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Inventarisatieformulier spijlen & balusters op maat/kleur 
Debiteurnummer : 
Bedrijfsnaam : 
Contactpersoon : 
Referentie : 

Datum aanvraag/ : 
bestelling 
Handtekening : 

Opmerking! Afstand bovenzijde (standaard) hart gat: 5mm / gat Ø 6,5mm (geringe afwijkingen voorbehouden) 
A Artikelnr. : 
B Aantal :  stuks 
C RAL-kleur* : zijdeglans 

hoogglans**
mat** 

* De afwerking is standaard zijdeglans.
** Alleen RAL 9005 (zwart) is in hoogglans of mat verkrijgbaar, dit duidelijk te vermelden.
*** Bij een witte RAL-kleur zal een extra primerlaag voor een goede dekking worden aangebracht. Hiervoor wordt een meerprijs

in rekening gebracht. 
D Afdraaien uiteinden op ca. 20mm  Ja E Stafmateriaal op maat met sierhulzen 
F Toepassing:  Binnen  Buiten Rond  Ø10mm  Ø12mm  Ø14mm  Ø16mm 
G Maatvoeringen: Vierkant  vk12mm  vk14mm  vk16mm 

Artikelnr. sierhuls A: Artikelnr. sierhuls B: 

H Schuin inkorten bovenzijde 
Hierbij duidelijk de gewenste totaallengte bij E aangeven! 

Schuin inkorten onderzijde 
Hierbij duidelijk de gewenste totaallengte bij E aangeven! 

I Optioneel: Extra gat onderzijde 

Op alle offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de metaalunievoorwaarden, gedeponeerd 
ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam,zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 
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