
 

Bestelnr. Materiaal/gereedschap Omschrijving Leverancier Prijs (incl.BTW)

A4-ko A4 kopieerpapier wit uit je eigen magazijn / printer Dijkstra Hardenberg  €              -   

400202 A4 papier wit 200 gram stevig papier opitec.nl  €           2,95 

808219 aluminium buis 50 cm rond 25 mm, wanddikte 1 mm opitec.nl  €           1,65 

alum aluminiumfolie 30cmx15m supermarkt  €           1,00 

805030 aluminiumplaat 0,3 mm 20x20 cm opitec.nl  €           1,25 

antis antislipmat tegen verschuiven  werkplaat/verstekbak blokker/ zeeman e.d.  €           1,00 

601929 bal, hout 20 mm 12 stuks, met boorgat opitec.nl  €           1,60 

537477 ballonnen luchtballonnen, 100 st. opitec.nl  €           4,50 

3005 bamboe en elastiek (bambox) 500 bamboestokjes en 3000 elastiekjes bambox.nl  €         29,75 

3020 bambox 3020 50 stokken om op te fluiten bambox.nl  €         23,75 

fiets bandenlichters om de band van de velg te lichten bouwmarkt  €              -   

fiets2 bandenplakkers bandenplakkers en bandenplaklijm bouwmarkt  €              -   

201990 batterijhouder voor 1 penlite batterij opitec.nl  €           0,30 

301818 behangplaksel 350 gram opitec.nl  €           4,95 

beker bekertjes plastic ca. 20 stuks per verpakking supermarkt  €              -   

535198 bibberogen rond 12mm, 100 stuks opitec.nl  €           2,00 

fiets5 binnenband van een fiets oefenband bouwmarkt  €              -   

627070 boorplankje grenen 20x100x150 opitec.nl  €           1,35 

304687 boortje 1,5 mm metaalboortje, ook voor hout opitec.nl  €           0,45 

304713 boortje 3 mm metaalboortje, ook voor hout opitec.nl  €           0,50 

304735 boortje 3,5 mm metaalboortje, ook voor hout opitec.nl  €           0,60 

bor bl borduurgaren blauw bol à 50 gram, 250 meter Dijkstra Hardenberg  €              -   

bor ge borduurgaren geel bol à 50 gram, 250 meter Dijkstra Hardenberg  €              -   

bor gr borduurgaren groen bol à 50 gram, 250 meter Dijkstra Hardenberg  €              -   

bor ro borduurgaren rood bol à 50 gram, 250 meter Dijkstra Hardenberg  €              -   

bor ka borduurkarton zie glanskarton opitec.nl  €              -   

521175 borduurnaald met punt no.20 4,5 cm, 25 stuks opitec.nl  €           2,30 

521037 borduurnaald zonder punt no.18 5 cm, 25 stuks opitec.nl  €           2,60 

265094 boutjes, 3x16mm 100 stuks opitec.nl  €           1,35 

512084 brochespelden 40 mm 10 stuks opitec.nl  €           2,25 

414144 carbonpapier 10 vel A4 opitec.nl  €           8,95 

2031 centerpons "Narex" 3,2 mm, drukt puntjes in aluminium plaat Dijkstra Hardenberg  €           2,50 

601871 crow kralen kralen met groot boorgat: houten bal 40 stuks, boorgat 3 mm opitec.nl  €           1,54 

2018 draadstriptang "Cetaform" 160 mm met stelschroef, prof. Kwaliteit Dijkstra Hardenberg  €         12,95 

308717 duct-tape geweven plakband 50mmx50m opitec.nl  €           6,50 

duct duct-tape geweven plakband 50mmx50m supermarkt  €              -   

bestellijst        (drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden, 2013/2014)


