH208.7*

Jutegaren
Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m, naturel, 
per stuk

Decoratief koorden set
10 koorden in de kleuren mint, roze, grijs, 
creme, naturel, lichtgroen, zwart, rood, tur-
koois en bruin, afmeting: ca. 5 m x 2 mm, 
10 stuks

Jute zak
Onbedrukt, al genaaid, met rood 
zijdeband, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 500 x 370 mm, per stuk

Onbedrukt, al genaaid, met wit koord, zon-
der decoratie, afmeting: ca. 750 x 500 mm, 
per stuk

2 m

2 m

2 stuks 6-delig 1 x 1,20 m 1,30 x 5 m

10 stuks

elk 5 m

100 m

Zo werkt het: Snij de jute stof in de gewenste maat vlag. Vervolgens stof met textielversteviger behandelen. 
Een stukje jute stof bestempelen met acrylverf  N° 584360, 584393 en met sjabloon N° 808457, deze laten 
drogen en vastmaken aan een vlag. Hang alle vlaggen aan de jutegaren en decoreer met veren.

Vlaggenlijn
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

505821 12,50 10,00 1kg=
5,00

619854 31,50 25,20 1kg=
5,04

Voordeelset gipsband
Inhoud: ca. 2 kg gipsband, ca. 3,6 m², 
kleur: wit - licht blauwachtig, vrijblijvend 
gesorteerd

Inhoud: ca. 5 kg gipsbanden, 
ca. 11 m², wit, vrijblijvend gesorteerd

2 kg

5 kg

503494 ca. 3 m x 60 mm  1,85 1m=
0,62

503011 ca. 2 m x 100 mm  2,05 1m=
1,02

503472 ca. 3 m x 150 mm  3,05 1m=
1,02

503863 ca. 3 m x 60 mm  8,00 1m=
0,53

Gipsband
De bandages zijn verrijkt met hoogwaardig 
gips en zijn perfect voor maskers, collages en 
modellen. Het natte weefsel wordt in de 
gewenste vorm gebracht. Na enkele minuten 
is het gips uitgehard. Het volbrachte werk 
kan worden geschilderd en verzegeld met 
vernis. 
Per stuk

5 stuks

De handleiding voor de herfst kabouters kunt u terugvinden op www.opitec.nl/herfstkabouters

210728 15,95 12,75 1qm=
2,55

594356 Grijs/bruin 8,95 7,15 1m=
3,58

594345 Wit 8,95 7,15 1m=
3,58953417  2,95

510299 ca. ø 30 mm  0,25

547097 ca. ø 70 mm  0,45

547086 ca. ø 50 mm  0,35

547101 ca. ø 100 mm  0,60

547075 ca. ø 40 mm  0,30

547566 ca. ø 80 mm  0,50

510303 ca. ø 60 mm  0,40

510314 ca. ø 120 mm  0,80

Kippengaas
Zeshoekig gaas, 1a verzinkt, afmeting gevlecht: 
13 mm x 0,7 mm, afmeting: ca. 10 m x 50 cm, 
per rol

Band van imitatiebont
Op 30°C wasbaar, afmeting: ca. 2 m x 50 mm, 
per stukMos/hout mix

Vrijblijvend gesorteerd, grijs/wit gewassen, 100 g

Tempex bol
Per stuk

12,75
15,95

8,95

100 g

2 m

elk 7,15

Herfst kabouters

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 27.

100 g

947539  4,25

Houten schijven brokstukken
Vrijblijvend gesorteerd, naturel, 100 g
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Essentials Super Chunky - Wol
De dikke wol-mix kan snel met grote naalden gebreid worden. Dit dikke garen is zeer 
geschikt voor het breien en haken van accessoires.
50% scheerwol, 50% polyacryl, handwas, lengte ca. 100 m, naalddikte: 
haak-/breinaald 10-12, 100 g, per stuk
Per knotje  8,25

Colsjaal uit 1 knotje
Met een haaknaald 28 losse steken haken en omkeren. 
Begin met 3 losse steken. Telkens in de 2e steek van de 
vorige rij 1 stokje + 1 losse steek haken en 13 x herhalen. 
In totaal 37 rijen haken. Begin- en einddraad met een 
kettingsteek verbinden.

Lila
955305

Camel
955327

Mint
955291

Donkergrijs
955268

Watermeloen
955246

Zalm
955316

Zwart
955279

Beige
955235

Poeder
955280

Petrol
955257

elk 8,25

Herfsttijd = gezelligheid
Crème
955730

Poeder
955752

Azuurblauw
955796

Lichtgrijs
955811

Mint
955785

Zonnegeel
955741

Pompoen
955774

Beige
955800

Zwart
955822

Pink
955763

Essentials Big - breigaren
50% polyacryl, 50% polyamide, breinaald 
dikte 8 mm, lengte ca. 43 m, wasbaar op 
40°C, 50 g, 1 knot

542326 8 mm  2,95

518653 12 mm  5,45

936293  5,10

943579  8,25

Haaknaald
Materiaal: kunststof, grijs, 
zonder grip, afmeting: ca. 
140 mm lang, per stuk

Afmeting: ca. 170 mm 
lang, per stuk

Kussenvulling
Afmeting: ca. 40 x 40 cm, 
wit, per stuk

Afmeting: ca. 50 x 50 cm, 
wit, per stuk

Per kleur  3,50 100g=
7,00

elk 3,50

De handleiding voor de kussens 
kunt u terugvinden op www.
opitec.nl/gehaakte-kussen

De bijzettafel vindt u op pag. 16

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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3-delig

12 vel

60 vel

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

951079  12,95

514497 ca. ø 330 mm  4,10
560111 ca. ø 450 mm  3,95

514132  1,90

102229  4,10

615229 14,50 11,60

573493 12,25 9,80616030 18,95 15,15

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

Houten wijzerplaat “Rond”
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 8 mm dik, boorgat: ca. 10 mm, 
levering zonder kwarts-uurwerk, per stuk

Spiegel met houten lijst
Om op te hangen, lijst naturel, zonder 
decoratie, afmeting: ca. ø 130 mm, 
spiegel: ca. ø 90 mm, per stuk

Kwartsuurwerk set III
Inhoud: 1 kwartsuurwerk, rechtslopend, 
12,5 mm wanddikte, 1 afdekkap, zwart, 
1 paar metalen wijzers 80/60 mm 
zwart, per stuk

Cadeaupapier ‘Het Bos’
80 g/m², enkelzijdig bedrukt, 12 verschil-
lende motieven, incl. 1 vel sticker etiketten, 
afmeting: ca. 43 x 60 cm, 12 vel

OPITEC motiefpons silhouet Uil
Motiefgrootte: ca. 37 x 44 mm, per stuk
Tot papierdikte van 220 g/m² geschikt.

OPITEC motiefponsen ’Herfst’
Inhoud:
1 Pons - Uil M, 37 x 35 mm
1 Pons - Ahornblad S, 23 x 26 mm
1 Pons - Ahornblad L, 45 x 49 mm
3 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.

220 g/m²

220 g/m²

80 g/m²

230 g/m²

15,15

11,60

9,8017,20
18,95

14,50

12,2521,50

3-delig

616018 21,50 17,20

OPITEC motiefpons ’Bloemen’
Inhoud:
1 motiefpons bloem L, ø 50 mm
1 motiefpons ornament M, ø 38 mm
1 motiefpons blad M, 30 x 40 mm
3 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.

220 g/m²

528122  8,15 1qm=
6,04

Knutselkarton
230 g/m², kleurig gesorteerd, afmeting: 
ca. 150 x 150 mm, 60 vel
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952053  7,50 1St.=
0,25

809187 Naturel  1,95 1m=
0,97

507722 Licht gebleekt 3,25 2,60 100g=
1,30

955442 8,95 7,15 1qm=
10,21 955408 8,95 7,15 1qm=

10,21

557068  1,70 444101 4,50 3,60 1qm=
5,14

507537 200 gram  2,35 1kg=
11,75

525598 1000 gram  9,85 521082 2,85 2,25 1St.=
0,09

809246 Zilvergrijs  1,95 1m=
0,97

525163 Naturel ongebleekt 3,25 2,60 100g=
1,30

955453 8,95 7,15 1qm=
10,21 955383 8,95 7,15 1qm=

10,21

955431 8,95 7,15 1qm=
10,21 955372 8,95 7,15 1qm=

10,21

Houten hangers ’Blad’
Afmeting: ca. 40 x 50 mm, ca. 2 mm dik, 
zwart/wit/grijs, 30 stuks

Decoratie band
Met weefkant, afmeting: ca. 2 m x 10 mm, 
per stuk

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

Katoenen stof - coated
Bedrukte stof van 100% katoen, polyu-
rethaan coating, 160 g/m², geschikt voor 
buiten, wasbaar op 30°C, binnenste bui-
ten strijken, afmeting: ca. 1,40 m lang, 
ca. 50 cm breed, wit/goud, per stuk

Katoenen stof
Bedrukte stof van 100% katoen, 145 g/m², 
wasbaar op 30°C, afmeting: ca. 1,40 m 
lang, ca. 50 cm breed, goud/wit, per stuk

Gehaakt kantenband - set
In drie verschillende patronen, 
Afmeting: elk ca. 90 x 1 - 1,5 cm, naturel, 
3 stuks

Cadeaupapier set ’Vintage’
Kraftpapier, zwart bedrukt, 68 g/m², 
afmeting: ca. 50 x 70 cm, set 2 rollen

Wattenvulling
1A-kwaliteit, wasbaar tot 30°C

Borduurnaalden puntig
Nr. 16 /55 mm, oogje: 12 mm x 1,2 mm, 
set 25 stuks

Katoenen stof - coated Katoenen stof

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

30-delig

3-delig

25 stuks

200 g

1000 g

200 g

2 m

3,60

2,25

4,50

2,85

Stoffen pompoenen
Een mooie decoratie voor de herfst

160 g/m²
145 g/m²

De handleiding voor de stoffen 
pompoen kunt u terugvinden op 
www.opitec.nl/stoffenpompoen
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H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

4 stuks 20 m

50 m

Voordeelset Opitec lijmstiften
Zonder oplosmiddel.
De eerste Opitec plak-/lijmstift als voor-
deelset, onontbeerlijk in het huishouden, 
op kantoor, school en tijdens het knutse-
len. Plakt papier, karton, foto’s. Met koud 
water uitwasbaar, 21 gram, set 4 stuks

Dubbelzijdig plakband
transparant, kleurloos, per stuk

LED-micro lichtsnoer
Binnenverlichting, warm wit licht, batterij-
box van kunststof, met aan/uit schakelaar, 
transparante/zilver kabel, afstand tussen 
de lampjes ca. 5 cm, totale lengte ca. 80 
cm,  toevoersnoer 31 cm, incl. 4 knoopcel 
batterijen, per stuk

302043  3,50 100g=
3,98

484718 ca. 20 m x 6 mm  1,00 1m=
0,05

441631 10 LED’s  4,90

455528 ca. 50 m x 6 mm  2,00 1m=
0,04 441549 20 LED’s  5,80

UHU alleslijm extra
Met oplosmiddel.
De unieke, gel-achtige kunstharslijm voor 
snelle en heldere verlijmingen. De 
gel-achtige consistentie maakt het moge-
lijk om drupvrij en netjes te lijmen, de 
lijm vloeit niet uit. Ideaal voor verticale 
vlakken. Kreukelt het papier niet, per stuk
gevaar H225*
300074 31 gram  2,85 100g=

9,19

300085 125 g  5,85 100g=
4,68

Droomachtig mooi

620422 Goud/rosé  9,95
614142 Bloemen  15,95
614131 Ranken  15,95

620433 Zwart/zilver  9,95

Knutselset ’Droomvanger’
De set bevat materiaal voor 2 droomvan-
gers ca. 430 x 220 mm, diverse stansde-
len, dubbelzijdig bedrukt met hotfoil, kra-
len en koord, incl. Duitstalige handleiding, 
per set

Knutselset silhouet Bollen
De set bevat diverse lasergesneden, fili-
grane stansdelen voor 3 silhouet bollen. 
Afmeting: ca. 130 x 110 x 130 mm, 170 x 
150 x 170 mm, 210 x 190 x 210 mm.
Inhoud: 
300 g/m² fotokarton, 7 vel gesorteerd in 
3 kleuren, 36 stansdelen, gelaserd en 
gegroefd, 6 vel transparant papier, ca. 
210 x 330 mm, incl. Duitstalige handlei-
ding, per set

Knutselpakket

1|
2|

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 27.

Totale lengte: ca. 1,30 m, toevoersnoer: ca. 
30 cm, incl. 4 knoopcel batterijen, per stuk
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452140  2,10 1qm=
6,00

954985 13,95 11,15 1m=
0,22

616960  6,50

520445 6,00 4,80

616948  6,50

954918 9,95 7,95

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

Tape set ’Bouquet Sauvage’
5 tape rollen met verschillende motieven, afmeting: ca. 10 m x 15 mm, 5 stuks

Siliconen stempel ’Blaadjes’
11 transparante motieven zijn apart van 
het vel af te halen, herbruikbaar en met 
water te reinigen. Motiefgrootte: ca. 
35 - 90 mm, 11 motieven

Acryl stempelblok set
Geschikt voor siliconen stempels. 
Stempelmotief plaatsen, stempelverf 
opbrengen en stempelen. Herbruikbaar. 
Door het transparante materiaal kunt u 
precies zien waar u stempelt.
Afmeting: ca. 50 x 50 mm/ 60 x 100 mm/ 
100 x 150 mm, 3 stuks

Siliconen stempel ’Teksten’
17 transparante motieven zijn apart van 
het vel af te halen, herbruikbaar en met 
water te reinigen. Motiefgrootte: ca. 
15 - 100 mm, 17 motieven

Papierblok ’Bouquet Sauvage’
Enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven, 
gedeeltelijk met hotfoil goud, 
15 vel karton 270 g/m², 
15 vel papier 120 g/m²,  
Afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

Per kleur  2,95

IZINK DYE stempelkussen
Het IZINK DYE stempelkussen is mengbaar met water, zuurvrij en sneldrogend. 
De verf kan op papier (ook op glanzend papier) gebruikt worden.
Een lege IZINK DYE stempelkussen kan weer met een andere IZINK DYE kleur gevuld 
worden. Afmeting: ca. 35 x 35 x 20 mm, per stuk

Geel
613353

Zwart
613434

Groen
613423

Oranje
613364

Rood
613375

Donkerrood
613386

elk 2,95

11,15
13,95

5-delig

15-delig

3-delig

30 vel

11-delig17-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

270 g/m²
120 g/m²

4,80

7,95

6,00

9,95

Herfst knutselen

elk 2,95 2,35

Dubbele kaarten - rechthoek
Inhoud:
5 Dubbele kaarten, 220 g/m²
5 Inlegvellen
5 Enveloppen
Afmeting: ca. 105 x 150 mm, 15 stuks

Lichtgrijs
613630

Crème
488415

Reebruin
617645

Kaasdoosjes voor de lampion kunt 
u terugvinden op pagina 24.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

vanaf 2,95

elk 3,90

elk 3,50

952709 oranje  3,50
952710 groen  3,50

950925 ca. ø 260 x 30 mm  5,50

950936 ca. ø 300 x 45 mm  6,95

512037 ca. 200 x 300 mm 3,65 2,95 1qm=
4,92

512808 ca. 200 x 300 mm 30,55 24,45 1qm=
4,08

505795 ca. 450 x 700 mm 12,35 9,90 1qm=
2,83

301356  25,95 947090 2,20 1,75

per pak  3,65 1qm=
6,08

Vilten schaal ’Blad’
Om nog te decoreren, iets gebogen, 
afmeting: ca. 330 x 310 mm, per stuk

Rotan-/twijgkrans
Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
per stuk

Om op te hangen, naturel, zonder decoratie, 
per stuk

Knutselvilt assortiment
Synthetisch, kleurig gesorteerd, afmetin-
gen ca: 200 x 300 mm, 1,5 mm dik, pak 
10 stuks

Synthetisch, kleurig gesorteerd, 
afmeting: ca. 1,5 mm dik, pak 100 stuks

Pattex® lijmpistool Supermatic
Voor snel en schoon ‘heet’ lijmen. Met 
mechanische lijmdoorvoer voor snelle 
afgifte van de lijm. Elektronisch gestuurde 
temperatuur, met extra lange patronen ca. 
ø 11 x 200 mm.

Houten ’Vos’
Om neer te zetten, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 80 x 20 x 110 mm, per stuk

Roodtinten
515471

Geel/oranje tinten
515460

Groentinten
515367

Knutselvilt
ca. 200 x 300 mm, 1,5 mm dik, synthetisch, 
5 tinten, 10 stuks

Vilten bloemen
Knutselvilt in stroken van 24 cm snijden. Elke bloem 2,3,5 keer (groot, middel, klein bloem) als een waaier 
vouwen. De bovenste hoeken afronden en de onderste rand met een draad verbinden en de uiteinden 
aan elkaar vastmaken. De bladen puntig knippen en met een draad aan de bloem vastmaken.

Onze tip!

10 stuks

10 stuks

100 stuks

elk 10 g

Setprijs
elk 3,65

Merino scheerwol
Superfijne, zijdezachte merino kwaliteit, geschikt voor nat- en droogvilten. 
5 kleuren van elk 10 g
565937 Roodtinten 4,90 3,90 100g=

7,80

565948 Groentinten 4,90 3,90 100g=
7,80

4,90

3,65

Voordeelset

5-delig
1,75

2,20
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Houten armband - hoekig
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
binnenmaat-ø ca. 68 mm, buitenmaat-ø 
ca. 83 mm, ca. 25 mm breed, per stuk

Acryl spray blanke lak
Milieuvriendelijke lakspray - 90% oplos-
middel gereduceerde aqua-spray, geurloos, 
zeer goed dekkend en met weinig sproei-
nevel, voor binnen en buiten gebruik. Ook 
te gebruiken op kinderspeelgoed (EN71-3 
goedgekeurd).
Transparant mat, 200 ml, per stuk
gevaar H222 H229*
570129  8,80 1L=

44,00

619902  2,95 1St.=
0,37

619913  2,95 1St.=
0,15

619957  2,95 1St.=
0,25

619887  2,95 1St.=
0,12

619898  2,95 1St.=
0,20

619924  2,95 1St.=
0,25

619968  2,95 1St.=
0,37

620086  2,95 1St.=
0,15 620101  2,95 1St.=

0,12 619946  2,95 1St.=
0,20

620075  2,95 1St.=
0,08 619980  2,95 1St.=

0,16

620097  2,95 1St.=
0,08

205695 Zwart  3,20 1m=
0,32

205709 Wit/transparant  3,20 1m=
0,32

620145  3,95

619991  2,95 1St.=
0,06

620123  2,95 1St.=
0,07

569481 8,80 7,05605543 12,35 9,90 1kg=
39,60

534848  3,25

620134  3,95 1St.=
1,98

619979  2,95 1St.=
0,17

619935  2,95 1St.=
0,12

537012  5,25 1m=
0,03

Houten kralen - polygoon
Naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 16 x 11 x 11 mm, 
rijggat: ca. 3 mm, 8 stuks

Houten kralen - ruit
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
19 x 5 x 13 mm, rijggat: ca. 2 mm, 20 stuks

Houten kralen - staafje
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
30 x 5 x 5 mm, met 3 rijggaten: ca. 1 mm, 
12 stuks

Houten kralen - hexagon
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
10 x 10 x 5 mm, rijggat: ca. 1,5 mm, 25 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
20 x 20 x 5 mm, rijggat: ca. 2 mm, 15 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
29 x 5 x 20 mm, rijggat: ca. 2 mm, 12 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 45 x 5 x 5 mm, met 4 rijggaten: 
ca. 1 mm, 8 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
19 x 17 x 5 mm, rijggat: ca. 2 mm, 20 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
18 x 12 mm, rijggat: ca. 4 mm, 25 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
ø 9 x 30 mm, rijggat: ca. 2 mm, 15 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
ø 15 x 3 mm, rijggat: ca. 2 mm, 35 stuks

Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
ø 25 x 5 mm, rijggat: ca. 2 mm, 18 stuks

Houten kralen - driehoek
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
10 x 10 x 5 mm, rijggat: ca. 2 mm, 35 stuks

Magic string
Elastisch rubber, 
afmeting: ca. 10 m, ca. 0,6 mm dik, 
per stuk

Houten kralen - schijf
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
ø 10 x 3 mm, rijggat: ca. 1,5 mm, 50 stuks

Houten kralen - druppel
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
16 x 8 mm, rijggat: ca. 3 mm, 40 stuks

Basisset sieraden
Voor het maken van kettingen, armbanden 
en hangers.
Inhoud: karabijnhaken, draad, knijpkralen, 
metalen ringen in een praktische kunststof 
box, zilverkleurig, ca. 94-delig

Houten kralen
Tweede keus: lichte kleur en vormfoutjes, 
afmetingen: ca. ø 4/6/8/10/12/15 mm, 
rijggat: ca. 1 - 3 mm, naturel tinten, 
ca. 250 gram = ca. 2750 stuks

Houten kralen ’Diamant’
In 2 groottes, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: 4 kralen ca. 15 x 15 x 15 mm, 
rijggat: ca. 4 mm, 8 kralen ca. 10 x 10 x 
10 mm, rijggat: ca. 3 mm, 12 stuks

Houten armband - rond
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
binnenmaat-ø ca. 68 mm, buitenmaat-ø 
ca. 83 mm, ca. 10 mm breed, 2 stuks

Houten kralen - schijf
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
ø 15 x 4 mm, rijggat: ca. 1,5 mm, 17 stuks

Houten kralen - cilinder
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 
ø 9 x 20 mm, rijggat: ca. 2 mm, 25 stuks

Katoendraad
100% katoen, zeer scheurvast, ca. 1 mm 
dik, spoel ca. 160 m, per stuk

15 stuks

20 stuks

10 m

20 ml

12 stuks 12 stuks

40 stuks 25 stuks

50 stuks 17 stuks

8 stuks

12 stuks
20 stuks

25 stuks

35 stuks

8 stuks

25 stuks 15 stuks

2 stuks

35 stuks 18 stuks

elk 2,95

elk 2,95

elk 3,20

elk 2,95

elk 2,95 elk 2,95elk 2,95

elk 2,95 vanaf 2,95

9,90 7,05
12,35

8,80

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar door kleine balletjes

250g 94-delig

160 m
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* H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Wit
618205

Zalm
618238

Mandarijn
618294

Flamingo
618283

Karmijnrood
618180

Olijfgroen
618191

Aquamarijn
618319

Grafiet
618272

Azuurblauw
618227

Steengrijs
618261

Pastelgeel
618179

Pastelroze
618308

Vermiljoenrood
618168

Limoen
618320

Turkoois
618250

Zwart
618216

Grijsblauw
618249elk  7,25 1L=

48,33

Marabu do-it Satin mat sprayverf
Hoogglans en zijdemat sprayverf. Zeer 
goed dekkend, extreem snel drogend, 
lichtecht, watervast en veegvast.  Op 
acrylbasis. Geschikt voor papier, hout, 
metaal, keramiek, glas en verfbare kunst-
stoffen. Ideaal om mee te sjabloneren of 
sprayen zonder strepen. 150 ml, per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 EUH066*

elk 7,25

Het nieuwe houten kralen assortiment

Houten kralen: Kralen sprayen met Marabu do - it sprayverf, laten drogen en 
met blanke lak bedekken. Creëer oorbellen, armbanden en kettingen door 
verschillende combinaties kralen aan elkaar te rijgen.
Andere kleuren en POSCA markers om te versieren, kunt u terugvinden in 
de hoofdcatalogus vanaf pagina 401 en daarnaast vindt u een uitgebreid 
assortiment aan sieraad toebehoren vanaf pagina 628.

Onze tip!
Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 27.

Lucy
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

952075  3,25

Houten hangers ’Uil’
3 Verschillende groottes, met motief uitsparing, 
afmeting: ca. 60 - 110 mm, ca. 10 mm dik, naturel, 
3 stuks

Edelmetaal poeder
Ideaal voor het benadrukken van diepte en hoogte op 
kaarten, reliëf-afbeeldingen, schilderijen etc. Het metallic 
poeder kan gestrooid worden op nog niet gedroogde verf 
of lijm. 3 g, per stuk

Reeves acrylverf
De hoogwaardige, sneldrogende verf op waterbasis, heeft 
een hoge pigmentatie en briljante kleuren voor een goede 
lichtechtheid. 
De pasta-achtige, zijdematte verf is bijzonder geschikt 
voor op hout, stof, canvas etc.
Reeves acrylverf (fijn) bezit het strenge AP-Non Toxic certi-
ficaat en is dus niet gevaarlijk voor de gezondheid. Kleur: 
marszwart, 75 ml, per stuk

Sjabloon ’Vogels’
Kunststof, afmeting: ca. 305 x 305 mm, 
per stuk

Per kleur  3,25 100g=
108,33

442307  3,35 100ml=
4,47

808424 9,95 7,95

3-delig

7,95

452241 50 ml 2,95 2,35 100ml=
4,70

452324 500 ml 15,45 12,35 100ml=
2,47

Marabu Aqua blanke lak
Ideaal voor het aflakken van allerlei knutselwerkjes op 
school of voor de hobbyist. Op waterbasis, vrij van scha-
delijke stoffen, milieuvriendelijk, en speekselvast. Ook 
geschikt voor servettentechniek. Lijm en lak in één!
EUH208.47*

Zilver
612667

Goud
612656

Koper
612678

elk 3,25

9,95

De handleiding vindt u op www.opitec.nl/mixedmedia-boom
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H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk 
zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: 
Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H400: Zeer 
giftig voor in het water levende organismen. H410: Zeer giftig 
voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
EUH208.13: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH208.43: Bevat GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan 
een allergische reactie veroorzaken. EUH208.47: Bevat GEMISCH 
AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR247-500-7] 
UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR220-239-6] (3:1), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2,3-DIHYDROISOTHIA-
ZOL-3-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.

504320 6,50 5,20

504331 7,50 6,00

474412 10,10 8,05

938240  4,45 1St.=
2,23

504342 8,95 7,15

494232  2,05

Glazen fles
Helder, met houten onderzetter, zonder 
decoratie, afmeting: ca. ø 95 x 230 mm, 
binnenkant: ca. ø 65 mm, 2-delig

Afmeting: ca. ø 95 x 270 mm, 
binnenkant: ca. ø 65 mm, 2-delig

Penselen set
3 vlakke synthetische penselen in de 
Gr. 6/3, 16/10, 24/14
3 ronde synthetische penselen in de Gr. 
6/3, 12/6, 6/3, lengte steel ca. 160 mm, 
6 stuks

Glazen windlicht met hengsel
ca. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, helder, zonder 
decoratie, set 2 stuks

Glazen fles
Helder, met uitsparing, afmeting: 
ca. 70 x 60 x 255 mm, per stuk

Sjabloneer stempelset
Met houten greep, afmetingen: ca. 
ø 15/20/30/45 mm, set 4 stuks

Met een spons N°579097 Satinè erop deppen, laten drogen en 
dit herhalen. Keramiek effect N° 612689 met een spons op een 
aantal plekken erop deppen en laten drogen. Met schuurpapier 
het geheel schuren.

Zo werkt het:
612689  6,50 100ml=

4,33

Aardewerk effect verf
De matte effect verf in oud-wit zorgt voor een mooie 
aardewerk optiek op zuigende en niet-zuigende onder-
gronden. De verf is op waterbasis, weersbestendig, sja-
bloneerbaar en dekkend. Incl. Duitstalige handleiding. 
150 ml, per stuk
EUH208.43*

Goud
612634

Zilver
612601

Bruin
612597

Koper
612645

Opaak
612612

Turkoois
612623

elk  4,75 100ml=
9,50

Satiné mat glas
Transparante verf geschikt voor lichtdoorlatende onder-
gronden in ijs of melkglas optiek, op waterbasis, water-
vast en halftransparant. Verf met een spons aanbrengen, 
82 ml, per stuk
H225 H304 H315 H318 H336 H400 H410 EUH208.13*

7,15

8,05

8,95

10,10

2-delig

6-delig

4-delig

2 stuks 3-delig

vanaf 5,20
6,50

Bespannen raam / spieraam
De kwalitatief zeer hoogwaardige bespannen ramen zijn voorgegrond en hebben een fijne, gelijkmatige structuur. 
Vastgeniet aan de achterkant, voorzien van witte grondverf, breedte lijst ca. 35 mm, dikte lijst ca. 20 mm, 280 g/m²

443688 ca. 10 x 10 cm  1,20 1qm=
120,00

444075 ca. 18 x 24 cm  2,25 1qm=
52,08

444134 ca. 20 x 20 cm 1,95 1,55 1qm=
38,75

444259 ca. 20 x 40 cm 2,95 2,35 1qm=
29,38

444396 ca. 20 x 50 cm 3,50 2,80 1qm=
28,00

444455 ca. 24 x 30 cm  2,65 1qm=
36,81

444466 ca. 30 x 30 cm 3,25 2,60 1qm=
28,89

440808 ca. 30 x 40 cm 3,50 2,80 1qm=
23,33

444514 ca. 30 x 60 cm  4,95 1qm=
27,50

444547 ca. 30 x 70 cm 5,10 4,10 1qm=
19,52

409114 ca. 30 x 80 cm 5,70 4,55 1qm=
18,96

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

444570 ca. 40 x 50 cm  5,00 1qm=
25,00

444776 ca. 40 x 60 cm  5,60 1qm=
23,33

409170 ca. 40 x 100 cm 7,25 5,80 1qm=
14,50

445152 ca. 50 x 50 cm 5,55 4,45 1qm=
17,80

445303 ca. 50 x 60 cm 6,50 5,20 1qm=
17,33

445314 ca. 50 x 70 cm 7,50 6,00 1qm=
17,14

vanaf 1,20

579097  3,30 1St.=
1,10

Marabu schilderspons
Fijne sponsjes met grote poriën. Ideaal 
voor grootschalige toepassingen zoals 
veeg- en strijktechniek. 
Afmeting: ca. ø 70 mm, set 3 stuks

Gevarenaanduidingen:

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 27.

Satiné mat glas
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490054 ca. ø 100 mm  1,60
490043 ca. ø 80 mm  1,10

490087 ca. ø 160 mm  3,50

490065 ca. ø 120 mm  1,95

616063 ca. ø 180 mm  4,95

490076 ca. ø 140 mm  2,75

616074 ca. ø 200 mm  6,25

Kunststof bol
Helder, 2-delig

Berkenstammetje
Recht afgezaagd, afmeting: ca. ø 40 - 60 mm, 
ca. 100 mm hoog, per stuk

Recht afgezaagd, afmeting: ca. ø 60 - 90 mm, 
ca. 150 mm hoog, per stuk

Recht afgezaagd, afmeting: ca. ø 80 - 110 mm, 
ca. 200 mm hoog, per stuk

Stickers ’Bouquet Sauvage’ - hotfoil goud
15 Verschillende motieven, velgrootte: ca. 145 x 180 mm, 
afmeting: ca. ø 30 mm, 120 stickers op 6 vellen

Houten ’Krans’
Naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. ø 500 x 110 mm, 
bruin, per stuk

Houten bijzet tafeltje
Poten inschroeven, blad van hout in beton-optiek, 
afmeting: ca. ø 450 x 440 mm, 4-delig

Houten voederhuis
Om op te hangen, met kunststof schuiven, naturel, 
zonder decoratie, niet gemonteerd, afmeting: ca. 
145 x 170 x 180 mm, per stuk

726151 1,65 1,30

726162 2,20 1,75

726173 2,75 2,20 544591 7,20 5,75

950257 16,95 13,50

954996  3,20

729388  19,95

Paddenstoelen uit het betoverde bos

Houten schijven vindt 
u op pag.2
Imitatiebont op pag.5 
en spray op pag.13

2-delig

6 vel

4-delig

vanaf 1,30
1,65

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

5,75
7,20

13,50
16,95
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808413  9,95

Sjabloon ’Polka Dots’
Kunststof, afmeting: ca. 305 x 305 mm, 
per stuk

Weckglas - Paddenstoelen

Weckglas en halve kunststof bol met sprayverf (pag. 13) bedekken en 
laten drogen. Sjabloon polka Dots gebruiken om de rondjes te creëren. 
LED lichtje in weckglas plaatsen en deksel van weckglas ondersteboven 
erop zetten met daarop de bol.

619234  1,25 809040 3,50 2,80 1qm=
4,65

487521  4,90 1St.=
2,45

578817  4,40

116976 5,95 4,75 1St.=
0,79

Onderzetter
Kunststof, afmeting: ca. ø 240 x 30 mm, 
roodbruin, per stuk

Kozo handgeschept papier
Kanten cirkels
Afmeting: ca. 64 x 94 cm, wit, per vel

WECK® tulpglas
Met deksel, helder, zonder decoratie, 
geschikt voor levensmiddelen, afmeting: ca. 
ø 80 x 60 mm, inhoud: ca. 210 ml, 2 stuks

Marabu Collage lijm
Mixed Media
Transparante, sterke, kleverige lijm op waterba-
sis. Ideaal voor papier, foto’s, collage materialen, 
decoupage technieken en te gebruiken voor 
Mixed Media kunstwerken. Geschikt voor gebruik 
op poreuze oppervlakken zoals canvas, papier, 
hout en meer.
100 ml, per stuk

LED - flikkerende theelichtjes
6 theelichten met oranje licht. Ieder thee-
licht heeft een eigen aan/uit schakelaar, 
werken op batterijen, incl. 3 V knoopcellen, 
afmeting: ca. ø 35 x 28 mm, set 6 stuks

Knutselpakket: Dier van papier - Drie vogels
Patrick Krämer - TOPP Uitgeverij
Uitsnijden, vouwen, lijmen - klaar is het dier! 
Afmeting: 3 vogels ca. 160 x 90 x 280 mm, softcover, 15 pagina’s, set met knutselvellen, 
afmeting: ca. 217 x 287 mm, Duitstalig, per stuk
619876  9,95
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4,75

2,80

5,95

3,50

6 stuks

2 stuks
4,90 Gunstig geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Onderzetter gronden met Marabu do it verfspray (pag. 13). 
Met collage lijm bedekken, papier N° 809040 erop leggen 
en met kwast gladstrijken.

Zo werkt het:
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505496 10,95 8,75 1kg=
17,50506517 10,95 8,75 1kg=

17,50

598730 Stenen ca. 10 - 15 mm  16,50
598741 Stenen ca. 15 - 30 mm  16,50 700634  5,70 1St.=

0,06

Mozaïek Fantasy Glas - vierkant
Afmeting: ca. 10 x 10 mm, ca. 4 mm dik, 
500 g = ca. 500 stuks, genoeg voor een 
oppervlak van ca. 375 x 150 mm

Mozaïek Fantasy Glas - rond
Afmeting: ca. ø 12 mm, ca. 5 mm dik, 
500 g = ca. 430 stuks, genoeg voor een 
oppervlak van ca. 375 x 150 mm

Halfedelstenen
Gekleurde mix, ca. 1000 gram

Houten schijven
Vrijblijvend gesorteerd, 
afmeting: ca. 10 - 30 mm, ca. 5 mm dik, 
ca. 100 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

n o f k m

n o f k m

8+

6+

1-2

1-2

101290 13,95 11,15

101304 4,65 3,70

Easy-Line vogelhuisje
Het kleine huisje voor zaad en zachtvoer 
is heel makkelijk te maken. Het massieve 
grenenhout is reeds kant en klaar 
gezaagd. Eenvoudig de plankjes aan 
elkaar lijmen en met spijkers vastmaken, 
dakbedekking bevestigen, schroefoogjes 
indraaien en draad inhangen. Klaar!
Incl. lijm, schuurpapier en montagehand-
leiding
Afmeting: ca. 190 x 230 x 190 mm, 
per stuk
houtlijm:  EUH208.45*

Easy-Line voederpuntgevel
Beschermt het voer (vetbollen en pinda’s) 
tegen regen.
De voederpuntgevel is snel in elkaar gezet 
en wordt aan een boom of haak vrij opge-
hangen.
Compleet met triplex plankjes, dakbedek-
king, bevestigingshaak, spijkers. 
Incl. lijm, schuurpapier en montagehand-
leiding.
Afmeting: ca. ø 175 x 140 mm, per stuk
houtlijm:  EUH208.45*

11,15

8,758,75

3,70

13,95

10,9510,95

4,65

Groentinten
563588

Zwart/grijs/wit mix
563566

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 mozaïek stenen voor 
een oppervlak van ca. 150 x 150 mm
Per kleurenmix  6,75 1kg=

33,75

De handleiding voor het voederhuis kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/mozaiekvoederhuis

Voederhuis met flair

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

1000 g

100 stuks

500 gelk 200 g 500 g
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* H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH208.27: Bevat 4,5-DICHLORO-
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.45: Bevat GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-
500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.

593176 16,30 13,00

314798  4,90 100ml=
6,13

539686 NIET weerbestendig, 250 gram  1,70 1kg=
6,80

504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

Mozaïek Byzantic®
Byzantic®-mozaïek; geschikt voor professio-
nals en hobbyisten. Super werkmateriaal 
om de steentjes op maat te maken heb je 
alleen een simpele knutselschaar nodig!
Mozaïekstenen met zanderig ruw opper-
vlakstructuur, ca. 10 x 10 x 4 mm, gekleurde 
mixverpakking, 1000 g = ca. 1250 stuks

3D-kit siliconenlijm
Doorzichtige, vullende en elastisch 
blijvende siliconenlijm.
EUH208.27*

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

Mozaïek voegspecie
Wit poeder met water mengen. Het mozaïek oppervlak 
voegen. Inhoud is voldoende voor een oppervlak van ca. 
400 x 400 mm
gevaar H315 H318 H335*

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

9,30

13,00

11,65

16,30

De houten wijzerplaten N° 514497 en N° 560111 voor het 
middelste deel van de droomvanger kunt u terugvinden 
op pagina 7.

De handleiding voor de mozaïek 
droomvanger kunt u terugvinden 
op www.opitec.nl/mozaiek-droom

Sweet Dreams
Droomvanger van mozaïek

250 g

1000 g

4 g

80 m

500 g

1 kg

80-delig

937565  1,35 100g=
33,75

Veren assortiment
Verschillende groottes, bruintinten, ca. 4 g, ca. 80 stuks

Houten kralen
Verschillende vormen, in de groottes: 10 - 30 mm, rijggat 
ca. 1 - 4 mm, naturel, 500 g

Hanger met veer
Met kraal, afmeting: ca. 260 mm lang, naturel, per stuk

Vliegertouw - van natuurlijke vezels
2-voudig getwijnd, middelsterk, 80 m klos, 
afmeting: ca. ø 2 mm x 80 m, per stuk

513295 11,65 9,30 1kg=
18,60

614533  3,25

537090  3,05 1m=
0,04

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar door kleine balletjes

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden 
op pagina 27.
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

617449  7,50

617450  8,50 617483  8,50

617494  9,95617461  9,95

556224  4,20 1St.=
0,84

617472  7,50

432892 ø 15 mm x 160 mm  2,35 1St.=
0,78

451308 ø 20 mm x 200 mm  2,45 1St.=
0,82

451319 ø 12 mm x 75 mm  2,35 1St.=
0,47

606505  2,55 1St.=
0,51

616133 ca. ø 45 x 130 mm  3,50

616144 ca. ø 45 x 200 mm  4,95

Gietvorm ’Rond blok’
1 vorm, grootte ca. ø 105 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 410 g crea-
tief beton, per stuk

1 vorm, grootte ca. ø 145 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 750 g crea-
tief beton, per stuk

1 vorm, grootte ca. 145 x 145 mm, ca. 
35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 
1000 g creatief beton, per stuk

1 vorm, grootte ca. 185 x 185 mm, ca. 
35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 
1700 g creatief beton, per stuk

1 vorm, grootte ca. ø 185 mm, ca. 35 mm 
hoog, benodigd materiaal: ca. 1350 g cre-
atief beton, per stuk

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

Gietvorm ’Vierkant blok’
1 vorm, grootte ca. 105 x 105 mm, ca. 
35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 
500 g creatief beton, per stuk

Reageerbuisjes
Glashelder, geschikt voor levensmiddelen, 
3 stuks

Glashelder, geschikt voor levensmiddelen, 
set 5 stuks

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

Glas met kurk
Glashelder, zonder decoratie, geschikt 
voor levensmiddelen, inhoud ca. 150 ml, 
per stuk

Glashelder, zonder decoratie, geschikt 
voor levensmiddelen, inhoud ca. 270 ml, 
per stuk

De handleiding voor de kruidenstandaard kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/beton-kruidenstandaard

3 stuks

5 stuks

5 stuks5 stuks
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2 stuks2-delig

100 ml

Gebruiksvoorwerpen voor 
in de keuken en op kantoor

Scheidingsmiddel - Formestone
Op waterbasis - biologisch afbreekbaar. Voor het voorbe-
handelen 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 giet-
vorm extra beschermd tegen beschadiging, 100 ml, 
per stuk

Keramiek ’Peper en zout stel’ - Yin-Yan
Zonder decoratie, afmeting: ca. ø 70 x 85 mm, wit, 
2-delig

Kunststof bol
Glashelder, 2-delig

Creatief beton
Creatief beton is een hoogwaardig en makkelijk te ver-
werken beton-gietmateriaal. U kunt probleemloos leuke 
accessoires maken zoals schalen en vazen. Als gietvor-
men 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
gevaar H315 H318 H335*
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig 
oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Marabu porselein- en glasstiften
Stiften op waterbasis voor het beschilderen van glas en 
porselein. De ondergrond moet vet- en stofvrij zijn. Na het 
schilderen 4 uur laten drogen, daarna in een niet voorver-
warmde oven op 160°C ca. 30 minuten bakken en in de 
oven laten afkoelen. Het gedeelte van een mok dat contact 
heeft met de mond, niet beschilderen. Kan in de vaatwas-
ser tot 50°C. 
3 Porseleinstiften van elk 1 met een lijnbreedte van 
2-4/0,8/1-2,5 mm, zwart, 3 stuks

Porseleinen mokken set
Zonder decoratie, afmeting: ø ca. 75 x 105 mm, wit, 
set 2 stuks

480666  4,50 1L=
45,00

620156  3,75

616063 ca. ø 180 mm  4,95
616074 ca. ø 200 mm  6,25
616085 ca. ø 250 mm  22,50
616096 ca. ø 290 mm  33,50

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

570152 2,5 kg  17,50 1kg=
7,00

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

618113  9,95

576756 2,45 1St.=
1,23

10 delen 
beton

1 deel 
water

2-delig

2,45

3-delig

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 27.

De handleiding voor de schalen voor kopjes kunt u 
terugvinden op www.opitec.nl/betonnen-schalen
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Per kleur  3,35 1qm=
5,58

729355  3,25

934763 Grijs  1,95
934774 Antraciet  1,95

955420 8,95 7,15 1qm=
10,21

516628  2,00

947470 Crèmewit  1,95
947469 Lila  1,95

947458 Roze  1,95

Knutselvilt
100% polyester, niet wasbaar, 150 g/m², 
ca. 1,5 mm dik, 10 stuks

Naaigaren
Op spoel, 2-vaks gesorteerd, afmeting: elk 
ca. 60 m lang, zwart en wit, 6 stuks

Vilten etui
Met ritssluiting, 
afmetingen: ca. 180 x 100 mm, per stuk

Katoenen stof ‘Vogels’
Bedrukte stof van 100% katoen, 145 g/m², 
wasbaar op 30°C, afmeting: ca. 1,40 m 
lang, ca. 50 cm breed, grijs/mintgroen, 
per stuk

Naainaalden set
59 naalden (leer-, stik- en naainaalden) en 
1 draad hulpmiddel, 60-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Grijs
512150

Chocolade bruin
512149

Zwart
512172

Wit
512161

elk 3,35

7,153,60
8,954,50

60-delig 30-delig6-delig

Mijn kleine 

vleermuis

620891  9,95

613836 4,50 3,60

Creatief set ’Vleermuizen’
Materiaal genoeg voor 2 vleermuizen.
Inhoud: 5 viltplaten, ca. 200 x 300 mm, 
grijs, katoenstof ‘Vogeltjes’, ca. 50 x 70 cm, 
van elk 1 naaigaren zwart en wit, ca. 60 m 
lang, vulwatten, 50 g, incl. patroon en 
Duitstalige handleiding, per set

Klittenband dots
Zelfklevend, haak- en luskant, 2-kleuren, 
afmeting: ca. ø 20 mm, zwart/wit, 
30 stuks

elk 1,95

Knutselpakket
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Papieren lichtzakken
Van zwaar brandvertragend papier, 
110 g/m², wit, pak 5 stuks

LED theelichten - extra fel
2 theelichten met warm licht, elk theelicht 
heeft een aan-/uitschakelaar, werkt op een 
batterij (incl. 1,5 V knoopcel, LR1130), 
afmeting: ca. ø 35 x 35 mm, 2 stuks

Sticker “Ogen”
Verschillende designs, zelfklevend,
afmeting band: ca 42 mm breed, 
set ca. 2000 stuks

Grondplaat - vierkant
Van kunststof, transparant,
afmeting: ca. 150 x 150 mm, set 2 stuks

FIMO® effect
FIMO in de bewezen kwaliteit! 
Gemakkelijk te kneden en is daarom snel 
te modelleren. Wanneer het object klaar 
is, in de oven harden bij een temperatuur 
van 110 °C.
Normaal blok ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g

Nylondraad
Afmeting: ca. ø 0,80 mm, 25 m, transparant, 
per stuk

Strijkkralen
Van kunststof, lichtgevend, afmeting: 
ca. ø 5 x 5 mm, 1000 stuks

Becks Plastilin boetseerklei - 
Glow in the dark
De lichtgevende klei is op veiligheid getest 
en geschikt voor levensmiddelen. Na kort 
kneden is de klei al aangenaam zacht. 
Ideaal voor het maken van spoken 
en sterren. Incl. klei-ideeën. 100 g

Glas met deksel
Helder, ook geschikt voor levensmiddelen, 
zonder decoratie, afmeting: ca. ø 65 x 
80 mm, inhoud: 210 ml, per stuk

7,95

2 stuks

2 stuks

57 g

25 m 210 ml

1000 stuks

506241
ca. 115 x 70 x 

190 mm 3,05 2,45 1St.=
0,49

955903  1,95 1St.=
0,97

554451 7,95 6,35

615388  3,95 413126  5,10 1St.=
2,55

elk  2,30 1kg=
40,35

538728  1,35 1m=
0,05 528052  1,15

618869  5,95

506263
ca. 245 x 140 x 

85 mm 3,10 2,50 1St.=
0,50

vanaf 2,45
3,05

6,35 Glow in the dark
495906

Roze
408509

Metallic goud
618939

Pearl zwart
609097

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot bewerking is 
voltooid
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619773  5,50

619739  5,50

619784  4,95

890153 10,10 8,10 1qm=
3,10

616993 Gemak 9,95 7,95 100ml=
7,10

612690 9,95 7,95 100ml=
7,10

613973 ca. ø 110 mm  3,50 1St.=
0,35

422099 ca. ø 153 mm  4,50 1St.=
0,45619728  3,25

619740  5,50

619762  5,50

422596  0,25

617380 20,50 16,40

Mask Stencil sjabloon 
Blad en Boom
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, 
per stuk

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

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

Window-Color lampionfolie
Voor het opschilderen van motieven, transparant, niet 
verwijderbaar, afmetingen: ca. 205 x 510 mm, 0,2 mm dik, 
pak 25 stuks

Zen-Pen
De verf wordt punt voor punt direct uit de pen op de gewenste ondergrond opgebracht. 
De grootte van de punten kan door druk op de pen afgewisseld worden. De verf kan 
gebruikt worden op bijna alle ondergronden. Tegen vorst en hitte beschermen.
4 Zen-stiften elk 28 ml mint, roze, aqua en lotus
waarschuwing H319 EUH208.15*

4 Zen-stiften van elk 28 ml in de kleuren lagune, bamboe, lapislazuli en gras. 4 stuks
waarschuwing H319 EUH208.15*

Kaasdoosjes
ca. 10 mm dik, wit, 10 paar

Mask Stencil sjabloon 
Boomschijf
Kunststof, afmeting: ca. ø 147 mm, 
per stuk

Mask Stencil sjabloon 
Zentangle veer
Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, 
per stuk

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

Lampionbeugel
Van metaaldraad, afmeting: ca. 40 cm 
lang, per stuk

Zen-Pen set - Creatieve pauze
De verf wordt punt voor punt direct uit de pen op de gewenste ondergrond opgebracht. 
De grootte van de punten kan door druk op de pen afgewisseld worden. De verf kan 
gebruikt worden op bijna alle ondergronden. Niet vorst en hitte bestendig.
Inhoud: 6 Zen-stiften elk 28 ml in de kleuren: bamboe, zonnegeel, lagune, violet, orchidee 
en mossel, 4 laser-sjablonen ca. ø 90 mm, 10 vel DIN A5 formaat Designo papier, 
incl. ideeënboekje, 21-delig
waarschuwing H319 EUH208.15*

8,10

16,40

10,10

20,50

25 vel

21-delig

10 paar 50 m

Sjablonen op folie leggen en met Marabu do it 
sprayverf (pag. 13) het motief erop sprayen. Laten 
drogen en met een Zen-Pen punt voor punt versie-
ren. Lampionnen folie met dubbelzijdige plakband 
N°484718 vastplakken en in een kaasdoosje 
steken. Raamdecoraties uitknippen en met een 
parelsnoer ophangen.

Lampionnen 
en raamde-
coratie

537259 ca. ø 0,30 mm  1,20 1m=
0,02

538717 ca. ø 0,50 mm  1,30 1m=
0,03

Nylondraad
Afmeting: ca. 50 m, transparant, per stuk

LED theelichtjes kunt u terugvinden 
op pagina 23

Creatieve pauze
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* H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208.15: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Pure ontspanning

Motief sprayen en 
versieren

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC

 *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 27.
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FIMO® soft/effect - Boetseerklei
Het laat zich makkelijk kneden en is daar-
om snel klaar voor modellering. Het totale 
model wordt vervolgens gehard in een 
oven bij 110 °C 
Normaal blok 55 x 55 x 15 mm, 57 g

Groot blok ca. 165 x 60 x 30 mm, 
350 gram

Per blok  2,15 1kg=
37,72 

Wit Huidskleur Vanilla Limoen Perzik Zonnebloem
57 g 495700 459005 408495 495917 408521 495928
350 g 475197 475371 — — — 475201

Sunny orange Mandarijn Indisch rood Kersenrood Merlot Blossom
57 g 609019 495995 495940 415348 609008 608998
350 g — — 475418 — — —

Roze Framboos Lila Pearl lila Lavendel Aqua
57 g 408509 458858 408602 609042 495294 408510
350 g — — — — — —

Pruimen Briljantblauw Pacificblauw Mint Pepermunt Petrol
57 g 495308 495962 495744 408532 458869 608987
350 g — 475463 — — — —

Smaragdgroen Appelgroen Tropisch groen Sahara Caramel Chocolade
57 g 495043 495009 486101 427149 495331 495364
350 g — — 475382 — — 475441

617818 7,50 6,00 494933  4,25 305395  1,20 1m=
0,24

453180  32,50

Per blok  12,40 1kg=
35,43

Siliconen mat
Uitrollen-modelleren-bakken. De siliconen mat is geschikt 
voor alle modelleer werkzaamheden. Afmeting: ca. 230 x 
330 mm, ca. 1 mm dik, wit, per stuk

Creall® boetseerspatels
Boetseerspatelset van kunststof. 
Afmetingen: ca. 14 cm lang, 14-delig set

Koord van imitatieleer
Katoenen koord, gewaxt, afmeting: ca. ø 1 mm/5 meter 
op rol, lichtbruin, per stuk

FIMO® professioneel klei Extruder
De druk wordt overgebracht met een soe-
pel lopende slinger! Hoogwaardige, 
stabiele uitvoering, ca. 165 mm lang, met 
20 verschillende onderdelen ca. ø 18 mm 
in een opbergbox, set 21 stuks

Gunstig 
geprijsd! 

6,00
7,50

14-delig 5 m

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Een kleurrijke herfst
Modelleer herfstdecoratie van FIMO®

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Kans op verwonding door scherpe delen
Kans op verwondingsgevaar
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot bewerking 
is voltooid
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar
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ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2017, B2B en B2C.
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2016, B2B en B2C.
Voor de Belgische voorwaarden zie www.opitec.be
Inhoudsopgave
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Offerte
Artikel   4 - Overeenkomst
Artikel   5 - Prijs
Artikel   6 - Verzending en levering
Artikel   7 - Montage
Artikel   8 - Betaling
Artikel   9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 - Herroepingrecht consumentkoper
Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 12 - Uitsluiting van herroeping
Artikel 13 - Onderzoeksplicht, -recht en klacht
Artikel 14 - Conformiteit en garantie
Artikel 15 - (Intellectueel) eigendomsrecht en private label 
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Uitsluiting aansprakelijkheid
Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
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 
producten 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 
ongewijzigde 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 al-
gemene 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 redelijkerwijs 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 exclu-
sief  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 techni-
sche 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 130,- euro zijn de 
verzendkosten 4,50- euro.  Verdere kosten met betrekking tot verzending worden door 
Opitec gedragen.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is dienaangaan-
de eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalings-
verplichting 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 be-
richt, 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 
aanverwante 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 
vervreemden 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 eigen-
domsvoorbehoud 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 
verzekeren 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 gerech-
tigd 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 uitoefe-
nen, 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 
consumentkoper 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 consumentko-
per 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 over-
eengekomen. (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) da-
gen, 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 dwin-
gendrechtelijke 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 garantie 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 betalingsverplich-
tingen 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 
vervaardigd, 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 
producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aan-
spraak 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 aanspra-
kelijk 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.



Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Gekleurd karton - voordeelset
220 g/m², DIN A4 formaat, 20-kleurig gesorteerd, 
zuurvrij, 200 vel
620879  27,95 1qm=

2,15

27,95 
Slechts 

Gunstig geprijsd! 
200 vel
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