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Prijzen exclusief BTW en transport 

BOUWFOLIES 
 

Onderstaande artikelen gaan uit het assortiment en kunnen wij u daarom extra voordelig aanbieden: 
 

 

SPINVLIESFOLIE 115 GRIJS 

 

De Spinvliesfolie 115 dakfolie wordt verwerkt aan de ‘koude zijde’ 

van het dak of de wand van een woning. Damp-open en 

dampdoorlatend verkrijgbaar waardoor vocht prima van binnen naar 

buiten weg kan, maar niet andersom. En natuurlijk 100% waterdicht. 

Daarnaast ook gebruikt als tijdelijke afdichtingen tijdens 

renovatieprojecten of bij nieuwbouw 

 

 115 50 m x 1,5 m. 

 Voorraad 42 rol. 

 Verkoopeenheid 1 pallet met 42 rol. 

  

 Prijs normaal € 151,34  per stuk, excl. BTW 

 Prijs nu voor € 82,33 per stuk, excl. BTW. 

 Pallets 42 rol € 2.730,00 excl BTW, Franco geleverd in Nl. 

 

 

DPE folie gewapend & meerlaags geperforeerd 

 

Foliefol® Top wordt toegepast als damp remmende folie aan de 

warme zijde in dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en in 

renovatie voor constructies, die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren 

(woningen, kantoren e.d.). Voor klimaatklasse 4 wordt geadviseerd 

een dampdichte folie (Foliefol® Top Alu of Foliefol® Aluflex) te 

gebruiken. De wapening voorkomt potentiële beschadiging van de 

luchtdichting. 

 

 50 m x 2 m. 

 Voorraad 2 rol. 

 Verkoopeenheid Per stuk. 

   

 Prijs normaal € 97,26 

 Prijs nu voor € 55,24 per stuk, excl. BTW. 

 Prijs per 2: € 90,00 excl BTW. 
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HANDSCHOENEN 
 

Opruiming in verband met het aanpassen van ons assortiment: 
 

 

Lashandschoen 

 Lashandschoenen; rood splitleder 

 Hittebestendig 
  

 Voorraad  300 paar 

 Verkoopeenheid  60 paar 
 

 Prijs € 1,50  per paar  

 Prijs € 1,25  per paar bij afname 60  

 Prijs € 1,00  per paar bij afname 300  
 

Huishoudhandschoen 

 Huishoudhandschoen latex 30 cm. blauw 
  

 Voorraad  101 paar 

 Verkoopeenheid  101 paar 
 

 Prijs € 0,40  per paar 

 Prijs € 0,25  per paar bij afname 100 
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HANDSCHOENEN 
 

Opruiming wegens overcompleet: 
 

Thermohandschoen 

 Thermo handschoenen grijze palm 

 Voorraad  538 paar  Maat XL 

 Verkoopeenheid  120 paar 

 

 Prijs € 7,00  per paar 

 Prijs € 6,00  per paar bij afname 120 

 Prijs € 5,00  per paar bij afname 500 

 

M-GRIP GROEN 

 M-Grip groen handschoenen 

 Voorraad  60 paar  Maat L 

 Voorraad  60 paar  Maat XL 

 

 Verkoopeenheid  60 paar 

 

 Prijs € 1,25  per paar 

 Prijs € 1,10  per paar bij afname 60 

 

 

SCHILDERSHANDSCHOEN 

 PU Flex wit schildershandschoenen 

 Voorraad  120 paar  Maat XL 

 Voorraad  120 paar  Maat XXL 

 

 Verkoopeenheid  120 paar 

 

 Prijs € 0,65  per paar bij afname 120 

 Prijs € 0,50  per paar bij afname 240 

 

ORANJE HANDSCHOEN 

 Prevent oranje handschoenen 

 Voorraad  120 paar 

 

 Verkoopeenheid  120 paar 

 

 Prijs € 1,50  per paar 

 Prijs € 1,25  per paar bij afname 120 
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VERFPRODUCTEN 
 

Onderstaande artikelen hebben ons oud etiket en worden daarom tegen gunstige prijs verkocht: 
 

BRUINOLEUM (750 ml) 

 

Bruinoleum is de vervanger van het vroegere Carbolineum. 

Bruinoleum is op basis van speciale plantaardige oliën en 

aromaatvrije oplosmiddelen Het verfraait en beschermt het hout 

langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt 

de houtnerf weer naar voren. Geschikt voor houten ondergronden, 

zoals schuren, palen, hekwerk etc. Bitumineuze producten zijn matig 

UV-bestendig.  

 Verpakking 750 ml (oud etiket) 

 Voorraad pallet van 420 stuks 

 Verkoopeenheid per pallet van 420 stuks 
 

 Prijs normaal € 6,57  per stuk 

 Prijs nu voor € 3,23  per stuk bij afname 40 stuks 

 Prijs nu voor € 2,40  per stuk bij afname 420 stuks 

 

VERFREINIGER (5 liter) 

 

Verfreiniger is een biologisch afbreekbare, niet schuimende en sterk 

geconcentreerde reiniger/ontvetter als vervanger van ammonia, op 

basis van amphotere oppervlakte actieve stoffen en 

reinigingsversterkers. Verfreiniger is zeer geschikt voor het reinigen 

van ondergronden voor schilderwerk. Door de goede 

eigenschappen hoeft men de gereinigde ondergrond niet meer na te 

wassen met water. Hierdoor kan na droging direct met het 

schilderwerk worden begonnen. In aangepaste verdunningsgraad 

ook geschikt voor het reinigen van o.a. vloeren, ramen, motoren en 

huishoudelijke apparatuur. 
 

 Verpakking 5 liter (oud etiket) 
  

 Voorraad 100 stuks 

 Verkoopeenheid per pallet van 100 stuks 
 

 Prijs normaal € 5,63  per liter, excl. BTW 

 Prijs nu voor € 1,73  per liter bij afname 100 stuks 

  

 

 

 

 

  

Let op: foto is van  

2,5 ltr ipv 750 ml 
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Onderstaande artikelen zijn uit ons assortiment of hebben magazijnoverschot: 
 

SPUITBUSSEN 

 

SPUITBUSSEN INDUSTRIAL SPRAY: LAKVERF 

HOOGGLANS 

  RAL 1021 Geel   20 stuks 

  RAL 7035 Licht Grijs  17 stuks 

  RAL 6005 Donker Groen 29 stuks 

   Wit    20 stuks 

 

ZIJDEGLANS 

  RAL 3001 Signaal Rood  11 stuks 

  RAL 7016 Antraciet   25 stuks 

  RAL 7037 Donker Grijs   53 stuks 

  RAL 7038 Grijs    13 stuks 

  RAL 9003 Signaal Wit   21 stuks 

 

 WIELZILVER 

   Wielzilver   13 stuks 

 

 Prijs normaal € 14,03  per stuk 

 Prijs nu voor € 5,00  per stuk 

 Prijs nu voor € 4,00  per stuk bij afname 1 kleur 

 Prijs nu voor € 2,00  per stuk voor gehele partij (232) 
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Onderstaande artikelen zijn uit ons assortiment of beschadigd/kapotte verpakking: 
 

SPUITBUSSEN OLIE & SMEERMIDDELEN 

 

Snel Sart PFTE Smeerolie  

    

  

8 stuks  216 stuks    
      

    

 Prijs normaal v.a. € 6,18  per stuk 

 Prijs nu voor € 3,00  per stuk 

 Prijs nu voor € 2,50  per stuk per afname 1 soort 

 

TOTAAL Prijs nu € 2,00  per stuk voor gehele partij 

 

 

SPUITBUSSEN BITUMEN 

 

OAF Quickprimer Spuitbus 400ml  

  

Toepassing: 

Primer ter verbetering van de 
hechting voor brandrollen, 
vloeibare dakbedekking enz. 
 
Verweerde etiketten 
 
 
 
448 stuks 

  

Prijs normaal                            €  6,47 
Prijs nu per stuk                       €  3,00  
Prijs nu bij afname 12 stuks     €  2,50  
Prijs nu bij afname 120 stuks   €  2,00 
Prijs nu bij afname 460 stuks   €  1,50 
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Onderstaande artikelen zijn uit ons assortiment of hebben magazijnoverschot: 
 

SPUITBUSSEN OVERIG 

 Hittebestendige coating  

  

 Kleur Zwart 

 Voorraad 18 stuks 
 

 Prijs normaal € 13,76  per stuk 

 Prijs nu voor € 4,75  per stuk 

 Prijs nu voor € 2,50  per stuk voor gehele partij (21) 

  

 

 

 Autowit Motip   

 

 Kleur Wit 

 Voorraad 12 stuks  

 

 Prijs normaal € 14,00 

 Prijs nu voor € 4,40  per stuk 

 Prijs nu voor € 2,00  per stuk voor gehele partij (12) 

 

   

    

 Kauwgumbevriezer   

 

 Voorraad 24 stuks 

 

 Prijs normaal € 9,75 

 Prijs nu voor € 3,55  per stuk 

 Prijs nu voor € 2,00  per stuk voor gehele partij (24) 

 

 

 

TOTAAL Prijs nu voor € 100,00  voor gehele partij 
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BETON & STEEN 

Onderstaande artikelen lopen tegen of zijn over “tenminste houdbaar tot” datum heen: 

BETON IMPREGNEER PU 2K CE02 (5 kilo) 

 Beton impregneer / 2 Componenten / Poly Urethaan 
 

 Verpakking 5 kilo 
  

 Voorraad 3 stuks a 5 kilo 

 Verkoopeenheid per 3 stuks 

 

 Prijs normaal € 37,92  per kilo 

 Prijs nu voor € 15,00  per kilo bij afname 3 stuks 

 

BETON IMPREGNEER EP 2K CE00 (5 kilo) 

 Beton impregneer / 2 Componenten / Epoxy 

 

 Verpakking 5 kilo 

  

 Voorraad 11 stuks a 5 kilo 

 Verkoopeenheid per 11 stuks 

 

 Prijs normaal € 29,33  per kilo 

 Prijs nu voor € 12,00  per kilo bij afname 11 stuks 

 

BETON IMPREGNEER EP2K AQ CE20 

 Beton impregneer / 2 Componenten / Epoxy 
  

 Voorraad 1 kilo   11 stuks 

  2,5 kilo   4 stuks 

  5 kilo   1 stuk 

 Verkoopeenheid per stuk 
 

 Prijs normaal 1 kg € 35,05  per kilo 

 Prijs nu voor € 12,27  per kilo bij afname 11 stuks 

 

 Prijs norm. 2,5kg € 29,63  per kilo 

 Prijs nu voor € 11,85  per kilo bij afname 4 stuks 

  

 Prijs normaal 5 kg. € 21,03  per kilo 

 Prijs nu voor € 10,52  per kilo bij afname 1 stuk 

 

 Prijs nu voor € 300,00  voor gehele partij 

 

  

Let op: foto is van  

Vergelijkbaar product 
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Vergelijkbaar product 

mailto:verkoop@oafholland.nl


 
MAGAZIJNOPRUIMING 2021 

Versie 2021-11-26 

 

BEL: (0570) 56 38 38 

MAIL: verkoop@oafholland.nl 
 

Prijzen exclusief BTW en transport 

 

Onderstaande artikelen lopen tegen of zijn over “tenminste houdbaar tot” datum heen: 
 

ROLCOAT PU 2K CC12 - RAL7042 (grijs)  (5 kilo) 

 Vloerafwerking / 2 Componenten / Poly Urethaan 

 Grijs (RAL 7042) 
 

 Verpakking 5 kilo 

 Voorraad 4 stuks a 5 kilo 

 Verkoopeenheid per 4 stuks 
 

 Prijs normaal € 18,47  per kilo 

 Prijs nu voor € 7,50  per kilo bij afname 4 stuks 

 

TOPCOAT PU2K CD41 

 Top coat / 2 Componenten / Poly Urethaan 
  

 Voorraad 

 GLANS 1 kilo   12 stuks 

  2,5 kilo   5 stuks 

  5 kilo   4 stuk 

  10 kilo   4 stuk 
  

 ZIJDEGLANS 1 kilo   24 stuks 

  2,5 kilo   6 stuks 

  5 kilo   10 stuk 

  10 kilo   4 stuk 
  

 MAT 1 kilo   8 stuks 

  2,5 kilo   10 stuks 

    

 Prijs normaal 1 kg € 63,25  per kilo 

 Prijs nu voor € 22,14  per kilo bij afname 8 stuks 

 

 Prijs norm. 2,5 kg € 53,46  per kilo 

 Prijs nu voor € 21,38  per kilo bij afname 5 stuks 

  

 Prijs normaal 5 kg € 37,95  per kilo 

 Prijs nu voor € 15,18  per kilo bij afname 4 stuks 

 

 Prijs norm. 10 kg € 32,26  per kilo 

 Prijs nu voor € 12,90  per kilo bij afname 4 stuks 

 

  Prijs nu voor € 1.000,00  voor gehele partij glans 

  € 1.700,00  voor gehele partij zijdeglans 

  € 1.000,00  Voor gehele partij mat 
 

TOTAAL Prijs nu voor € 3.000,00  Voor de gehele partij CD41 

  

Let op: foto is van  

Vergelijkbaar product 
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BETON & STEEN 

Onderstaande artikelen hebben ons oud etiket en worden daarom tegen gunstige prijs verkocht: 
 

WATERGLAS AQ 

 
OAF PRO Waterglas AQ voor het horizontaal afdichten van 

metselwerk, funderingen, et cetera. Toepassen waar de capillaire 

werking van wanden van beton of steen onderbroken dient te 

worden. Oppervlakte-afdichtingen alleen met Waterglas AQ 

uitvoeren als het om drukloze vochtverschijnselen gaat, d.w.z. daar 

waar geen drukkend/vloeiend water aanwezig is of te verwachten is. 
 

 Voorraad  1 kilo   80 stuks 

  5 kilo   31 stuks 
  

 Verkoopeenheid per stuk 

 

 Prijs normaal 1 kg € 5,90  per kilo 

 Prijs nu voor € 2,38  per kilo 

 

 Prijs normaal 5 kg € 5,74  per kilo 

 Prijs nu voor € 2,35  per kilo 

 

 Prijs nu voor € 300,00  bij afname gehele partij (235 kilo) 

 

MUURVERF AQ ZIJDEGLANS 

 
AFINOL Muurverf AQ BB is een reukarme, extra dekkende muurverf 

voor binnen en buiten. De oplosmiddelvrije verf is in overleg in vele 

lichte kleuren (pastel) leverbaar en goed te reinigen. De 

vochtregulerende verf is ook buiten toepasbaar. Toepasbaar op 

wanden, plafonds, plaatmateriaal, 
 

 Verpakking:  10 Liter   

 Voorraad  39 stuks  
  

 Verkoopeenheid per stuk 

 

 Prijs normaal € 12,11  per liter 

 Prijs nu voor € 6,00  per liter 

 Prijs nu voor € 5,00  per liter bij afname 10 stuks 

 Prijs nu voor € 4,00  per liter bij afname 39 stuks 
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DAK & GOOT 
 

Onderstaande artikelen hebben ons oud etiket en worden daarom tegen gunstige prijs verkocht: 
 

RENOVATIE ROOFCOAT ES AQ – Wit  (20 liter) 

 

 Renovatieroofcoat voor op bitumen, waterbasis. 

 

 Verpakking 20 liter 

  

 Voorraad 19 stuks a 20 liter 

 Verkoopeenheid 1 pallet met 19 stuks 

 

 Prijs normaal € 13,15  per liter 

 Prijs nu voor € 5,43  per liter 

 Prijs nu voor € 3,50  per liter  bij afname 19 stuks 

 

  

Let op: foto is van  
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KITTEN & LIJMEN 

 

Onderstaande artikelen zijn nog net niet over “tenminste houdbaar tot” datum: 
 
 

Seal-230 
Topflex-P wit (310 ml) 

 Soudal  
Purocol (310 ml) 

Beglazingskit 
 
Speciaal geschikt als 
hoogwaardige 
beglazingskit voor top- 
en hielafdichting van 
gelaagd- en 
isolatieglas.  
Reparatiekit voor 
onderhoud aan bouw- 
en beglazingsvoegen 
op basis van siliconen. 
 
Voorraad: 9 stuks 

 PU Constructielijm  
 
Transparante 
Polyurethaan krachtlijm 
met uitzonderlijk hoge 
kleefkracht voor harde, 
ultrasterke en 
watervaste (volgens EN 
204-D4) 
constructieverlijmingen. 
Uitermate geschikt voor 
zeer sterke 
houtverlijmingen. 
 
Voorraad: 14 stuks 

Prijs normaal              €   6,61 
Prijs nu bij 9 stuks      €   2,50 

 Prijs normaal              €   10,57 
Prijs nu bij 14 stuks    €     4,00 

 

                                          Prijs nu €   50,00 voor gehele partij 23 kokers 

 

 

Onderstaande artikelen zijn over de “tenminste houdbaar tot” datum: 
 

 

Seal-it 350 Super-All worst 600 ml Grijs 24 stuks 

Seal-it 350 Super-All worst 600 ml Zwart 24 stuks 

Seal-it 250 Silicon-All Grijs 310 ml 11 stuks 

Seal-it 250 Silicon-All Wit 310 ml    19 stuks 

Seal-it 250 Silicon-All Zwart 310 ml   68 stuks 

Seal-it 325 Pro Paint RAL 9001 290 ml  15 stuks 

Seal-it 230 Topflex-P Grijs 310 ml 3 stuks 

 Soudal Silirub PDA Wit 310 ml  46 stuks 

Soudal Purocol PU Constructielijm 310 ml     86 stuks 

 

600 ml Prijs normaal € 14,53  per stuk 

 Prijs nu voor € 2,50  bij afname 24 stuks 

 

290/310 ml: Prijs normaal v.a. € 5,15 tot € 10,57 per stuk 

 Prijs nu voor € 1,50  per stuk 

 Prijs nu voor € 10,00  bij afname 12 stuks 

 

 Prijs nu voor € 300,00  bij afname gehele partij (296 stuks) 
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Onderstaande artikelen zijn over de “tenminste houdbaar tot” datum: 
 

 

  

SOUDAL 170 TX CONTACTLIJM 

 

 Universele gel contactlijm op basis van synthetische rubbers, voor 

de verlijming van de meeste materialen op diverse ondergronden. 

Niet geschikt voor PP en PE. 

 

 Voorraad 24 stuks 

 Verkoopeenheid per stuk 

 

 Prijs normaal € 15,73  per stuk 

 Prijs nu voor € 8,00  per stuk 

 Prijs nu voor € 6,00  bij afname 12 stuks 

 Prijs nu voor € 4,00  bij afname 24 stuks 
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DIVERSE PRODUCTEN 
 

Onderstaand artikel is uit ons assortiment: 
 

GELE PHARMACEUTISCHE VASELINE (20 liter) 

 

 Verpakking 20 liter 

  

 Voorraad 12 stuks 

 Verkoopeenheid 6 stuks / 120 liter  

 

 Prijs € 8,51  per liter  

 Prijs nu voor € 4,00  per liter bij afname 6 stuks 

 Prijs nu voor € 2,50  per liter bij afname 12 stuks 
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EMBALLAGE 
 

Onderstaande artikelen zijn continue leverbaar: 
 

GEBRUIKTE IBC;s 1.000 & 600 liter 

 

 IBC waar diverse grondstoffen in hebben gezeten, ongereinigd. 

 Op houten pallets, inclusief krat/frame 

 

 Verpakking  1.000 liter    

   600 liter      

  

 Prijs € 15,00  per stuk bij afname per stuk 

 Prijs nu voor € 10,00  per stuk bij afname 5 stuks 

     Levering af fabriek 

 
 

 

 

GEBRUIKTE VATEN 200 liter 

 

 200 liter vaten waar diverse grondstoffen in hebben gezeten,  

 ongereinigd. 

  

 Verpakking  200 liter   25 stuks 

   

 Prijs € 6,00  per stuk bij afname per stuk 

 Prijs € 5,00  per stuk bij afname 10 stuks 

 Prijs € 4,00  per stuk bij afname 25 stuks 

     Levering af fabriek 
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