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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken te Leiden onder nummer 28088133. De algemene voorwaarden zijn ter inzage en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

WERKPLAATS:

KONTAKT:

Bijlage prijsopgave of opdrachtbevestiging buiskap of dekzeil 

Deze bijlage bevat een overzicht van de diverse materialen welke standaard worden gebruikt bij het vervaardigen van 
bootkappen of dekzeilen of dergelijke producten. 

Garen 
Afhankelijk van de beschikbare kleuren gebruiken wij Rasant Oxella Water Resistant gemengd garen dikte 25. Dit is een 
geïmpregneerd garen dat de naden al direct waterdicht maakt en door de bescherming een langere levensduur heeft dan 
andere gemengde garens. Dit garen is er in de kleuren: ecru/offwhite, zwart, navy, grijs en beige. 
Indien een andere kleur gewenst is, dan gebruiken wij Terko Satin van Coats met een glacé finish, dikte 25. Dit gemengde 
garen is er in vele kleuren en is van zeer goede kwaliteit. 

Gemengde garens bestaan uit een kern van polyester (voor de sterkte) met een mantel van katoen. De katoenen mantel 
zorgt voor bescherming van het garen tijdens het stikken en de polyester kern zorgt voor een lange levensduur. 
Doordat de katoenen mantel in de loop der tijd verteert, zullen de stiknaden ergens een keer opnieuw overgestikt dienen te 
worden. Meestal gebeurt dit éénmaal gedurende de levensduur van het zeil. 

Op verzoek kunnen wij ook een polyester garen gebruiken. Deze zijn echter wel in mindere mate waterdicht en geven niet 
persé garantie op een langere levensduur. 

Ritsen 
De door ons gebruikte ritsen zijn van het merk YKK. Dit is een rits van zeer goede kwaliteit en heeft naar onze mening een 
langere levensduur t.o.v. andere merken. 
Deze ritsenzijn er met een spiraal van 8mm. en van 10mm. 
De ritsen van 10mm. worden doorgaans gebruikt voor de meeste toepassingen. De ritsen van 8mm. worden alleen gebruikt 
voor de buishoezen en eventueel voor blinderingen voor de vensters. 
Indien er sprake is van grotere overspanningen of bij grotere kappen, dan gebruiken wij alleen ritsen van 10mm., ook voor 
de buishoezen (wordt door ons bepaald). 
Deze ritsen zijn er in de kleuren: wit, zwart, navy en grijs. 

Vensterfolie 
Het door ons standaard gebruikte venster folie is een pvc folie van zeer heldere kwaliteit in de dikte 0,5mm. 
Dit is een soepel folie die gemakkelijk opgerold kan worden en een groot herstellend vermogen heeft na oprollen. 
Indien gewenst kunnen wij ook een folie dikte 0,65mm. gebruiken. Dit is een folie van een zeer heldere kwaliteit. Het is 
echter aan te bevelen deze folie alleen te gebruiken wanneer deze weinig wordt opgerold. Door de dikte heeft deze een 
verminderd herstellend vermogen na oprollen, wat betekent dat er langere tijd vouwen, rimpels of afdrukken zichtbaar 
blijven. 

Pvc vensterfolie is een gevoelig product. In de folie kunnen kleine oneffenheden en/of krasjes voorkomen die zijn ontstaan 
tijdens de productie van het folie zelf of tijdens de fabricage van het zeil. Dit is doorgaans nauwelijks zichtbaar en heeft 
geen gevolgen voor de levensduur of sterkte van het folie. 

Doek 
Er zijn vele soorten doeken die geschikt zijn om een goede bootkap of dekzeil van te maken. In prijsopgaven vermeldde 
doeken zijn doorgaans doeken die in de meeste gevallen worden toegepast zoals acryldoek van Sunbrella Plus of 
polyesterdoek van Swela Ocean. 
Uiteraard kunnen wij ook andere merken doek leveren, zoals Sauleda, Docril, Valmex, Weathermax, Swela 37+, Swela 
Seasilk, Marlen, Stamoid en nog vele anderen. 
De keuze voor het doek kan altijd in overleg worden bepaald. 

Biesband 
Voor de afwerking van de onderranden e.d. wordt biesband gebruikt. Zo mogelijk wordt er biesband gebruikt van hetzelfde 
materiaal als waarvan het doek wordt gemaakt. 
Biesband is niet in alle doeksoorten leverbaar. Wanneer een ander band gebruikt moet worden, wordt het best bijpassende 
band gebruikt in de best passende kleur. 
Er zijn 2 soorten band, recht gesneden band (van de rol) en Suntex (oftewel gevouwen) band. Bij voorkeur gebruiken wij het 
recht gesneden band. Dit band rafelt niet en is zichtbaar identiek aan het doek en blijft lang mooi. 
Het Suntex band wordt gebruikt indien de toepassing dit vereist of wanneer de juiste kleur in het rechte band niet 
verkrijgbaar is. Er kan natuurlijk ook specifiek voor dit band gekozen worden op verzoek. 
Voor het gebruik van Suntex band geldt doorgaans een meerprijs van € 20,= tot € 50,= wanneer dit op verzoek wordt 
gebruikt. 


