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Knutselvilt

100% polyester, afmeting: ca. 495 x 370 mm, ca. 3 mm dik, set 3 stuks     416984

8,05 
10,05 

Gunstig geprijsd! 

3-delig

Knutselvilt, 3 mm

Handleiding voor de vilten stropdas 
vindt u op www.opitec.nl/viltendas
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535419 ca. ø 3 mm  0,95 1St.=
0,01

535165 ca. ø 6 mm  1,00 1St.=
0,01

535198 ca. ø 12 mm  1,70 1St.=
0,02 611890  3,25 1St.=

0,27

728577 ca. ø 65 x 10 mm 6,95 5,55
728957 Donkergrijs 2,75 2,20 1m=

11,00728924 Kristal 2,75 2,20 1m=
11,00728935 Lichtroze 2,75 2,20 1m=

11,00 728599 ca. ø 67 x 24 mm 8,50 6,00

Wiebelogen rond
Met beweeglijke pupil, 
pak 100 stuks Papieren brillen

4 verschillende motieven, wit, zonder 
decoratie, afmeting: ca. 378 x 70 - 80 mm, 
12 stuks

Metalen armband
Met veer-kliksluiting, platinakleur, 
per stukBand ’Glamour Line’

Afmeting: ca. 200 x 20 mm, per stuk
Band ’Glamour Line’
Afmeting: ca. 200 x 20 mm, per stuk

Band ’Glamour Line’
Afmeting: ca. 200 x 20 mm, per stuk

Lichtlila
316804

Fuchsia
317718

IJsblauw
317028

Geel
317659

Rood
316608

Blauw
317006

Lila
317626

Roze
316594

Knutselvilt, 3,5 mm

Knutselvilt, 1 mm

Felgroen Dennengroen Chocoladebruin Zwart
ca. 450 x 300 mm 515105 515312 515345 515356
ca. 450 x 700 mm 515932 515943 515954 515965

Pink Donkerrood/bordeaux Pacific Ultramarijn
ca. 450 x 300 mm 513619 513608 514408 514464
ca. 450 x 700 mm 515840 515736 515873 515895

Bananengeel Oranje Felrood Roze
ca. 450 x 300 mm 513549 514475 513583 513871
ca. 450 x 700 mm 515459 515909 515725 515862

Wit Huid/ abrikoos
ca. 450 x 300 mm 513527 515080
ca. 450 x 700 mm 515389 515921

Knutselvilt
100% polyester, niet wasbaar, 500 g/m², 
ca.  3,5 mm dik, per stuk
ca. 450 x 300 mm, per stuk  2,10 1qm=

15,56

ca. 450 x 700 mm, per stuk  4,40 1qm=
13,97

500 g/m²

Knutselvilt “Glitter”
100% polyester, 5-kleurig gesorteerd, in de kleuren rood, groen, 
blauw, zilver en goud, afmeting: ca. 200 x 300 mm, ca. 1 mm dik, 
set 10 stuks
563186 14,50 11,60 1qm=

19,33

11,60
14,50

10 stuks

12 stukselk 100 stuks

elk 5 m

elk 200 mm

2,75

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

elk 2,20

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik

Neon groen
316583

elk  1,25 1m=
0,25

Elastiek
Afmeting: ca. ø 1 mm x 5 m, per stuk

Handleiding voor de brillen vindt u 
op  www.opitec.nl/brillen-nl
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Knutselvilt, 1,5 mm Knutselvilt, 1,5 mm

Knutselvilt, 1 mm

Knutselvilt - 
zelfklevend

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

615481 36,00 31,00

437526 4,10 3,30 1St.=
0,33

495984 4,50 3,60 1St.=
0,36

304403  4,75 100g=
11,88

512037 ca. 200 x 300 mm  3,65 1qm=
6,08

505795 ca. 450 x 700 mm  12,35 1qm=
3,53

512808 ca. 200 x 300 mm  30,55 1qm=
5,09

902108 Pak 15 stuks  1,25
937749 Pak 500 stuks  12,50

437515  4,00 1St.=
0,40

437504  2,40 1St.=
0,24

579592 Wit  3,30 1m=
0,13

579606 Zwart  3,30 1m=
0,13

613847  7,50 1qm=
12,50

417821  5,75 1qm=
9,58

Knutselbox - starterset
Inhoud: 1 waterverf met penseel, 525 stickers kristal, 12 verschillende glitterlijm-verf, 
16 papieren maskers, 16 blanco puzzel-delen, 12 viltstiften, 50 chenilledraad, 400 foam 
stickers letters, 8 tempex®-balletjes in wit, 150 sieraadstenen, levering in een praktische 
box. 1100-delig

Papieren masker ’Venezia’
Materiaal: chromokarton 280 g/m²,
afmetingen: ca. 270 x 90 mm, wit, 
pak 10 stuks

Papieren maskers ’Dieren’
Van elk diermotief 2 stuks: koe, muis, kat, 
varken en konijn.
Om zelf te beschilderen of te versieren. 
Incl. elastiek koord. Afmeting: ca. 85 tot 
225 mm, wit karton, 10 stuks

Uhu creatief lijm
Zonder oplosmiddel.
De ideale lijm voor stof, vilt en band. 
De lijm is overstrijkbaar en droogt 
transparant op. Was- en reinigings-
middelbestendig, 40 g, per stuk
EUH208.4

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

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

Marabu veren
Kleurig gesorteerd, ca. 80 - 100 mm

Papieren masker - groot
Materiaal: chromokarton 280 g/m²,
afmetingen: ca. 230 x 85 mm, wit, 
pak 10 stuks

Papieren masker - klein
Materiaal: chromokarton 280 g/m²,
afmetingen: ca. 155 x 55 mm, wit, 
pak 10 stuks

Elastiek
Afmeting: ca. ø 1 mm, ca. 25 m lang, 
per stuk

Knutselvilt set - zelfklevend
100% polyester, verschillende kleuren, 
afmeting: ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm 
dik, 10 stuks

Knutselvilt
Kleurrijk gesorteerd, 100% polyester, 
afmeting: ca. 200 x 300 mm, ca. 1 mm 
dik, set van 10

31,00 
36,00 

Gunstig geprijsd! 

3,30

3,60

4,10

4,50

10 stuks

10 stuks

40 g elk 25 m

10 stuks

10 stuks

10 stuks 10 stuks

10 stuks
15-delig

500-delig

100 stuks

1100-delig

Handleiding voor de vilten maskers vindt u 
op www.opitec.nl/viltenmaskers

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar vanwege zakjes

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat een touw/snoer
Kans op verstrikkingsgevaar

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar vanwege zakjes

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar vanwege zakjes
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Zonder oplosmiddel

EUH208.4: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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440794 4,10 3,30

458375 1,40 1,10

458397 2,55 2,05

494324 1,40 1,10 580193 10,95 8,75 100g=
3,50

461314 2,05 1,65

494335 2,55 2,05

449031 1,80 1,45

494313 1,30 1,05 617955 14,50 11,50 1L=
28,75

Paper-Art masker
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 270 x 210 mm, per stuk

Paper Art halfmasker
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 160 x 90 x 2 mm, per stuk

Paper Art masker
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 220 x 150 x 3 mm, per stuk

Paper Art bril “Vlinder”
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 14 x 10 x 18 cm, per stuk

Glitter poeder
Zeer fijn poeder, geschikt voor vele 
decoratie mogelijkheden, 250 g, zilver, 
per stuk

Paper Art masker “Zon”
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 240 x 180 x 2 mm, per stuk

Paper Art masker “Flame”
Naturel, zonder decoratie, 
afmetingen: ca. 170 x 190 x 65 mm, 
per stuk

Paper Art masker “Kat”
Naturel, zonder decoratie, afmetingen: 
ca. 190 x 110 x 2 mm, per stuk

Paper Art bril, rond
Naturel, zonder decoratie
afmetingen: ca. 11 x 16 x 5,5 cm, per stuk

PintyPlus® Art & Craft 
herpositioneerbaar lijmspray
Lijmspray op basis van oplosmiddelen 
voor kleine en grote oppervlakken. De 
vlakken kunnen meerdere keren worden 
verlijmt en daarna weer worden verwij-
derd. Ideaal voor foto’s, sjablonen, papier, 
karton, collages, metaalfolie, leer, vilt, 
foam en vele kunststoffen en textiel. 
400 ml, transparant, per stuk
waarschuwing gevaar H222 H229 H315 
H336 H411 EUH066

gemaskerd bal

3,30

1,10

2,05

1,10

1,65

2,05

1,45

1,05 8,75

11,50

4,10

1,40

2,55

1,40

2,05

2,55

1,80

1,30 10,95

14,50

Elastiek voor de maskers 
vindt u op pagina 3.
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595754  3,75

615436 7,50 6,00 1St.=
0,01

615067  4,25 1qm=
11,81

502777  3,05 1St.=
0,03

728692  1,95 1St.=
0,65

417843  7,20 100g=
4,80

618216  7,25 1L=
48,33

509652  1,50

567663  3,65 100ml=
11,77

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

Kralen met alfabet - plat rond
Kunststof, afmeting: ca. ø 7,5 mm, rijggat: 
ca. 2 mm, zwart met witte letters, 500 stuks

décopatch® papier
20 g/m², afmeting: ca. 300 x 400 mm, 
kant zwart/wit, 3 vel

Wiebelogen rond
Met beweeglijke pupil, zelfklevend, 
ca. ø 14 mm, 100 stuks

Kwasten met oogje
Afmeting: ca. 20 mm lang, oogje: goud-
kleur, rijggat: ca. 4 mm, zwart-/wittinten, 
3 stuks

décopatch® lijm
Lijmt papier en stof op alle oppervlakken. 
Op waterbasis en droogt snel. Eenmaal 
gedroogd, vormt de lijm een transparante, 
glanzende, waterdichte en niet plakkerige 
laag, 180 g
EUH208.54

Marabu - do it Satin mat sprayverf
Zijdemat sprayverf. Zeer goed dekkend, 
extreem snel drogend, lichtecht, water-
vast en veegvast.  Op acrylbasis. Geschikt 
voor papier, hout, metaal, keramiek, glas 
en verfbare kunststoffen, zwart, 150 ml, 
per stuk
gevaar H222 H229 H319 H336 EUH066

Ganzenveren
Afmeting: ca. 160 - 200 mm lang, zwart, 
8 stuks

Sieradenlijm
Lijm voor sieraadsteentjes en voor het 
bevestigen van kettingen en veters in 
sluitingen, 31 ml, per stuk
gevaar H225 H319 H336

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

0,75

6,00

0,95

7,50

500-delig

100 stuks

8-delig

3-delig

3 vel

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: 
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208.54: Bevat 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIA-

ZOLIN-3-ON(2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

494302 0,95 0,75

Paper Art “Handtrommel”
Aan de zijkanten een koord en houten kraal, 
ca. ø 10 mm, naturel, zonder decoratie, 
afmetingen: ca. 200 x 75 mm, per stuk

LET OP! Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar
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470588 12,95 10,35

580311 3,85 3,10

428248  1,05

443655 9,25 7,40 100g=
8,22

Sieraadstenen set - bonte kleuren
In verschillende vormen en formaten, 
bonte kleuren, met patroon, in transpa-
rante kunststof box, ca. 1000 stuks

Veren assortiment ’Parelhoen’
Verschillende groottes, bont gesorteerd, 
afmeting: ca. 50 - 80 mm, ca. 100 stuks

Paper Art bril, ovaal
Naturel, zonder decoratie,
afmetingen: ca. 17 x 4,5 cm, per stuk

Glitter set
Kleurig gesorteerd, 30 buisjes à 3 g

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 hoogwaar-
dig 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

Wit, 5 stuks

Fantasie wereld
Modelleren - beschilderen - decoreren

Gunstig 
geprijsd! 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor de maskers vindt u 
op  www.opitec.nl/fantasie-maskers

1,05

10,35

38,45

3,107,40

12,95

42,75

3,85
9,25

1000-delig

100 stuks
30-delig

12 stuks
Voordeelset Marabu decorlak
12 potjes à 50 ml in de glanzende kleuren: geel, donkerrood, karmijnrood, azuurblauw, 
ultramarijnblauw, lichtgroen, sapgroen, donkerbruin, grijs, wit, zwart en pink. Universele 
verf, zeer goede dekking, lichtecht, snel drogend, daarna is de verf veegvast en weerbesten-
dig. Kan nat op nat en reliëfachtig gebruikt worden zonder scheuren. Wordt gebruikt voor 
het sjabloneren, de servettentechniek en découpage. Geschikt voor gebruik op hout, papier, 
karton, zelfhardende klei, keramiek, glas, kunststof, metaal, steen, tempex en foam. 
12 stuks
H412
452092 42,75 38,45 100ml=

6,41

speekselvast
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Voorbeeld van snazaroo

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

489110 16,30 13,05

510035 29,50 23,60 100ml=
16,39

318219 4,50 4,35

531470 4,20 3,35 420538  44,70

615964 4,95 3,95729403 2,95 2,35

snazaroo Aqua schminkset - Meisjes
Inhoud: Schminkset met 8 kleuren van elk 2 ml in de kleuren: pink, wit, zwart, turkoois, lila, 
blauw, groen en zilver-glitter, spons, penseel, ideeën- en instructieboekje (D)

snazaroo Jumbo schminkpalet
8 kleuren op een palet met deksel als mengpalet, elk 18 ml in rood, pink, oranje, wit, zwart, 
groen, blauw en geel, vrij van parabenen en geurstoffen, per stuk

UHU glitterlijm Young Creativ
6 stiften van elk 10 ml in goud, zilver, rood, groen, blauw 
en lila, met glitteroptiek, voor het versieren van papier, kar-
ton en stof en te gebruiken als lijm. Droogt in 30 minuten 
bij kamertemperatuur, 6 stuks

Indianen veren
Afmeting: ca. 100 - 150 mm, 10 kleuren 
van elk ca. 40 stuks, kleurrijk gesorteerd, 
100 g / ca. 400 stuks

snazaroo Mini Starter Kit schminkkoffer
Inhoud:
6x professionele aqua schminkverf, wateroplosbaar, in de kleuren rood, geel, blauw, groen, 
zwart en wit, 2 sponsjes (fijn), 3 penselen in verschillende groottes,
1 glittergel, zilverkleur, 12 ml, incl. Duitse handleiding met schminktechnieken, levering in 
een handige opbergbox van kunststof.

EBERHARD FABER set haarkrijt ’Pearl’
3 haarkrijtjes van elk 6 g in de pasteltinten roze, lila en 
blauw, eenvoudig in gebruik, gemakkelijk uitwasbaar, 
incl. kam en instructies, 4-delig

Ballonnen - figuren maken
Met ballonnen pomp, vrijblijvend gesorteerd, 
incl. Duitstalige handleiding, 11-delig

13,05

3,35

2,35 3,95

16,30

4,20

2,95 4,95

6-delig
11-delig 4-delig

400-delig

6-delig

23,60 

44,70 

29,50 
Gunstig geprijsd! 

Gunstig geprijsd! 

Leuke video’s over het schminken van kinde-
ren vindt u op www.opitec.nl/snazaroo-nl

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

LET OP! Niet geschikt voor kinde-
ren jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderde-
len die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
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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

622273  7,50

EBERHARD FABER schminkstiften
6 draaibare schminkstiften in wit, geel, 
rood, blauw, groen en zwart, heldere 
kleuren, dermatologisch getest,  
gemakkelijk afwasbaar, 6 stuks
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Hama® strijkkralen set ’Voetbal’
Het plaatsen van de strijkkralen op de platen werkt ontspannend en is leuk om te doen. 
Het ideale cadeau voor groot en klein.
Inhoud:
4000 strijkkralen in verschillende kleuren ca. ø 5 x 5 mm, 2 legplaten (vierkant) ca. 140 x 
140 mm, 1 motiefvoorbeeld met ideeën om na te maken, 1 Duitstalige handleiding en 
1 strijkpapier, 4005 onderdelen

Hama® strijkkralen set ’3D’
Het plaatsen van de strijkkralen op de platen werkt ontspannend en is leuk om te doen. 
Het ideale cadeau voor groot en klein.
Inhoud:
2500 strijkkralen in verschillende kleuren ca. ø 5 x 5 mm, 1 legplaat ca. ø 120 mm, 1 motief-
steun, 1 motiefvoorbeeld met ideeën om na te maken, 1 strook kleefpasta, 1 Duitstalige 
handleiding en 1 strijkpapier, 2506 onderdelen

Hama® strijkkralen set ’Finding Nemo & Dory’
Het plaatsen van de strijkkralen op de platen werkt ontspannend en is leuk om te doen. 
Het ideale cadeau voor groot en klein.
Inhoud:
2000 strijkkralen in verschillende kleuren ca. ø 5 x 5 mm, 1 legplaat ca. 140 x 140 mm, 
1 motiefvoorbeeld, dubbelzijdig bedrukt met Dory en Nemo, 1 Duitstalige handleiding 
en strijkpapier, 2004 onderdelen

Hama® strijkkralen set ’Sieraden’
Het plaatsen van de strijkkralen op de platen werkt ontspannend en is leuk om te doen. 
Het ideale cadeau voor groot en klein.
Inhoud:
2500 strijkkralen in verschillende kleuren ca. ø 5 x 5 mm, 1 legplaat ca. 150 - 130 mm, 
1 motiefvoorbeeld met ideeën om na te maken, 1 elastiek in wit en kunstleren koord in 
zwart, 1 Duitstalige handleiding en 1 strijkpapier, 2506 onderdelen

Hama® strijkkralen mobiel set ’Bosdieren’
Het plaatsen van de strijkkralen op de platen werkt ontspannend en is leuk om te doen. 
Het ideale cadeau voor groot en klein.
Inhoud:
2500 strijkkralen in verschillende kleuren ca. ø 5 x 5 mm, 1 legplaat ca. 140 x 150 mm, 
1 ring voor het inhangen van de strijkkraal afbeeldingen, 1 garen op spoel in wit, 2 motief-
steunen, 1 motiefvoorbeeld met ideeën om na te maken, 1 strook kleefpasta, 1 Duitstalige 
handleiding en 1 strijkpapier, 2508 onderdelen

957695  16,50

957710  14,50

957732  9,95

957709  14,50

957721  14,50

Hama® strijkkralen sets

Waarschuwingen verwijzen naar alle 
Hama® strijkkralen sets op deze pagina.

Voetbal, 
4005 onderdelen

Sieraden, 
2506 onderdelen

Mobiel bosdieren, 
2508 onderdelen

Finding Nemo & Dory, 
2004 onderdelen

3D, 
2506 onderdelen

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar
Bewaar het adres voor toekomstige vragen.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar

Knutselpakket

Knutselpakket

Knutselpakket

Knutselpakket

Knutselpakket

Hama® strijkkralen set ’Paard’
Het plaatsen van de strijkkralen op de platen werkt ontspannend en is leuk om te doen. 
Het ideale cadeau voor groot en klein.
Inhoud:
4000 strijkkralen in verschillende kleuren ca. ø 5 x 5 mm, 2 legplaten (zeshoek en 
eenhoorn) ca. 130 - 195 mm breed, 1 motiefvoorbeeld met ideeën om na te maken, 
1 Duitstalige handleiding en 1 strijkpapier, 4005 onderdelen
957684  16,50

Paard, 
4005 onderdelen

Knutselpakket
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elk  1,95

elk  2,40

Hama® midi strijkkralen
Van kunststof, afmeting: ca. ø 5 x 5 mm, 
1000 stuks

Wit
957743

Rood
957765

Blauw
957787

Groen
957798

Grijs
957813

Neon fuchsia
957835

Neon geel
957846

Lichtgevend blauw
957868

Zilver
957880

Geel
957754

Lila
957776

Zwart
957824

Lichtgevend groen
957857

Goud
957879

Bruin
957802

LET OP! Niet geschikt voor  
kinderen jonger dan 3 jaar
Bewaar het adres voor  
toekomstige vragen.
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar
Bevat kleine onderdelen

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar

elk 1000 stuks

elk 1000 stuks

622262 20 stuks  2,95 1St.=
0,15

615377 3,50 2,80 1St.=
0,28

958163  6,70

622251 60 stuks  7,50 1St.=
0,13 413126  5,10 1St.=

2,55 580919 7,70 6,15 580861  5,50

Strijkkralen tol pin
Van kunststof, afmeting: ca. 40 mm lang, 
wit

Pincetten
Kunststof, ideaal voor het plaatsen van 
strijkkralen op een legplaat, 
afmeting: ca. 110 mm lang, wit, 10 stuks

Duits boek: Hama® Inspirationsheft 
für Midi-Bügelperlen
Een boek vol ideeën voor in totaal 
16 motiefvoorbeelden met de midi 
strijkkralen van Hama®.
66 pagina’s, afmeting: ca. 180 x 200 mm, 
per stuk

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

Legplaten voor strijkkralen
Van kunststof, kleurloos, 5 verschillende 
vormen, afmeting: ca. 80 x 80 mm, 15 stuks

Legplaten set voor strijkkralen
Van kunststof, kleurloos, 3 verschillende 
vormen, afmeting: ca. 150 x 150 mm, 
3 stuks

6,15

2,80

7,70

3,50

15-delig 3-delig

 20 stuks
 60 stuks

10 stuks

2 stuks

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

Voorbeeld van de Hama® strijkkralen set 
3D-Deko N° 957710
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Sizzix® Big Shot™ Foldaway machine
De nieuwe Sizzix® Big Shot™ Foldaway machine kan stansen en embossen tot een breedte 
van 15,24 cm. Door de inklapbare hendel en het snijvlak is de Foldaway een plaatsbespa-
rende machine en daardoor makkelijk te vervoeren. Het snij-oppervlak is nogmaals inklap-
baar en dient dan als bewaarplek voor de dunne stansvormen. Het chique uiterlijk en de 
eenvoudige bediening is ideaal voor elke knutselaar, van beginner tot professional.
Bijna alle materialen kunnen gebruikt worden: papier, karton, kurk, vilt, metaalfolie, leer, 
dun triplex, foam en stof. 
Inhoud:
1 Big Shot™ Foldaway machine, 
afmeting gesloten: ca. 15,88 x 26,67 x 20,32 cm (geopend: 34,93 x 33,02 x 20,32 cm)
1 paar Sizzix® snijplaten 22,40 x 15,40 cm 
1 standaardplatform 
1 adapter voor dunne stansvormen 
1 Duitstalig handleidingen boekje 
1 Bigz™ stansvorm 
10 Thinlits™ Dies stansvormen 
10 dubbelzijdig bedrukt papier 190 g/m² van My Life Handmade 13,97 x 15,24 cm
4 zachte acrylvilt stukjes van My Life Handmade 13,97 x 15,24 cm
4 stoffen stukjes van 100% katoen van My Life Handmade 13,97 x 15,24 cm
621820  159,95

Sizzix® Big Shot™ Foldaway
Plaatsbesparend en praktisch!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Praktische opbergmogelijkheid 
voor de sjablonen

Onze tip!
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Sizzix® Thinlits™ Die - Magical Unicorn
by Katie Skilton
Motief: eenhoorn
Motiefgrootte: 0,64 x 0,64 cm - 4,45 x 8,89 cm
16-delig

Sizzix® Thinlits™ Die - Rainy Days & Sunshine 2
by Katie Skilton
Motief: regenwolk en zon
Motiefgrootte: 0,32 x 0,32 cm - 6,99 x 3,81 cm
13-delig

Sizzix® Thinlits™ Die - 
Under the Sea
by Katie Skilton
Motief: walvissen en vissen
Motiefgrootte: 0,64 x 0,64 cm - 
7,94 x 4,13 cm
14-delig

621406  12,50 621417  12,50

621439  12,95

Sizzix® Thinlits™ Die - Tribal Words
by Katie Skilton
Motief: tekst “love, dream, laugh, live & 
wish”
Motiefgrootte: 7,94 x 2,22 cm - 
10,48 x 2,22 cm
5-delig
621428  12,50

16-delig 13-delig

14-delig5-delig

2-delig 2-delig

Sizzix® Thinlits™Die

Voorbeelden gemaakt door OPITEC Meer mogelijkheden vindt u 
op pagina 12 en 13.

Thinlits™ Die zijn stansvormen van 
metaal. De sjablonen stansen papier, 
karton, metaalfolie en pergament.

621244  12,50
517978 ca. ø 110 x 7 mm  2,10
518044 ca. ø 200 x 7 mm  3,35

Sizzix® Thinlits™ Die - Doodle Rose
by Debi Potter
Motief: roos met blaadjes
Motiefgrootte: 3,18 x 3,18 cm - 
6,03 x 10,16 cm
2-delig

Houten onderzetter “Rond”
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
om nog aan elkaar te lijmen,  
passe-partout: ca. ø 8 cm, 2-delig

Metalen sjablonen
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955992  9,95

810205  8,95 1qm=
16,14

956563  9,95

958336  8,50 1St.=
0,57

430421  2,85

Houten wanddecoratie 
’Tekstballonnen’
In 2 groottes, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 295 x 50 x 295 mm, ca. 270 x 
50 x 240 mm, ca. 10 mm dik, 2 stuks

Echo Park Paper Co. papierblok 
Under the Sea by Alisha Whitcomb
200 g/m², dubbelzijdig met motief 
bedrukt, zuurvrij, afmeting: ca. 152 x 
152 mm, 24 vel

Houten huisjes
Om op te hangen of neer te zetten, natu-
rel, zonder decoratie, afmeting: ca. 125 x 
80 x 200 mm, ca. 160 x 85 x 240 mm 
en ca. 190 x 90 x 275 mm, 3 stuks

Kaartenblok ’Piraten’
5 verschillende motieven, met hot foil, 
achterkant geruit met adresveld, afme-
ting: ca. 175 x 125 mm, 15 stuks

Mobiel ’Ster’
6-armige ster van hout (ø 22 cm), om in 
elkaar te steken, inclusief metalen haak 
om op te hangen, 8-delig

Kinderkamer 
Boys & Girls

2-delig

3-delig

15-delig

7-delig

24 vel

200 g/m²

615643 6,95 5,55

LED - Lichtsnoer
met bollampjes
1 LED lichtsnoer ca. 1,60 m lang, 10 LED’s 
met transparante, afschroefbare bollamp-
jes, excl. 2 AA-batterijen 1,5 V, 21-delig

5,55
6,95

21-delig

De Sizzix® stanssjablonen vindt u op pagina 11.

Een gedetaileerde afb. 
van het designpapier 

vindt u terug op  
onze website

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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958325  8,50 1St.=
0,57

Kaartenblok ’Prinsessen’
5 verschillende motieven, met hot foil, 
achterkant geruit met adresveld, afme-
ting: ca. 175 x 125 mm, 15 stuks

532444 ca. 155 x 110 mm 3,25 2,60

444857 8,50 6,80

810191  8,95 1qm=
16,14

956574  2,95

426637 2,20 1,75

808723 DIN A4 formaat 7,95 6,35
808734 DIN A5 formaat 4,95 3,95

Paper Art album
Met passe-partout uitsnede, naturelbruin, 
zonder decoratie, uitsparing: ca. 90 x 65 mm, 
ca. 30 vel

Paper Art album ’Hart’
Naturelbruin, 90 g/m² papier, zonder 
decoratie, spiraalbinding, afmeting: 
ca. 185 x 185 mm, ca. 60 blaadjes

Echo Park Paper Co. papierblok 
Perfect Princess by Lori Whitlock
200 g/m², dubbelzijdig met motief 
bedrukt, zuurvrij, afmeting: ca. 152 x 
152 mm, 24 vel

Houten kapstok met sterren
Om op te hangen, 3 haken van metaal, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 345 x 115 mm, ca. 12 mm dik, per stuk

Sticker blok
Afmeting stickervel: ca. 144 x 230 mm,
ca. 340 stickers verdeeld over 6 vellen,
verschillende vormen en kleuren

30 vel

60 vel

24 vel

6 vel

15-delig

6,801,75
8,502,20

190 g/m²

90 g/m²

200 g/m²

De Sizzix® stanssjablonen vindt u op pagina 11.

Een gedetaileerde afb. 
van het designpapier 

vindt u terug op  
onze website

vanaf 2,60
3,25

Voorbeelden op deze bladzijde gemaakt door OPITEC
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444570 ca. 40 x 50 cm  5,00 1qm=
25,00

306612  32,90 314798  4,90 100ml=
6,13

539686
NIET weerbestendig, 

250 gram  1,70 1kg=
6,80

622170  9,95 504906
Weerbestendig,

1000 g  6,75 1kg=
6,75

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

Bespannen raam
De kwalitatief zeer hoogwaardige bespan-
nen 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

Mozaïektang
Met hardmetalen knipgedeelte, voor het 
knippen van mozaïekstenen (ca. 3 - 12 mm 
dik) van glas, marmer, porselein, 
keramiek of tegels (steengoed), 
afmeting: ca. 225 mm lang, per stuk

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 hulpmiddel - StickyStick
Geen kleverige vingers meer! De 
StickyStick pakt de kleinste mozaïek ste-
nen van glas. De mozaïekstenen moeten 
vet- en stofvrij zijn. Wanneer de massa 
de steen niet meer pakt, eenvoudig (bij 
kamertemperatuur) de massa opnieuw 
vormen. 
Inhoud: 1 StickyStick en 1 extra punt, 
per stuk

Wit, inhoud is voldoende voor een opper-
vlak van ca. 400 x 400 mm
gevaar H315 H318 H335

Grijstinten
320838 

Lilatinten
320849 

Blauwtinten
320850 

Lila tinten
594596 

Blauwtinten
514280 

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Speel met kleur en mozaïek

De handleiding voor de ballerina vindt u op 
www.opitec.nl/ballerina-mozaiek

250 g

50 ml

1000 g

200 g200 g

Gekleurde tinten
514338 

elk 5,25 elk 4,75
5,95 5,95

Mozaïek softglas ’Colour’
Verschillende kleurtinten, ca. 10 x 10 mm, 
ca. 4 mm dik, 200 g = ca. 210 stuks, 
voldoende voor een oppervlak 
van ca. 150 x 150 mm

Mozaïek softglas ’Polygonaal’
In verschillende tinten, vormen en 
groottes 
ca. 10 - 20 mm, ca. 5 mm dik, vrijblijvend 
gesorteerd, 200 gram = ca. 110 stuks,  
voldoende voor een oppervlak  
van ca. 150 x 150 mm
200 g 5,95 4,75 1kg=

23,75 200 g 5,95 4,75 1kg=
23,75

559602  3,35 1kg=
16,75

559668  3,90 1kg=
19,50

Mozaïek spiegelstenen
Afmeting: ca. 10 x 10 x 3 mm, 
ca. 200 g = 302 stuks

Afmeting: ca. 20 x 20 mm, ca. 3 mm dik, 
ca. 200 g = 70 stuks
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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. EUH208.35: Bevat BENZISOTHIAZOLINONE, 
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Dennenappels

810618  7,50

810607  7,50

480666  4,50 1L=
45,00

elk  5,75 1L=
25,00

534170  2,95 1St.=
0,30

523032  3,40 1St.=
0,34

523021  3,00 1St.=
0,75

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

Latex 3D-gietvorm ’Dennenappel’
Stabiele, herbruikbare 3D-vorm. Ideaal 
voor het gieten van creatief beton en 
gietzeep. Afmeting: ca. ø 70 x 85 mm, 
benodigd materiaal: ca. 230 g creatief 
beton, per stuk

Latex 3D-gietvorm ’Dennenappel’
Stabiele, herbruikbare 3D-vorm. Ideaal 
voor het gieten van creatief beton en giet-
zeep. Afmeting: ca. ø 95 x 150 mm, beno-
digd materiaal: ca. 1300 g creatief beton, 
per stuk

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

Deco & Lifestyle hobbyverf
Krijtachtige verf op waterbasis, is makkelijk 
te verwerken en heeft goede dekkende 
kracht. Droogt mat op en geeft het beschil-
derde voorwerp de Shabby Chic stijl. 
230 ml, per stuk
Voor optimale bescherming adviseren wij 
Deco & Lifestyle hobbylak ultra mat 
(446527) te gebruiken.
EUH208.35

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

Creatief beton
Creatief beton is een hoogwaardig en 
makkelijk te verwerken beton-gietmate-
riaal. U kunt probleemloos leuke acces-
soires 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
gevaar H315 H318 H335

Mystic blue
608323

Wit
446228

Roze
446262

Steengrijs
446332

Taupe
446354

Zand
608312

Antiek blauw
446516

Antique pink
608367

Cafe creme
608345

1 deel 
water

10 delen 
beton

Gunstig 
geprijsd! 

4 stuks

100 ml

10 stuks

543654 ca. ø 50 x 10 mm  0,80
543665 ca. ø 100 x 20 mm  1,30

Wilgenkrans, licht
Per stuk

De handleiding voor de dennen-
appels vindt u op  www.
opitec.nl/beton-dennenappels
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444101  4,50 1qm=
6,43

537090  3,05 1m=
0,04

805747 ca. 285 x 285 x 60 mm  3,65 1qm=
44,90

615975 19,95 17,95 1St.=
4,49

500681 2,05 1,65 805758
ca. 600 x 280 x 

100 mm 8,95 7,15 1qm=
42,56

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

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

Beeldhouwersschuim “Roofmate”
Stabiel beeldhoudersschuim met glad 
oppervlak, laat zich goed zagen en slijpen, 
kleur: lichtblauw, per stuk

POSCA PC-5M - verfstiften 
met medium brede punt
De POSCA stiften kunnen echt alles!
De verfstiften zijn op waterbasis en 
geschikt voor alle oppervlakken zoals 
papier, karton, terracotta, kunststof, 
metaal, textiel, hout, keramiek, porselein 
en glas. De verf is opaak, dekkend en 
droogt snel.
Op poreuze oppervlakken houdt de verf 
zeer goed, kan van glas afgeveegd wor-
den en dringt niet door papier.
De verf kan onderling gemengd worden, 
te gebruiken als aquarel en is afdekbaar 
(na het drogen).
De POSCA PC-5M markers hebben een 
medium brede tip. Ideaal voor gevorder-
den en kunstenaars, voor maken van 
exacte lijnen en is perfect kleurend. Om 
mee te schilderen, kleuren, tekenen, 
schrijven en markeren.
In de 4 kleuren: wit, zwart, goud en zilver, 
punt 1,8 - 2,5 mm, de tip is omkeer- en 
vervangbaar, 4 stuks

Metalen hanger ’Hart’
Platinakleur, afmeting: ca. 28 x 3 x 37 mm, 
oogje: ca. 5 x 8 mm, per stuk

Reeves aquarel waskrijtjes
Intense, mengbare kleuren, kunnen nat of droog worden gebruikt op bijv. aquarelpapier, 
canvas of schilderkarton. Hooggepigmenteerde kunstenaarskwaliteit, gladde samenstel-
ling. Met water gebruiken voor een echt verwassen effect. Afmeting: ca. ø 10 x 70 mm, 
24 stuks
429602 10,10 8,10 1St.=

0,34

1,65 17,95
2,05 19,95

4-delig

24-delig

80 m

2 rollen

8,10 
10,10 

Gunstig geprijsd! 

Papier met collage lijm op het beeldhouwersschuim plakken, droog 
föhnen. Met wit waskrijt de achtergrond kleuren en met roodtinten 
een hart tekenen. Met een penseel en water, een kleurverloop ma-
ken. Indien gewenst nog met witte acrylverf N°584393 bedekken. 
Tekst en effecten met een POSCA marker plaatsen.

Zo werkt het:
Voorbeelden gemaakt door OPITEC

729562  16,95

Duits boek: Handlettering with Love
EMF Uitgeverij
Dit boek bevat de basis voor: lettertype 
stijlen, tips en materialen, 60 ideeën en 
verschillende versierelementen voor elke 
gelegenheid. 
Softcover, 94 pagina’s, met tips en tricks, 
afmeting: ca. 200 x 235 mm, per stuk

Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en 
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!

580230 Wit/rood 5,50 4,40 1m=
4,40

580241 Wit/zwart 5,50 4,40 1m=
4,40

Koord
Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m

5,50

elk 100 m

elk 4,40
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5-delig

12 stuks

6-delig

2-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

438175 9,25 7,40 100g=
1,48

729609  8,50

521131 7,75 6,20 100g=
1,24

518114 6,75 5,40 1St.=
1,08

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

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

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

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

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

440808 ca. 30 x 40 cm  3,50 1qm=
29,17 729322  1,95 474412 10,10 8,10

Craqueleerpasta
De craqueleerpasta droogt solide, maar 
vormt fijne scheurtjes. De oppervlakte na 
het drogen dun met antieke-patina of 
lazuur opstrijken en met een zachte doek 
afwrijven. Na het drogen kan het voor-
werp met kleurloze acrylverf worden 
afgewerkt. 500 g, per stuk
EUH208.17

Houten schildersezel (tafelmodel)
Geschikt voor schilderijen tot een hoogte 
van 420 mm, afmeting uitgeklapt: ca. 235 x 
230 x 500 mm, ca. 12 mm dik, per stuk

Modelleer-/structuurpasta
Matwitte, lichte modelleermassa, die 
vooral wordt gebruikt bij voorwerpen die 
licht moeten blijven.
De massa kan met alle soorten verf en 
lazuur worden beschilderd en met acryl-
verf kan de massa zelfs worden  
ingekleurd. 500 g, per stuk
EUH208.20

Spatel set
Van elk 1 van 1 - 5, metaal, houten 
handvat, 5 stuks

Bespannen raam / spieraam
De kwalitatief zeer hoogwaardige bespan-
nen 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

Mini schildersezel + canvas
Schildersezel van hout, ca. 115 x 65 x 
15 mm, canvas, ca. 90 x 60 x 10 mm, 
wit, zonder decoratie, 2-delig

Penselen set
3 vlakke synthetische pense-
len 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

Marabu Artist acrylverf set
12 x 22 ml in de kleuren: primairgeel, donker kadmiumgeel, vermiljoenrood, karmijnrood, 
permanent violet, ultramarijnblauw, phtaloblauw, licht phtalogroen, licht oker, umbra 
gebrand, titaanwit en zwart. Zeer goede kleur kwaliteit en heldere kleuren, diverse toepas-
singen door de pasteuze consistentie, geschikt voor canvas, hout en meer. 12 stuks
EUH210
502096  17,00 100ml=

6,44

7,40 6,20

5,40

8,10

9,25 7,75

6,75

10,10

500 g 500 g

443406  1,30

Mengpalet rond
Kunststof, wit, 10 ronde mengvelden 
ca. ø 30mm, 
1 mengveld in het midden. 
Totaal ø ca. 175 x 10 mm, per stuk

Setprijs

Duits boek: Acryl Abstrakt
Anita Hörskens - EMF Uitgeverij
Met dit boek neemt u een kijkje in de 
wereld van het abstract acrylschilderen. 
Anita Hörskens heeft voor u in dit boek 
het belangrijkste van het thema  basis-
structuren, collage, afbeeldingopbouw, 
kleur, oppervlak, lijnen, vormen en  
patronen samengevoegd.
Hardcover, 160 pagina’s, met tips en 
tricks, afmeting: ca. 230 x 260 mm, 
per stuk

729573  24,95

Boeken zijn Duitstalig, kunnen niet worden geruild en 
zijn uitgesloten van speciale aanbiedingen!

EUH208.17: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 3-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.20: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 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). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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DoodleStamp®

810283  6,95

615746  7,50

810227  13,95

810294  6,95

810250  12,95

810272  5,95

608873 14,95 11,95 1St.=
1,99

810261  5,95

Leane Creatief Clear Stamps® silico-
nenstempel ’Tuinhek’
De siliconenstempel van LeCreaDesign® zijn 
zelfklevend en transparant. Motiefgrootte: 
ca. 10 - 70 mm, 7 motieven

Acryl stempelblok en stempelkussen
Stempelblok ca. 75 x 75 x 8 mm, stempel-
kussen ca. 80 x 50 mm, zwart, 2-delig

Leane Creatief Lea’bilities® stans- en 
embossing sjabloon ’Enveloppen’
De sjablonen van LeCreaDesign® zijn 
geschikt voor elke stans- en embossingma-
chine en is ideaal voor het stansen en 
embossen van papier tot 220 g/m².
Afmeting: ca. 40 x 55 mm en 30 x 40 mm, 
3-delig

Leane Creatief Clear Stamps® sili-
conenstempel ’Party’
De siliconenstempel van LeCreaDesign® zijn 
zelfklevend en transparant. Motiefgrootte: 
ca. 10 - 45 mm, 13 motieven

Leane Creatief Lea’bilities® stans- en 
embossing sjabloon ’Auto’
De sjablonen van LeCreaDesign® zijn 
geschikt voor elke stans- en embossingma-
chine en is ideaal voor het stansen en 
embossen van papier tot 220 g/m².
Afmeting: ca. 100 x 60 mm, 6-delig

Leane Creatief Doodle Stamp® 
siliconenstempel ’Sneakers’
De siliconenstempel van LeCreaDesign® 
zijn zelfklevend en transparant. 
Motiefgrootte: ca. 80 x 62 mm, per stuk

STAEDTLER® pigment liner 308
Johanna Basfort - Wonderbeast 
Edition
Fineliners in zwart, watervast, lichtbestendig 
en onuitwisbaar, 6 stuks met lijnbreedte: 
0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm 
en 0,8 mm.

Leane Creatief Doodle Stamp® 
siliconenstempel ’Gitaar’
De siliconenstempel van LeCreaDesign® 
zijn zelfklevend en transparant. 
Motiefgrootte: ca. 120 x 42 mm, per stuk

Leane Creatief Lea’bilities® stans- en embossing sjabloon ’Tuinhekken’
De sjablonen van LeCreaDesign® zijn geschikt voor elke stans- en embossingmachine en is 
ideaal voor het stansen en embossen van papier tot 220 g/m².
Afmeting compleet: ca. 166 x 60 mm, 5-delig
810238  13,95

11,955,20
14,956,50

6-delig

5-delig

6-delig

3-delig

2-delig

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Wenskaarten

De stans- en embossing sjablonen zijn geschikt 
voor de Sizzix® machine van pagina 10.

Siliconenstempel

13 motieven7 motieven

616948 6,50 5,20

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



19Alle prijzen inclusief BTW  *De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 26.

elk Set 80 stuks

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Leane Creatief Lea’bilities® stans- en embossing 
sjabloon ’Kinderen’
De sjablonen van LeCreaDesign® zijn geschikt voor elke 
stans- en embossingmachine en is ideaal voor het 
stansen en embossen van papier tot 220 g/m².
Afmeting: elk ca. 70 x 84 mm, 3-delig

Leane Creatief Lea’bilities® stans- en embossing 
sjabloon ’Gitaar’
De sjablonen van LeCreaDesign® zijn geschikt voor elke 
stans- en embossingmachine en is ideaal voor het 
stansen en embossen van papier tot 220 g/m².
Afmeting: ca. 40 x 120 mm, 4-delig

Dubbele kaartenset
Inhoud:
50 dubbele kaarten, 220 g/m²
50 enveloppen
Afmeting: ca. 135 x 135 mm, parelmoer wit, 100-delig

810249  13,95 810216  11,95
465514 ca. 105 x 150 mm 16,05 12,85
465525 ca. 135 x 135 mm 13,50 10,80

615241 8,50 6,80 1qm=
6,75

614256
DIN A4 formaat, 

20 vel 4,95 3,95 1qm=
3,17

614267
DIN A3 formaat, 

10 vel 4,95 3,95 1qm=
3,17

428813  4,90 1qm=
1,12

613766 8,95 7,95 1qm=
5,52

Karton - parelmoer
250 g/m², kleurrijk gesorteerd, zuurvrij, 
afmeting: ca. 250 x 350 mm, 13 vel

Gekleurd tekenpapier blok
130 g/m², zuurvrij, gekleurd, briljante 
kleur en licht bestendig, 10-kleurig 
gesorteerd, pasteltinten

Gekleurd papier
130 g/m², zuurvrij, kleurig gesorteerd, 
afmetingen: 25 x 35 cm, 50 vel

Papierblok ’Vintage’
270 g/m², enkelzijdig bedrukt, verschillende 
motieven en kleuren, afmeting: ca. 240 x 
340 mm, 20 vel

7,95
8,95

20 vel

20 vel

10 vel

50 vel 13 vel

100 stuks

4-delig3-delig

270 g/m²

130 g/m²

250 g/m²

220 g/m²

130 g/m²

vanaf 10,80
13,50

Een gedetaileerde afb. van 
het designpapier vindt u 
terug op onze website

303739 ca. ø 8 mm, 80 lijmdots  2,50 1St.=
0,03

311918 ca. ø 2 mm, 130 stuks  3,00 1St.=
0,02

Lijmdots
Dubbelzijdig plakkende, transparante 
lijmdots, geschikt voor knutselwerk zoals 
kaarten maken, scrapbooking, kaarsen 
maken enz., gemakkelijk te verwijderen.
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522285 12,70 10,15 100g=
3,38 522403 12,70 10,15 100g=

3,38

Voordeelset brei- en haakgaren
Catania - Fashion
6 knotjes wol van elk 50 g in de kleuren: 
koraal, mint, modderbruin, reseda, oudroze 
en mimosa geel, looplengte: ca. 125 m, 
100% katoen, gekamd, gemerceriseerd en 
gegaseerd, geschikt voor haak- of breinaald 
dikte 2,5 - 3,5, wasmachine wasbaar op 
40°C, 6 stuks

Voordeelset Puppets Lyric 
haakgaren & breigaren
6 knotjes van elk 50 g in de kleuren: pink, 
mint, lichtroze, linnen, bast en zwembad-
blauw, looplengte ca. 70 m, 100% katoen, 
geschikt voor haak- en breinaald dikte 
4 - 4,5, wasmachine wasbaar op 40°C, 
per stuk

Wol set mini
Elk 10 gram, 10 knotjes in de kleuren wit, roze, rood, oranje, geel, zwart, lila, blauw, 
donkergroen en lichtgroen, lengte: ca. 36 m, 100 % acryl, wasbaar op 40°C, voor 
haak- en breinaald dikte 3 - 3,5, set 10 stuks

Wol - voordeelset
14 knotjes elk 50 g in de kleuren paars, rood, geel, oranje, wit, donkerblauw, turkoois, licht-
blauw, donkergroen, lichtgroen, roze, bruin, grijs en zwart, 100% acryl, wasbaar tot 40 °C, 
afmeting: ca. 50 m lang, voor haak-breinaald dikte 8, 14-delig

581649 7,70 6,15 100g=
6,15562847 21,95 17,55 100g=

2,51

Lila
955305

Camel
955327

Mint
955291

Donkergrijs
955268

Zwart
955279

Watermeloen
955246

Zalm
955316

Beige
955235

Poeder
955280

Petrol
955257

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
955305 8,25 6,60

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

10,15 10,15
12,70 12,70

6-delig 6-delig

10 stuks

17,55 
21,95 

Gunstig geprijsd! 

14-delig

VoordeelsetVoordeelset

Voordeelset Voordeelset

Gezellig voor de 
koude dagen

elk 6,60
8,25

6,15
7,70
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Voorbeelden gemaakt door OPITEC

3-delig

elk 4,75 3,95 100g=
7,90

Essentials Merino dk - scheerwol
100% scheerwol, extra fijn, superwash (viltvrij), brei- en haaknaald dikte 4-4,5 mm, 
lengte ca. 120 m, wasmachine wasbaar op 30°C, 50 g, 1 knot

Beige
955693

Patina
955660

Mint
955659

Bessen
955604

Naturel
955682

petrol
955671

Middengrijs
955626

Geel
955707

Zalm
955718

Parelroze
955615

Rood
955590

Jeans
955637

Donkergroen
955648

Zwart
955729

elk  3,50 100g=
7,00

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

Crème
955730

Poeder
955752

Mint
955785

Azuurblauw
955796

Lichtgrijs
955811

Zonnegeel
955741

Pink
955763

Pompoen
955774

Beige
955800

Zwart
955822

Knooking naalden

548609  4,15

548595  3,75

Knooking naald
Materiaal: aluminium, afmeting: ca. 
165 mm lang, dikte: 6,0 mm , per stuk

Materiaal: aluminium, afmeting: ca. 
165 mm lang, dikte: 4,0 mm, per stuk

Haaknaalden set
In de diktes: 8 mm (metaal), 
11,5 mm (kunststof), 
15,75 mm (kunststof), set 3 stuks
561726  4,45

Rondbrei naald
Materiaal: kunststof, afmeting: 800 mm lang, 
dikte: 8 mm, per stuk

Sok- en handschoen breinaalden 
met 2 punten
Materiaal: aluminium, afmeting: 200 mm, 
set van 5 naalden

526957  7,75

Haaknaald
Materiaal: kunststof, grijs, zonder grip, 
afmeting: ca. 140 mm lang, per stuk
542326 8 mm  2,95
518653 12 mm  5,45

Breinaalden
Materiaal: kunststof, grijs, 
afmeting: 400 mm, set 2 stuks
526728 8 mm  5,65
526740 12 mm  7,75

521544 3,5 mm  4,10
505544 4,5 mm  5,35

elk 3,95
4,75

956404  7,75

Ontpluizer
De op batterijen werkende ontpluizer ver-
wijderd eenvoudig pluisjes van textiel. Kan 
opgehangen worden, met schoonmaak-
kwastje. Excl. 2x 1,5 V (AA) batterijen. 
Afmeting: ca. 80 x 40 x 70 mm, per stuk
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Katoenen stof
145 g/m² bedrukte stof van 100% katoen, wasbaar op 30°C, binnenste buiten strijken, 
afmeting: ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed, per stuk

Brother naaimachine RL417
Uitgebreid programma voor standaard- en decoratieve steken alsmede 
praktische functies
Specificaties:
·17 ingeprogrammeerde steken: de keuze uit standaard- en decoratiesteken is ideaal voor 
het naaien van kleding, accessoires en meubel- en gordijnstoffen.

·Naaisnelheid: 800 steken/min.
·4-staps knoopsgatfunctie: de speciale knoopsgatvoet garandeert het altijd eenvoudig en 
precies naaien van knoopsgaten.

·6-punt transporteur: het zonder moeite naaien van elke soort stof, maakt niet uit of het 
zijde of zwaar katoen is.

·Tweelingnaald functie: maakt het mogelijk twee draden te gebruiken voor naadverstevi-
ging, dubbel naaien of decoratieve effecten met twee kleuren.

·Vrije arm: voor het maken van ronde delen zoals mouwen en broekspijpen of voor het 
naaien van zakken, kan de machine veranderd worden in een vrije arm model door het 
accessoirecompartiment te verwijderen.

·Instelbare draadspanning: de comfortfunctie van de regelbare draadspanning zorgt voor 
een optimaal steekpatroon.

·LED-verlichting: ingebouwde heldere verlichting.
·Achteruitnaai functie: voor het achteruit kunnen naaien wordt de begin en eind draad 
veilig geblokkeerd.

Brother computer naaimachine FS-40
Computer naaimachine met 40 steken voor de gepassioneerde hobbyist
Bij de Brother FS40 gaan slimme functies en eenvoudige bediening hand in hand. 
Specificaties:
·40 ingeprogrammeerde steken: computer-naaicomfort met een gemakkelijke selectie van 
40 standaard-, decoratie- en siersteken.
·Naaisnelheid: 850 steken/min.
·LC-Display: De display geeft in een oogopslag de belangrijkste naai informatie zoals  
steeklengte en -breedte of de passende naaivoet voor de gekozen steektype aan.
·1-staps knoopsgatfunctie: de speciale knoopsgatvoet garandeert altijd een perfecte 
knoopsgat. Daarvoor knop in de voet plaatsen, een van de vijf geprogrammeerde varianten 
kiezen, en zonder nog iets te hoeven doen, naait de FS40 de knoopsgaten in een keer.
·Wegklapbare 7-punt transporteur: het zonder moeite naaien van elke soort stof, maakt 
niet uit of het zijde of zwaar katoen is. Met schakelaar voor het wegklappen van de trans-
porteur voor het goed geleiden van het materiaal bij het stoppen, het quilten of borduren.
·Steeklengte- en steekbreedte regelaar: maakt het mogelijk de lengte tot 5 mm en breedte 
tot 7 mm aan te passen.

621174  159,00 621185 275,00 255,00

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Ruitpatroon,  
grijs/blauw
958624

Bloemen,  
groen/wit
958613

Druppels,  
lichtroze/wit
958635

Graphic,  
donkerblauw/wit
958602

255,00
275,00

Naaimachines

elk 8,99

Meer keuzes aan naaimachines kunt u terug-
vinden op www.opitec.nl/naaimachines

elk  8,99 1qm=
12,84
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516743  6,50

521441 5,70 4,55

520088 4,10 3,30 1kg=
6,60 418919 1,30 1,05

619555  4,95

613272 8,75 7,00 1kg=
14,00 525012 12,95 10,35 1kg=

5,75

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

525598 1000 gram  8,85

Naaigaren set
32 kleuren, elk 15 m lang, elke kleur is 
nog een keer op een naaimachine spoel 
gewikkeld. 100% polyester, 64-delig

Magneetkussen
Voor het bewaren van spelden, afmeting: 
ca. 100 x 70 mm, donkerblauw, per stuk

Kersenpitten
Natuurmateriaal, om bijv. zelfgemaakte 
kussens, knuffeldieren mee te vullen. 
De kersenpitten zijn ook geschikt voor 
warmtekussens. 
Kersenpitten kunnen in de oven op ca. 
100°C, 3 - 5 minuten verhit worden. 
Deze kersenpitten mogen niet in de 
magnetron verhit worden, omdat de 
kern kan openspringen.
ca. 500 g

Kussensloop naturel
Kant en klaar, katoen, zonder vulling, 
afmeting: 20 x 15 cm, naturel, 
per stuk

Naaiset
Inhoud: schaar, veiligheidsspelden, naalden, 
naaigaren, vingerhoedje, naaihulp, meetlint 
en knopen, incl. metalen opbergbox, 
91-delig

Koolzaad - vulmateriaal
Natuurlijk materiaal voor het vullen van 
bijv. kussens en knuffels. Het koolzaad is 
ook voor warmte kussens geschikt, 
ca. 500 g

Speltkaf
Voor het vullen van ondersteunende 
hoofd-, zit- en ligkussens en natuurlijk voor 
het vullen van knuffeldieren. Past zich aan, 
aangenaam licht, luchtdoorlatend en 
warmtehoudend, ca. 1800 g

Wattenvulling
1A-kwaliteit, wasbaar tot 30°C

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

1,053,30 10,35

4,55

7,00
1,304,10 12,95

5,70

8,75

64-delig

91-delig

500 g 1800 g500 g

683038  0,70 1m=
1,40544867 4,65 3,75 1kg=

22,06
516363 6,15 4,90 100g=

9,80

486891 1,20 0,95 615610 7,50 6,00

Beuken- en berken rondhout
Afmeting: 500 x 15 mm, per stuk

Knopen & hangers assortiment 
“Parelmoer”
Verschillende vormen en kleuren,
afmetingen: ca. 11 - 25 mm, 
170 gram = ca. 135 stuks

Kunststof knopen
Vrijblijvend gesorteerd,
afmetingen: ø ca. 15-25 mm, pak ca, 
50 gram, ca. 84 per set

Houten knopen
Naturel, verschillende groottes, 
ca. 11-21 mm, pak 30 stuks

Houten knopen - mix
Kleurrijk gesorteerd, afmeting: 
ca. ø 9 - 22 mm, 200 stuks

0,95

4,90 3,75

6,00
1,20

6,15 4,65

7,50

30-delig

84-delig 135-delig 1000 g

200 g

200-delig

De handleiding vindt u op 
www.opitec.nl/ideeen-van-stof

Handige naai-accessoires

Vulmateriaal
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592055  0,70

723382 4,25 3,40 100g=
0,68700634 5,70 4,55 1St.=

0,05

543827 50 stuks  2,60 1St.=
0,05

726151  1,65

947539 4,25 3,40 elk  1,50 1m=
0,75

561667  6,50 1St.=
0,65

726162  2,20

545276 10 stuks 7,50 6,00 1St.=
0,60726173  2,75

Houten ’Hart’
Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 160 x 135 x 3 mm, met 
twee ophang gaten, ca. 4 mm, per stuk

Houten stammetjes
Afmeting: ca. ø 15 - 35 mm, ca. 30 mm lang, vrijblijvend gesorteerd, 500 gram

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

Houten wasknijpers
Afmetingen: ca. 70 x 9 mm, naturel

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

Houten schijven brokstukken
Vrijblijvend gesorteerd, naturel, 100 g

Lint - Vichy
Afmeting: ca. 2 m x 8 mm, geruit, 
per stuk

Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, 
afmeting: ca. 160 x 135 x 3 mm, met 
twee ophang gaten ca. 4 mm, 
pak 10 stuks

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

Afmetingen: ca. 120 x 30 mm, naturel
Recht afgezaagd, afmeting: ca. ø 80 - 
110 mm, ca. 200 mm hoog, per stuk

4,55

3,40

3,40
5,70

4,25

4,25

100 stuks

100 g

10 stuks
50 stuks

Per stuk

10 stuks

500 g

elk 2 m

Naturel/wit
424565

Groen/wit
424587

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor de houten accessoires 
vindt u op www.opitec.nl/hout-mozaiek

Dikte

Standaardmaat
300 mm breed

600 mm lang
Prijs per stuk

3 mm 717049  1,55 1qm=
8,61 

4 mm 718044  2,15 1qm=
11,94 

5 mm 719049  2,50 1qm=
13,89 

Populier triplex plaat
Nauwkeurig verlijmd en geschuurd, licht, 
zacht materiaal, ideaal voor alle werk-
zaamheden met de figuurzaag. 
Hanteerbare plaat. Bovenkant kwaliteit 
B, onderkant kwaliteit BB.

Van hart 
tot hart
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600 ml

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

617254 3,95 3,15

617221  5,35 1St.=
0,45

729621  2,95

494885 14,50 12,50

617564  3,75 100ml=
6,25

469140  3,70

Houten puzzel ’Hart’
Naturel, zonder decoratie, afmeting:  
ca. 190 x 170 mm, ca. 3 mm dik, 16-delig

Houten sleutelhangers - 
gedeeld hart
Naturel, zonder decoratie, afmeting: 
ca. 40 x 70 mm, 6 stuks

Houten sleutelhangers ’Man & Vrouw’
Om op te hangen, verwijderbare sleutelhan-
gers, naturel, zonder decoratie, afmeting 
compleet: ca. 100 x 5 x 100 mm, 3-delig

Hobby Line
foto transfer potch - set
Inhoud:
- 1 foto transfer potch 50 ml
- 1 vernis glanzend 50 ml

Mega - Transfer vloeistof
Voor het overdragen van foto-afdrukken 
en kopieën van de laserprinter op textiel 
bijv. T-shirt, blouse, hemd, jas, tafelkleed 
en meer. 60 ml, per stuk
waarschuwing H317 H319 H412

Penselenset
Penselen met een synthetische kwast, 2 vlakke penselen maat 6, 10 en 1 spitse penseel 
maat 4, set 3 stuks

3,15
3,95

16-delig

3-delig

3-delig

6 paar

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208.10: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208.26: Bevat 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische 

reactie veroorzaken.

Voordelig 
geprijsd 

473900 250 ml 7,80 6,25 100ml=
2,50

473911 750 ml 15,65 12,50 100ml=
1,67

473885 150 ml 5,60 4,50 100ml=
3,00

Foto Transfer Potch
Op waterbasis, transparant en zijdemat. 
Om foto afdrukken en kopieën van de 
laserprinter over te brengen op bespan-
nen ramen, hout, keramiek, glas, metaal, 
porselein, kaarsen, textiel (handwas) etc. 
De foto’s worden in spiegelbeeld  
overgenomen, per stuk
EUH208.26

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Kleine onderdelen kunnen ingeslikt of ingeademd worden.
Verpakking en waarschuwingsetiket bewaren tot bewerking 
is voltooid

- 1 synthetische penseel
- 1 rakel
- 1 handleiding (duitstalig)
EUH208.10
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CLP
Het Globally Harmonised System (GHS) in de EU
Conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) over de indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels, vindt u hier de gedetailleerde uitleg van de in de catalogus vermelde 
etiketteringselementen:

De signaalwoorden:
Dit zijn tekens die de ernst van het gevaar aanduiden en ondersteunen de pictogrammen. 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen: waarschuwing en gevaar.

Gevarenaanduidingen:
De gevaren- en veiligheidsaanduidingen zijn met 3 cijfers gecodeerd. 
De letter H (Engels: Hazard; gevaar; H-zin) verwijst naar een gevarenaanduiding. Het eerste 
cijfer geeft een groepering aan, dit is afhankelijk van de aard van het gevaar of type van de te 
nemen veiligheidsmaatregel.

De H-zinnen ( Hazard Statements ) hebben de volgende codering:
H2** - materiële gevaren
H3** - gezondheidsgevaren
H4** - milieugevaren

EUH-zinnen:
Daarbij gaat het om de aanvullende gevareninformatie, de specifieke R-zinnen uit de richtlijn 
67/548/EWG en om aanvullende etiketteringselementen, die overeenstemmen met de spe-
cifieke etiketteringsvoorschriften op grond van de richtlijn 1999/45/EG.
Deze aanvullende informatie heeft de codering “EUHxx”.

Pictogrammen:
Een gevarenpictogram is een afbeelding op een etiket met een waarschuwingssymbool en 
bepaalde kleuren, om u over de risico’s te informeren die,  een bepaalde stof of mengsel, de 
gezondheid of het milieu kan schaden.

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).

Knutselset decoratie mix
Siersteentjes, glitters, veren, wiebelogen, knutsellijm, meer dan 600 delen

PEBARO Crystal Art knutselset
Knutselset incl. bout 6 W - 230 V, 12 x opzetjes voor ronde strass steentjes 2-5 mm, evenals 
voor andere op de markt beschikbare steentjes en studs met verwarmbare kleeflaag. 
1.440 strass stenen gesorteerd in diverse afmetingen en kleuren en studs.
Decoreer textiel, papier, leder, glas, kunststof en vele andere materialen!
Met ergonomische soft grip, en Duitstalige handleiding.

OPITEC motiefponsen ’Everyday’
Inhoud:
1 Pons - Cirkel S (gegolfd), ø 25 mm
1 Pons - Bloem L, ø 50 mm
1 Pons - Vlinder S, 23 x 15 mm
1 Pons - Hart L, 49 x 42 mm
4 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte gschikt

574042 27,95 24,95 100ml=
4,23

489914 8,50 6,80

35,80 

536688 38,80 35,80

38,80 

Nu in set 
voor maar

24,50

616029 24,50

600-delig

elk 59 ml

Top-prijs

24,95 
27,95 

6,80 
8,50 

10 stuks

4-delig
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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 
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.



Sieraad kristalstenen
Verschillende vormen en kleuren, afmeting: ca. ø 15/25 mm, ca. 100 stuks

Marabu Fashion spray 
TIE DYE STYLE
3 kleuren van elk 100 ml in framboos, citroen en marineblauw, 9 elastiekjes voor het afbin-
den van het textiel voor de optimale TIE DYE STYLE, incl. Duitstalige handleiding, per set

Knutselset ’Kristal hangers’
Inhoud: 8 hangers in verschillende vormen en groottes, kunststof, ca. 25 - 40 mm breed, 
1x koord ca. 7,80 m lang, kristal stenen om de hangers mee te versieren, 
incl. lijm en Duitstalige handleiding, per set

615540 8,50 7,00

621233 11,95 9,55

615492 9,95 7,95

7,00 7,95

9,55

8,50 9,95

11,95

100 stuks

Per stuk
12 stuks

Knutselpakket

Papieren waaier
Naturel/wit ca. 25,5 x 3 x 2 cm,
geopend ca. 43 x 25,5 cm
484578 Per stuk  1,55
484567 Pak 12 stuks 15,45 12,45 1St.=

1,04

Setprijs

Telefoon klantenservice:
NL  0 72 / 509 47 71
BE  03 / 234 36 13
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