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Stond u ook al eens met de auto bij weer en wind voor uw gesloten garage- 
of opritpoort? Had u toen de wens de poort comfortabel en gemakkelijk met 
afstandsbediening te kunnen openen zonder te moeten uitstappen? 

RADEMACHER heeft de perfecte oplossingen om deze wensen in vervulling te 
laten gaan.

Jarenlange ervaring, technische knowhow en creativiteit liggen aan de basis van 
RolloPort, de innovatieve garage- en draaipoortaandrijvingen van RADEMACHER. 
Dankzij intelligente aandrijf- en besturingsoplossingen, gecombineerd met een 
mooi design, ergonomie en eenvoudig gebruik voldoen de RolloPort-aandrijvingen 
aan de hoogste eisen. Uitstekend kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat u lang 
plezier beleeft aan uw RADEMACHER-producten.

Via het uitgebreide netwerk aan buitendienstmedewerkers en de samenwerking 
met leidinggevende vertegenwoordigers van de industrie en competente partners 
uit de vakhandel vindt u altijd een contactpersoon van RADEMACHER in uw buurt.

Welke wensen u ook hebt, RADEMACHER verheugt zich erop deze met innovatieve 
producten en een uitstekend service-aanbod te kunnen vervullen. 

RolloPort-poortaandrijvingen
De intelligente manier om de weg 
vrij te maken
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RolloPort S2    
Trekkracht 700 N 
Loopsnelheid 11 cm/s
Eindposities elektronisch, zelfl erend
Standby verbruik < 1 W

RolloPort S2
Compacte oplossing – groot comfort

De basisaandrijfoplossing voor standaard garagepoorten

De RolloPort S2 van RADEMACHER is door zijn compacte constructie en zijn 
veiligheidskenmerken zoals de automatische sluitfunctie en de obstakelherkenning de 
perfecte basisoplossing voor alle kantel- en sectionaalpoorten met een poortbladgewicht 
van maximaal 70 kg. Dankzij radiografi sche afstandsbediening of een externe schakelaar 
biedt de RolloPort S2 een hoge mate aan comfort. De perfecte afwerkingskwaliteit zorgt 
voor een storingsvrij gebruik – vele jaren lang. 

 

Kantelpoort Sectionaalpoort
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•  Pluspunt veiligheid: 
De geoptimaliseerde krachtoverbrenging via een 
aandrijfketting met obstakelherkenning zorgt voor 
een evenwichtige loop en een hoge functiezekerheid. 
De S2 voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen.

•  Pluspunt fl exibiliteit: 
Met 700 N trekkracht is de S2 geschikt voor kantel- en 
sectionaalpoorten van alle gebruikelijke fabrikanten.

•  Pluspunt spaarzaamheid: 
De geïntegreerde Soft-Start & Soft-Stop garandeert 
een heel rustige loop tijdens het gebruik en een lange 
levensduur.

• Pluspunt kwaliteit: 
 De S2 is onderhoudsvrij en kan snel en eenvoudig 
 worden gemonteerd.

•  Pluspunt comfort: 
Dankzij de radiografi sche afstandsbedieningen is een 
comfortabele bediening mogelijk. De wisselcode zorgt 
voor maximale veiligheid.

•  Pluspunt effi  ciëntie: 
De automatische poortsluitfunctie met tijdbegrensde 
binnenverlichting met power-LED zorgt ervoor dat de poort 
veilig wordt gesloten. Het geoptimaliseerde verbruik in 
standby modus van minder dan 1 W bespaart energie en 
reduceert zo de kosten.

RolloPort S2 – voordelen in één oogopslag 



Montage

Met de RolloPort S2 van RADEMACHER kunnen garagepoorten op een 
comfortabele en gebruiksvriendelijke manier worden geautomatiseerd. 
Een uitermate snelle en eenvoudige montage is hierbij gegarandeerd. 
In slechts enkele stappen worden de glijrails gemonteerd en aan de latei 
bevestigd, de aandrijving aan het plafond geïnstalleerd en de profi elsledes 
met het verbindingselement met het poortblad verbonden. Vervolgens 
nog even instellen en klaar! Snel en eenvoudig. 

RolloPort S2
Eenvoudige montage – intuïtieve bediening 1

2

3

8

14 15 16
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 1 Aandrijfbehuizing

 2 Afdekkap

 3 Antenne

 4 Veiligheidscontactdoos

 5 Middenstuk

 6 Binnenschakelaar (optioneel toebehoren)

 7 Glijrail

 8 Poortrail

 9 Profi elslede met snelontgrendeling

 10 Verbindingselement

 11 Lateihoekstuk 

 12 Poorthoekstuk

 13  Sleutelschakelaar, buiten 

(optioneel toebehoren)

 14 Handmatige bediening (zonder handzender) 

 15 Netkabel

 16 Kabeluitgang voor extra schakelaar 

  (optioneel toebehoren)

17  Externe ontgrendeling (optioneel toebehoren)

4

5

6

7

9

10
11

12

13

Technische gegevens RolloPort S2
Artikelnummer

Spanning

Motortype  

Standby verbruik 

Trekkracht

Loopsnelheid

Veiligheidsklasse

Verlichting

Zendfrequentie en -afstand

Aandrijving

Temperatuurbereik

Totale lengte

Lengte van de glijrail

Raillengte tot aandrijving

Max. bewegingsslag

Max. kantelpoorthoogte*

Max. sectionaalpoorthoogte*

Max. poortbladoppervlakte

Minimum lateihoogte
Bedieningstoebehoren wordt meegeleverd: twee 2-kanaals handzenders voor de sleutelbos,
een 2-kanaals handzender met muurhouder, een coderingsschakelaar.
*afhankelijk van latei- of plafondmontage
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Voldoet aan de nieuwste

productnormen voor poorten 

Naleving van de Europese 
laagspanningsrichtlijn, 
EMC-richtlijn, conform 
EN60335-1, EN60335-2-95, 
EN12453 (EN13241) en 
EN12445 (EN13241)

RP-S2-700N-2

230 V / 50 Hz

24 V – gelijkspanning

< 1 W

700 N

11 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

aan de binnenkant, power-LED

433 MHz wisselcode /

vrij veld 50 m

ketting

-20 tot +40 °C

3.750 mm

3.600 mm

3.400 mm

3.160 mm

2.840 mm

2.700 mm

10,5 m2

60 mm

RP-S2-700N-1

230 V / 50 Hz

24 V – gelijkspanning

< 1 W

700 N

11 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

aan de binnenkant, power-LED

433 MHz wisselcode /

vrij veld 50 m

ketting

-20 tot +40 °C

3.150 mm

3.000 mm

2.800 mm

2.560 mm

2.240 mm

2.100 mm

10,5 m2

60 mm



RolloPort S4    
Trekkracht 550 N 
Loopsnelheid 15 cm/s
Eindposities elektronisch instelbaar
Standby verbruik < 1 W

RolloPort S4
Kracht en precisie – innovatief gecombineerd

De intelligente aandrijfoplossing voor alle standaard 
garagepoorten

Dankzij de automatische krachtregeling en continue krachtbewaking is de RolloPort 
S4 de perfecte oplossing voor alle kantel- en sectionaalpoorten. Onnodige slijtage 
van materiaal of beschadigingen door te sterke garagepoortaandrijvingen behoren 
tot het verleden. De RolloPort S4 van RADEMACHER overtuigt door fl exibiliteit, 
eenvoudige en snelle montage en uitermate groot comfort.

Kantelpoort Sectionaalpoort
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•  Pluspunt fl exibiliteit: 
Dankzij de intelligente krachtoverbrenging past 
de S4 zich aan elke poort aan.

•  Pluspunt comfort: 
De innovatieve aandrijftechniek met duwketting maakt 
een extreem stille en evenwichtige loop mogelijk.

•  Pluspunt veiligheid: 
De geïntegreerde obstakelherkenning en de naleving 
van de nieuwste veiligheidsnormen garanderen een 
hoge mate aan veiligheid.

•  Pluspunt kwaliteit: 
De traploze Soft-Start & Soft-Stop ontziet het materiaal 
en zorgt voor maximale functiezekerheid en een lange 
levensduur.

•  Pluspunt effi  ciëntie: 
Met een minimaal standby verbruik van circa 1 W bespaart 
u met de S4 energie en geld.

•  Pluspunt eenvoudige bediening: 
Dankzij de volledig voorgemonteerde duwketting in de 
hoogwaardige aluminium geleidingsrail is de montage 
in een mum van tijd gebeurd. De eindposities kunnen 
via een druk op de knop worden vastgelegd.

RolloPort S4 – voordelen in één oogopslag 



Artikelnummer

Spanning

Motortype

Standby verbruik

Trekkracht

Loopsnelheid

Veiligheidsklasse

Soft-Start/Soft-Stop

Eindposities elektronisch 

instelbaar

Interne ontgrendeling

Externe ontgrendeling

Loopdeurcontact mogelijk

Max. bewegingsslag*

Max. kantelpoorthoogte*

Max. sectionaalpoorthoogte*

Max. poortbladoppervlakte

Totale lengte

Raillengte tot aandrijving

Minimum afstand tussen bovenkant

poortblad en plafond van garage

Bedieningstoebehoren wordt meegeleverd: een 1-kanaals handzender; artikelnummer RP-S4-550N-5: twee 1-kanaals handzenders 

*afhankelijk van latei- of plafondmontage

Technische gegevens RolloPort S4
RP-S4-550N-1

230 V / 50 Hz

24 V gelijkstroom

ca. 1 W

550 N

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

nee

ja

2.150 / 2.490 mm

2.125 / 2.375 mm

2.000 / 2.250 mm

10,5 m2

3.170 mm

2.730 mm

50 mm

Montage

Na de montage is onderhoud en service van de RolloPort S4 niet meer nodig. 
De volledig voorgemonteerde duwketting maakt omslachtige voorbereidende
werkzaamheden overbodig. Een heel snelle, eenvoudige en propere montage in 
een paar stappen is mogelijk:

• Verbind de rails met de steekprofi elverbindstukken
• Bevestig de glijrails met het hoekstuk aan de latei
• Monteer de aandrijfkop met de geperforeerde hoekstukken aan het plafond
• Verbind de profi elsledes met de verbindingselementen met het poortblad
• Voer de instellingen in – klaar!

1

2

3

15

16 17RolloPort S4
Intelligente techniek – snel geïnstalleerd
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Artikelnummer

Spanning

Motortype

Standby verbruik

Trekkracht

Loopsnelheid

Veiligheidsklasse

Soft-Start/Soft-Stop

Eindposities elektronisch 

instelbaar

Interne ontgrendeling

Externe ontgrendeling

Loopdeurcontact mogelijk

Max. bewegingsslag*

Max. kantelpoorthoogte*

Max. sectionaalpoorthoogte*

Max. poortbladoppervlakte

Totale lengte

Raillengte tot aandrijving

Minimum afstand tussen bovenkant

poortblad en plafond van garage

Bedieningstoebehoren wordt meegeleverd: een 1-kanaals handzender; artikelnummer RP-S4-550N-5: twee 1-kanaals handzenders 

*afhankelijk van latei- of plafondmontage

RP-S4-550N-1

230 V / 50 Hz

24 V gelijkstroom

ca. 1 W

550 N

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

nee

ja

2.150 / 2.490 mm

2.125 / 2.375 mm

2.000 / 2.250 mm

10,5 m2

3.170 mm

2.730 mm

50 mm

RP-S4-550N-2

230 V / 50 Hz

24 V gelijkstroom

ca. 1 W

550 N

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

nee

ja

2.680 / 3.020 mm

2.625 / 2.750 mm

2.500 / 2.750 mm

10,5 m2

3.700 mm

3.260 mm

50 mm

RP-S4-550N-3

230 V / 50 Hz

24 V gelijkstroom

ca. 1 W

550 N

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

nee

ja

ja

2.150 / 2.490 mm

2.125 / 2.375 mm

2.000 / 2.250 mm

10,5 m2

3.170 mm

2.730 mm

50 mm

RP-S4-550N-4

230 V / 50 Hz

24 V gelijkstroom

ca. 1 W

550 N

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

nee

ja

ja

2.680 / 3.020 mm

2.625 / 2.750 mm

2.500 / 2.750 mm

10,5 m2

3.700 mm

3.260 mm

50 mm

RP-S4-550N-5

230 V / 50 Hz

24 V gelijkstroom

ca. 1 W

550 N

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

nee

ja

2.150 / 2.490 mm

2.125 / 2.375 mm

2.000 / 2.250 mm

10,5 m2

3.170 mm

2.730 mm

50 mm

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

 1 Aandrijfbehuizing

 2 Afdekkap

 3 Geïntegreerde antenne

 4 Veiligheidscontactdoos

 5 Geperforeerd hoekstuk

 6 Binnenschakelaar (optioneel toebehoren)

 7 Glijrail

 8 Poortrail

 9 Profi elslede met snelontgrendeling

 10 Verbindingselement

 11 Lateihoekstuk 

 12 Poorthoekstuk

 13  Sleutelschakelaar, buiten 

(optioneel toebehoren)

 14 Externe ontgrendeling

 15 Handmatige bediening (zonder handzender) 

 16 Netkabel

 17 Kabeluitgang voor extra schakelaar 

  (optioneel toebehoren)

Voldoet aan de nieuwste

productnormen voor poorten 

Naleving van de Europese laagspanningsrichtlijn,
EMC-richtlijn, conform met EN60335-1, EN60335-2-95, 
EN12453 (EN13241) en EN12445 (EN13241)



RolloPort S3    
Koppel  400 Ncm 
Loopsnelheid 15 cm/s
Eindposities elektronisch, zelfl erend

RolloPort S3
Universeel gebruik – ook zonder netaansluiting 

De onconventionele aandrijfoplossing voor speciale garages 

Door de montage direct aan het poortblad is de RolloPort S3 de perfecte oplossing 
voor speciale garages, bijvoorbeeld met lage latei of laag plafond. Door mogelijke 
energiebesparende stroomtoevoer via een accu of zonnepaneel kan deze zelfs 
worden gebruikt in garages zonder stroomaansluiting. Met de RolloPort S3 van 
RADEMACHER kunt u ook onder niet optimale omstandigheden een beroep doen 
op het comfort en de veiligheid van automatische garagepoortaandrijvingen. 

Kantelpoort
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•  Pluspunt klantgerichte oplossing: 
Door de montage direct aan het poortblad is de S3 ideaal 
voor garages met lage latei of laag plafond.

•  Pluspunt eenvoudige bediening: 
De S3 kan met radiografische afstandsbediening of 
manueel aan de aandrijving worden bestuurd.

•  Pluspunt onafhankelijkheid en efficiëntie: 
De stroomverzorging kan gebeuren via het elektriciteitsnet, 
een accu of zonnepaneel (optioneel verkrijgbaar).

•  Pluspunt veiligheid: 
De automatische sluitfunctie, de elektromechanische 
vergrendeling en de obstakelherkenning garanderen 
maximale veiligheid.

•  Pluspunt kwaliteit: 
De traploze Soft-Start & Soft-Stop ontziet het materiaal en 
zorgt voor een zeer stille loop.

•  Pluspunt comfort: 
Probleemloze aansluiting van een loopdeurcontact 
mogelijk.

RolloPort S3 – voordelen in één oogopslag 



Artikelnummer

Spanning

Motortype

Standby verbruik

Trekkracht

Loopsnelheid

Veiligheidsklasse

Soft-Start/Soft-Stop

Eindposities elektronisch 

zelfl erend

Interne / externe ontgrendeling

Max. kantelpoorthoogte

Max. kantelpoortbreedte

Plafondrailhoogte

Plafondrailprofi el

Bedieningstoebehoren wordt meegeleverd: een 1-kanaals handzender

Technische gegevens RolloPort S3
RP-S3N-400N-D40

230 V / 50 Hz net

12 V gelijkstroom

ca. 4 W

400 Ncm

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

2.375 mm

2.500 mm 

(tot 3.000 mm optioneel)

52-56 mm

Montage

De montage van de RolloPort S3 is net zo onconventioneel als zijn werkwijze. 
De eenvoudige bevestiging van de vergrendeling aan het poortraam en 
de montage van de aandrijving direct aan het poortblad zijn snel klaar. 
Aandrijfassen brengen de kracht van de motor over naar de speciale 
aandrijfwielen in de plafondrails van de garagepoort. Snel, veilig en effi  ciënt!

RolloPort S3
Snelle en eenvoudige montage

2

3

7

RP-S3N-400N-D45

230 V / 50 Hz net

12 V gelijkstroom

ca. 4 W

400 Ncm

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

2.375 mm

2.500 mm 

(tot 3.000 mm optioneel)

57-61 mm

10
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Artikelnummer

Spanning

Motortype

Standby verbruik

Trekkracht

Loopsnelheid

Veiligheidsklasse

Soft-Start/Soft-Stop

Eindposities elektronisch 

zelfl erend

Interne / externe ontgrendeling

Max. kantelpoorthoogte

Max. kantelpoortbreedte

Plafondrailhoogte

Plafondrailprofi el

Bedieningstoebehoren wordt meegeleverd: een 1-kanaals handzender

RP-S3N-400N-D45

230 V / 50 Hz net

12 V gelijkstroom

ca. 4 W

400 Ncm

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

2.375 mm

2.500 mm 

(tot 3.000 mm optioneel)

57-61 mm

 1 Aandrijving

  2 Aandrijfassen

   3 Rolbok met aandrijfwielen

 4 Aansluitkabel

 5 Nettransformator (bij artikelnr. RP-S3N-...) 

  of accu (bij artikelnr. RP-S3A-...)

 6 Externe ontgrendeling

  7 Plafondrails

 8 Eindaanslag (zonder afbeelding)

 9 Dwarsprofi el

10 Poortvergrendeling

RP-S3A-400N-D40

12 V DC accu

12 V gelijkstroom

ca. 0,03 W

400 Ncm

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

2.375 mm

2.500 mm 

(tot 3.000 mm optioneel)

52-56 mm

RP-S3A-400N-D45

12 V DC accu

12 V gelijkstroom

ca. 0,03 W

400 Ncm

15 cm/s

II (alleen voor droge ruimten)

ja

ja

ja

2.375 mm

2.500 mm 

(tot 3.000 mm optioneel)

57-61 mm

31

6

7

8

9

2

4

5

10

Voldoet aan de nieuwste

productnormen voor poorten 



RolloPort S3 opties 
Uitgebreide keuze voor individuele oplossingen

De RolloPort S3 van RADEMACHER is de koning onder de energiezuinige 
garagepoortaandrijvingen voor kantelpoorten.

De RolloPort S3 kan via het stroomnet of via een 230 V transformator worden gebruikt. 
Maar het kan ook anders! Gebeurt de stroomverzorging via de optionele accu met 12 V 
DC, dan ligt het standby verbruik bij slechts 0,03 W. Het opladen van de accu gebeurt via 
het elektriciteitsnet met 230 V of continu via het optioneel verkrijgbare zonnepaneel. 
Zo biedt de S3 van RADEMACHER in combinatie met accu en zonnepaneel een uitermate 
energiebesparende en netonafhankelijke oplossing.
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• Het zonnepaneel met laadregelaar kan zeer gemakkelijk 
 aan de accu worden aangesloten.

• Betrouwbaar door continu opladen van de accu 
 via het zonnepaneel met laadregelaar.

•  Flexibel gebruik onder uiteenlopende omstandigheden 
dankzij muur- of dakmontage.

RolloPort S3 zonnepaneel – voordelen in één oogopslag 

•  Door de lange bedrijfsduur van de accu (circa 20 dagen) 
is een ononderbroken stroomtoevoer gewaarborgd.

• Compacte en handige accu met geïntegreerde
 230 V oplader.

• Flexibel dankzij opladen via zonnepaneel of 
 elektriciteitsnet 230 V / 50 Hz.

• Goedkope montage doordat extra bedrading 
 niet noodzakelijk is.

RolloPort S3 accu – voordelen in één oogopslag 



RolloPort dta200
Max. trek- en drukkracht 2.000 N
Poortlengte min. 0,8 m tot max. 2,5 m
Poorthoogte max. 2,5 m
Gewicht max. 200 kg
Open oppervlakte min. 50%

RolloPort dta200
Elegante beweging – veelzijdig gebruik

De ideale aandrijvingsoplossing voor draaipoorten

De RolloPort dta200 is de perfecte oplossing voor draaipoorten met een 
poortvleugellengte van maximaal 2,50 m en een gewicht van maximaal 
200 kg. Door de eenvoudige montage en de beproefde kwaliteit van 
RADEMACHER creëert de RolloPort dta200 nieuwe normen op het gebied 
van comfort, veiligheid en betrouwbaarheid.  
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•  Pluspunt flexibiliteit: 
De dta200 kan universeel worden gebruikt, zowel voor 
aanslag links als rechts.

•  Pluspunt veiligheid: 
De automatische krachtoverbrenging garandeert 
maximale veiligheid.

•  Pluspunt comfort: 
De geregelde Softloop met zijn hellende vorm zorgt voor 
een heel stille en glijdende bewegingsafloop.

 

•  Pluspunt variabiliteit: 
De dta200 kan via bestaande aansluitingen met 
andere veiligheidsinstallaties zoals lichtsensoren 
en waarschuwingslichten worden aangevuld. 

•  Pluspunt eenvoudige bediening: 
Dankzij de ongecompliceerde en snelle montage  
bespaart u tijd.

RolloPort dta200 – voordelen in één oogopslag 



Montage

Met de dta200 van RADEMACHER beweegt u uw draaipoort comfortabel en 
veilig via radiografi sche afstandsbediening. De ongecompliceerde en snelle 
montage garandeert betrouwbaarheid en veiligheid. In nieuwe gebouwen 
of voor een bestaande poort, de dta200 is altijd de ideale oplossing. Elegant, 
krachtig en betrouwbaar.

RolloPort dta200
De aandrijftechniek voor uw poort

5

4

1
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 1 Aandrijving 

 2 Waarschuwingslamp (optioneel toebehoren)

 3 Sleutelschakelaar (1-contact, 

  optioneel toebehoren)

 4 Lichtsensor (optioneel toebehoren)

 5 Verbindingskabelset 7 m (optioneel toebehoren)

 6 Hoofdschakelaar (afsluitbaar), op aanvraag

  (optioneel toebehoren)

 7 Staafantenne (optioneel toebehoren)

 8 Elektrisch slot 24 V (optioneel toebehoren)

 9 Radiografi sche coderingsschakelaar Standard

  Radiografi sche coderingsschakelaar Comfort 

  (optioneel toebehoren)

Technische gegevens RolloPort dta200
Artikelnummer

Poortvleugellengte

Poortvleugelhoogte

Gewicht

Open oppervlak, onafhankelijk van 

poortvleugelgrootte

Poorthelling 

Looptijd telkens volgens A-/B-maat

Beschermingsgraad aandrijving

Beschermingsgraad besturingsbehuizing

Nominale spanning

Nominale frequentie

Gebruikstemperatuur

Hefhoogte (per aandrijving)

Max. trek- en drukkracht

Inschakelduur

Nominaal stroomverbruik standby

Nominaal vermogensverbruik standby

Motorspanning

Nominaal stroomverbruik

Nominaal vermogensverbruik

Emissiewaarde op de 

werkplek

Bedieningstoebehoren wordt meegeleverd: een 1-kanaals handzender

4800 (1-vleugelig)

min. 0,8 m tot max. 2,5 m

max. 2,5 m

max. 200 kg

min. 50 %

0%

ca. 10 tot 22 sec.

IP 44

IP 54

220 tot 240 V

50 Hz

-30 tot +80 °C (aandrijving), 

-20 tot +70 °C (besturingsbehuizing)

395 mm

2.000 N

15 %

20 mA

2,2 W

21,7 V

2,8 A

117,3 W

< 75 dBA – alleen aandrijving

4801 (2-vleugelig)

min. 0,8 m tot max. 2,5 m

max. 2,5 m

max. 200 kg

min. 50 %

0%

ca. 15 tot 27 sec.

IP 44

IP 54

220 tot 240 V

50 Hz

-30 tot +80 °C (aandrijving), 

-20 tot +70 °C (besturingsbehuizing)

395 mm

2.000 N

15 %

20 mA

2,2 W

20 V

5,6 A

234 W

< 75 dBA – alleen aandrijving

4

2

7

8

9

3

6

1

Voldoet aan de nieuwste

productnormen voor poorten 
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1-kanaals handzender 433 MHz incl. houder

4-kanaals handzender 433 MHz incl. houder

2-kanaals microhandzender 433 MHz

Coderingsschakelaars

Coderingsschakelaar Standard, codeslot met nummerinvoer, bestaande uit een folietoetsenbord 

en een besturingseenheid

Radiografi sche coderingsschakelaar Standard, codeslot met nummerinvoer

Radiografi sche coderingsschakelaar Comfort, zoals 4603-F met tegen vandalisme beveiligd toetsenbord

Schakelaars

Binnenschakelaar voor het openen van de garagepoort

Sleutelschakelaar met cilinder, inbouw, voor het handmatig openen van de garagepoort van buiten, 

aan beide kanten afsluitbaar

Sleutelschakelaar met cilinder, opbouw, voor het handmatig openen van de garagepoort van buiten, 

aan beide kanten afsluitbaar

Radiografi sche sleutelschakelaar met cilinder, opbouw, voor het activeren van de garagepoortaandrijving 

van buiten met sleutel, op batterijen

Sleutelschakelaar zonder cilinder, inbouw (voor profi elcilinders met sluitbaard op 0° boven, 

aan beide kanten afsluitbaar)

Sleutelschakelaar zonder cilinder, opbouw (voor profi elcilinders met sluitbaard op 0° boven, 
aan beide kanten afsluitbaar)

Radiografi sche sleutelknop zonder cilinder, opbouw, voor het activeren van de garagepoortaandrijving 
van buiten met sleutel, op batterijen

RolloPort toebehoren
Perfect afgestemd – fl exibel gebruik

Artikelnr. Omschrijving

● passend   |    niet passend

Handzenders (433 MHz) met KeeLoq-code

RP-S2-MHS-RF23 2-kanaals microhandzender, 433 MHz

RP-S2-CSG-AF26 Radiografi sche coderingsschakelaar 433 MHz 

2-kanaals handzender 433 MHz incl. houderRP-S2-HS-RF11

4385

4385-4T

4360

4603

4603-F

4606-F

4590

4595

4596

4596-F

4593

4594

4594-F
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1-kanaals handzender 433 MHz incl. houder

4-kanaals handzender 433 MHz incl. houder

2-kanaals microhandzender 433 MHz

Coderingsschakelaars

Coderingsschakelaar Standard, codeslot met nummerinvoer, bestaande uit een folietoetsenbord  

en een besturingseenheid

Radiografische coderingsschakelaar Standard, codeslot met nummerinvoer

Radiografische coderingsschakelaar Comfort, zoals 4603-F met tegen vandalisme beveiligd toetsenbord

Schakelaars

Binnenschakelaar voor het openen van de garagepoort

Sleutelschakelaar met cilinder, inbouw, voor het handmatig openen van de garagepoort van buiten,  

aan beide kanten afsluitbaar

Sleutelschakelaar met cilinder, opbouw, voor het handmatig openen van de garagepoort van buiten,  

aan beide kanten afsluitbaar

Radiografische sleutelschakelaar met cilinder, opbouw, voor het activeren van de garagepoortaandrijving  

van buiten met sleutel, op batterijen

Sleutelschakelaar zonder cilinder, inbouw (voor profielcilinders met sluitbaard op 0° boven,  

aan beide kanten afsluitbaar)

Sleutelschakelaar zonder cilinder, opbouw (voor profielcilinders met sluitbaard op 0° boven,  
aan beide kanten afsluitbaar)

Radiografische sleutelknop zonder cilinder, opbouw, voor het activeren van de garagepoortaandrijving  
van buiten met sleutel, op batterijen

RP-S2-700N-1, RP-S2-700N-2 RP-S4-550N-1, -2, -3, -4, -5 RP-S3N-400N-D40, -D45 RP-S3A-400N-D40, -D45 4800 (1-vleugelig), 4801 (2-vleugelig)
RolloPort S2 RolloPort S4 RolloPort S3 RolloPort S3 RolloPort dta200
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Artikelnr.

RolloPort S3-zonnepaneel met laadregelaar als energiebron in combinatie met 4750-S1/S2, 

afmetingen: 330 x 293 mm, gewicht: 1,6 kg, incl. montagehoekstuk en 8 m aansluitkabel

RolloPort S3-wisselaccu, buitenafmetingen: 165 x 193 x 80 mm, toevoer 230 V

Rolbokpaar voor plafondrailshoogte 52-56 mm

Rolbokpaar voor plafondrailshoogte 57-61 mm

Externe ontgrendeling voor kantelpoorten, voor het manueel openen van buiten

Externe ontgrendeling voor sectionaalpoorten, voor het manueel openen van buiten

Externe ontgrendeling voor kantelpoorten, voor het manueel openen van buiten

Externe ontgrendeling voor sectionaalpoorten, voor het manueel openen van buiten

Sectionaalpoortbeslag

Middenafhanging

Geperforeerde rail, 770 mm lang

dta verbindingskabelset, 7 m lang, aansluitdoos IP 54 en schroefaansluitingen M16 x 1,5 mm, 

om de tweede 2. aandrijving aan de besturingsbehuizing aan te sluiten

dta waarschuwingslicht 24 V, niet zelfknipperend, houder E 14, 25 Watt, met lamp

dta elektrisch slot 24 V, zonder profi elcilinder, met konter- en bodemafsluitplaat voor vergrendeling 

aan de zijkant of aan de grond

dta staafantenne 434/433 MHz, buitenantenne, 50 Ohm-coaxiaalkabel

dta eenrichtingslichtsensor, IP 44, OB, reikwijdte 10 m, incl. montagehoekstuk, AC/DC 24 V

dta beslag voor houten stijl, variabele instelling van 90-140 mm dikte stijl

4751

4752

4770-D40

4770-D45

4560-01

4560-02

RP-S2-543-01

RP-S2-543-02

4560-03

4560-04

4591

4810

4811

4812

4813

4814

4815

● passend   |    niet passend

Omschrijving

Ander toebehoren
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RolloPort S3-zonnepaneel met laadregelaar als energiebron in combinatie met 4750-S1/S2, 

afmetingen: 330 x 293 mm, gewicht: 1,6 kg, incl. montagehoekstuk en 8 m aansluitkabel

RolloPort S3-wisselaccu, buitenafmetingen: 165 x 193 x 80 mm, toevoer 230 V

Rolbokpaar voor plafondrailshoogte 52-56 mm

Rolbokpaar voor plafondrailshoogte 57-61 mm

Externe ontgrendeling voor kantelpoorten, voor het manueel openen van buiten

Externe ontgrendeling voor sectionaalpoorten, voor het manueel openen van buiten

Externe ontgrendeling voor kantelpoorten, voor het manueel openen van buiten

Externe ontgrendeling voor sectionaalpoorten, voor het manueel openen van buiten

Sectionaalpoortbeslag

Middenafhanging

Geperforeerde rail, 770 mm lang

dta verbindingskabelset, 7 m lang, aansluitdoos IP 54 en schroefaansluitingen M16 x 1,5 mm, 

om de tweede 2. aandrijving aan de besturingsbehuizing aan te sluiten

dta waarschuwingslicht 24 V, niet zelfknipperend, houder E 14, 25 Watt, met lamp

dta elektrisch slot 24 V, zonder profi elcilinder, met konter- en bodemafsluitplaat voor vergrendeling 

aan de zijkant of aan de grond

dta staafantenne 434/433 MHz, buitenantenne, 50 Ohm-coaxiaalkabel

dta eenrichtingslichtsensor, IP 44, OB, reikwijdte 10 m, incl. montagehoekstuk, AC/DC 24 V

dta beslag voor houten stijl, variabele instelling van 90-140 mm dikte stijl

RP-S2-700N-1, RP-S2-700N-2 RP-S4-550N-1, -2, -3, -4, -5 RP-S3N-400N-D40, -D45 RP-S3A-400N-D40, -D45 4800 (1-vleugelig), 4801 (2-vleugelig)
RolloPort S2 RolloPort S4 RolloPort S3 RolloPort S3 RolloPort dta200
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Algemene voorwaarden

I.  Algemene bepalingen

1.)  Op leveringen en diensten aan onze klanten (hierna: “koper”) zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden 

van toepassing . Tegengestelde of van onze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper zijn 

alleen van toepassing als deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard. Onze algemene voorwaarden 

zijn ook dan van toepassing als wij zonder voorbehoud aan de koper leveren wetende dat de voorwaarden van 

de koper tegengesteld zijn aan of afwijken van onze algemene voorwaarden. 

2.)  Alle afspraken tussen ons en de koper met betrekking tot het uitvoeren van dit contract, zijn in dit contract 

schriftelijk vastgelegd.

3.)  Onze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor bedrijven volgens § 310, lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). 

4.) Deelleveringen zijn toegestaan mits deze voor de koper billijk zijn.

II. Offertes en offertedocumenten

1.)  Als de order een offerte is volgens § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kunnen we de order binnen 2 weken 

aannemen.

2.)  Wij behouden het eigendoms- en auteursrecht aan de plannen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere 

documenten die in het kader van een offerte aan de koper ter beschikking worden gesteld. Doorgave aan derden 

door de koper is alleen toegelaten na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1.) De prijzen zijn prijzen af fabriek en exclusief btw.

2.)  Kosten voor verpakking, verzendingskosten en transportkosten worden afzonderlijk berekend, tenzij schriftelijk 

uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen. 

3.)  De koper kan alleen onbetwiste, rechtsgeldige of door ons erkende vorderingen verrekenen. Verder kan de 

koper van zijn retentierecht gebruik maken voor zover de tegenvordering van de koper op dezelfde contractuele 

betrekking berust.

4.)  Voor zover niet anders blijkt uit de orderbevestiging, moet de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum 

netto worden betaald. De wettelijke regelingen met betrekking tot de gevolgen van laattijdige betaling zijn 

van toepassing.

5.) Betalingskortingen zijn alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

6.)  De eerste order wordt onder rembours of tegen vooruitbetaling geleverd voor zover niet anders schriftelijk 

overeengekomen. We houden ons uitdrukkelijk het recht voor om ook verdere leveringen onder rembours of tegen 

vooruitbetaling uit te voeren.

7.)  Wanneer we aan de koper speciale, van de actuele prijslijsten afwijkende condities bieden, gelden deze alleen 

wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

8.) Bij het verschijnen van nieuwe prijslijsten zijn de vroegere prijzen niet meer geldig.

Algemeen
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IV.  Levertijd

1.) De door ons genoemde levertijd begint te lopen zodra alle technische vragen beantwoord zijjn.

2.)  Het nakomen van onze leververplichting is alleen mogelijk als ook de koper zijn verplichtingen op tijd en op een 

correcte manier nakomt. Dit geldt in het bijzonder voor het ter beschikking stellen door de koper van alle te leveren 

documenten, noodzakelijke vergunningen en toelatingen, in het bijzonder van plannen, alsook het nakomen van de 

overeengekomen betalingsvoorwaarden. Exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst blijft voorbehouden. 

3.)  Indien het niet nakomen van levertermijnen het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, oproer 

of andere dergelijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld stakingen of lock-outs, worden de termijnen overeenkomstig 

aangepast.

4.)  Indien de koper de levering te laat in ontvangst neemt of opzettelijk andere verplichtingen tot medewerking niet 

nakomt, hebben we het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade die we hierdoor hebben geleden, 

met inbegrip van eventuele meerkosten. Het recht op verdere schadeloosstelling blijft voorbehouden.

5.)  Voor vertraagde levering zijn we aansprakelijk volgens de bestaande wettelijke bepalingen voorzover de 

vertraging het gevolg is van een door ons veroorzaakte opzettelijke of grove wanprestatie; ligt de schuld bij onze 

vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, is de schuld aan ons toe 

te rekenen.  Voor zover de vertraagde levering het gevolg is van een door ons veroorzaakte grove wanprestatie, 

is onze verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. 

6.)  Wij zijn ook dan overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk als de door ons veroorzaakte vertraagde 

levering het gevolg is van een inbreuk door nalatigheid op een wezenlijke contractuele verplichting; in dit geval is 

onze verplichting tot schadevergoeding tot de voorzienbare, typisch optredende schade beperkt.

7.)  Voor het overige is onze aansprakelijkheid bij niet opzettelijke vertraagde levering beperkt tot maximum 0,5% van 

de netto koopprijs per volledige week vertraging. In totaal is de schadevergoeding echter beperkt tot maximum 

5% van de netto koopprijs van de te laat geleverde goederen. 

8.)  Indien de koper wenst dat de goederen meer dan een maand nadat we hem verwittigd hebben dat de goederen 

klaar staan voor afhaling of verzending worden afgehaald, verstuurd of geleverd, kunnen aan de koper voor elke 

begonnen maand na het tijdstip waarop we hem verwittigd hebben dat de goederen klaar staan voor afhaling 

of verzending, opslagkosten worden aangerekend ter hoogte van 0,5 % van de netto koopprijs van de te leveren 

goederen, ten hoogste echter in totaal 5% van de netto koopprijs. De koper blijft voorbehouden te bewijzen dat 

er voor ons geen opslagkosten zijn ontstaan of dat de opslagkosten wezenlijk lager zijn dan het vaste tarief.

9.)  Andere wettelijke aanspraken en rechten van de koper blijven voorbehouden.

V.  Risico-overgang

1.)  Voor zover niet anders blijkt uit de orderbevestiging, is levering af fabriek overeengekomen. Op wens en voor 

rekening van de koper worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verstuurd (verzendingskoop). 

Voor zover niet anders werd overeengekomen, hebben we het recht om de manier van verzenden (vooral het 

transportbedrijf, de verzendingsweg, de verpakking) zelf te bepalen.

2.)  Het risico dat het gekochte toevallig verloren gaat of beschadigd raakt, gaat ten laatste bij de oplevering over op 

de koper. Bij een verzendingskoop gaat het risico van toevallig verlies of beschadiging alsook het vertragingsrisico 

al over op de koper op het moment dat wij het gekochte aan de expediteur, de vrachtvervoerder of aan een andere 

voor de uitvoering van de verzending bepaalde persoon of instantie hebben geleverd.
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Algemene voorwaarden

3.)  Als de koper het wenst, zullen wij het gekochte op kosten van de koper voor het transport verzekeren tegen 

gebruikelijke transportrisico’s.

4.)  Neemt de koper het gekochte te laat in ontvangst, gaat het risico van toevallig verlies of beschadiging van het 

gekochte over op de koper.

VI. Eigendomsvoorbehoud

1.)  We behouden het eigendomsrecht van het gekochte tot alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met 

de koper werden voldaan. Indien er tussen ons en de koper een rekening-courant verhouding bestaat, blijft het 

gekochte onze eigendom tot alle betalingen die voortvloeien uit de rekening-courant verhouding (zakelijke relatie) 

met de koper werden voldaan. Het voorbehoud heeft betrekking op het erkende saldo.

2.)  Indien de koper het contract niet naleeft, in het bijzonder bij laattijdige betaling, hebben we het recht, het 

gekochte weer terug te vorderen van de koper. Als wij het gekochte product terugvorderen, is daarmee het contract 

ontbonden. Vervolgens hebben wij het recht om het gekochte product weer te verkopen. De opbrengst hiervan – 

verminderd met redelijke verkoopkosten – moet worden afgetrokken van de verplichtingen van de koper.

3.)  De koper is verplicht om het gekochte met zorg te behandelen, vooral is hij verplicht om het gekochte op eigen 

kosten voldoende te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal en wel aan de aanschaffingswaarde. 

4.)  Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk verwittigen, zodat 

we een klacht kunnen indienen overeenkomstig § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Voor zover deze derden niet in staat zijn, de gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van een dergelijke 

klacht terug te betalen, is de koper aansprakelijk voor het voor ons ontstane verlies.

5.)  De koper heeft het recht om het gekochte op een correcte zakelijke manier door te verkopen. Hij draagt echter 

nu al alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (btw inbegrepen) van onze vordering aan 

ons over die hij door de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden verkrijgt, en dit onafhankelijk van het feit of 

het gekochte zonder of na verwerking werd doorverkocht. Voor zover er tussen ons en de koper een rekening-

courant verhouding bestaat, heeft de door de koper aan ons op voorhand overgedragen vordering ook betrekking 

op het erkende saldo en, bij insolventie van de afnemer, op het in dit geval beschikbare “causale” saldo. Ook na 

de overdracht heeft de koper nog steeds het recht zijn vorderingen jegens zijn afnemers of derden te innen. Ons 

recht om de vorderingen zelf te innen blijft hierbij onverminderd van kracht. We verplichten er ons echter toe om 

de vorderingen niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, 

niet met betalingen achter raakt en vooral geen akkoordprocedure of insolventieprocedure heeft aangevraagd 

alsook de betalingen niet staakt. Is dit wel het geval, kunnen we eisen dat de koper ons de afgestane vorderingen 

en de schuldenaars noemt, alle voor het innen nodige informatie geeft, de bijbehorende documenten overhangdigt 

en de schuldenaars (derden) over de overdracht informeert.

6.)  De verwerking of verandering van het product door de koper wordt steeds voor ons uitgevoerd. Indien het gekochte 

met andere voorwerpen wordt verwerkt die niet van ons zijn, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe 

zaak in verhouding tot de waarde van het gekochte (eindbedrag van de factuur, btw inbegrepen) ten opzichte van 

de andere verwerkte voorwerpen op het moment van de verwerking. Voor de door verwerking ontstane zaak geldt 

daarenboven hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde gekochte. 

Algemeen
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7.)  Indien het gekochte met andere voorwerpen die niet van ons zijn onscheidbaar wordt vermengd, verwerven wij 

de mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van het gekochte (eindbedrag van de factuur, 

btw inbegrepen) ten opzichte van de andere vermengde voorwerpen op het moment van de vermenging. Gebeurt de 

vermenging op zo’n manier dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden gezien, dan geldt als overeengekomen 

dat de koper de mede-eigendom verhoudingsgewijs aan ons overdraagt. De koper bewaart de zo ontstane enige 

eigendom of mede-eigendom voor ons.

8.)  De koper draagt ook de vorderingen ter verzekering van onze vorderingen jegens hem aan ons over, die door de 

verbinding van het gekochte met een grondstuk jegens een derde verkregen worden.

9.)   We verplichten ons ertoe de ons toekomende waarborgen op wens van de koper vrij te geven als de realiseerbare waarde 

van onze waarborgen meer dan 10% hoger is dan de te waarborgen vorderingen. Welke waarborgen daarbij worden 

vrijgegeven, is onze keuze.

VII.  Aansprakelijkheid voor gebreken

1.)  Als de koop voor beide partijen een handelszaak is volgens §§ 343, 344 HGB (Duits Handelswetboek) kan de koper de 

verkoper enkel aansprakelijk stellen voor de gebreken als hij voldaan heeft aan de in § 377 HGB vastgelegde controle- en 

reclamatieverplichtingen.

2.)  Voor zover het gekochte gebreken vertoont, heeft de koper het recht op een aanvullende prestatie in de vorm van het 

verhelpen van de gebreken of op de levering van een nieuwe zaak die vrij van gebreken is. Als de koper een aanvullende 

prestatie eist, zijn we verplicht om alle hiervoor vereiste uitgaven, in het bijzonder transport-, verzend-, arbeids- en 

materiaalkosten te dragen, voor zover deze niet worden verhoogd doordat het gekochte naar een andere plaats werd 

gebracht dan de oorspronkelijke plaats van nakoming.

3.)  Indien de bijkomende prestatie niet succesvol is, heeft de koper het recht het contract te beëindigen of korting te eisen.

4.)  We zijn volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor zover de koper een schadevergoedingseis doet gelden 

die berust op opzettelijkheid of grove nalatigheid, met inbegrip van de opzettelijkheid of grove nalatigheid van onze 

vertegenwoordigers of van de personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen. Voor zover ons geen 

opzettelijke wanprestatie ten laste wordt gelegd, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot voorzienbare, 

typisch optredende schade.

5.)  Wij zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor zover we schuldig een wezenlijke contractuele 

verplichting niet nakomen; ook in dit geval is onze verplichting tot schadevergoeding tot de voorzienbare, typisch 

optredende schade beperkt. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waardoor de correcte uitvoering 

van het contract in eerste instantie mogelijk wordt. De koper rekent erop en kan er ook op vertrouwen dat deze 

verplichtingen worden nagekomen. 

6.)   De aansprakelijkheid met betrekking tot de opzettelijke schending van het leven, het lichaam of de gezondheid blijft 

onverminderd van kracht; dit geldt ook voor de dwingende vrijwaring op basis van de Duitse wet op aansprakelijkheid 

voor producten. 

7.) Voor zover niet vooraf iets afwijkends werd geregeld, is aansprakelijkheid uitgesloten.

8.)  De verjaringstermijn voor wettelijke eisen naar aanleiding van gebreken bedraagt een jaar, te rekenen vanaf de levering 

van het gekochte. De verjaringstermijn in het geval van een regresvordering volgens §§ 478, 479 BGB (Duitse Burgerlijk 

Wetboek) blijft van kracht; deze bedraagt vijf jaar, te rekenen vanaf de levering van de gebrekkige zaak.

9.)  Voor het overige gelden onze op het moment van het sluiten van de overeenkomst actuele garantievoorwaarden en 

de wettelijke bepalingen.



30

Algemene voorwaarden

VIII. Solidaire aansprakelijkheid

1.)  Een aansprakelijkheid die verder gaat dan de aansprakelijkheid zoals beschreven onder VII. , is – onafhankelijk 

van de rechtsnatuur van de gestelde eis – uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadevergoedingseisen op 

basis van schuld bij het afsluiten van het contract, wegens ander plichtsverzuim of wegens strafrechtelijke eisen 

overeenkomstig § 823 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). 

2.)  De beperking volgens cijfer VIII. 1. is ook van toepassing indien de koper eist dat in plaats van een 

schadevergoedingseis in plaats van de prestatie nutteloze kosten worden vergoed.

3.)  Voor zover de schadevergoedingseis jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke 

verplichting tot schadevergoeding van onze bedienden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en 

personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.

 

IX.  Bevoegde rechtbank en plaats van nakoming

1.)  Voor zover de koper een bij het handelsregister ingeschreven zakenman is, is de rechtbank bevoegd van de  

plaats waar onze zetel is gevestigd. We hebben echter het recht de koper ook voor de rechtbank van zijn  

woonplaats te dagen.

2.) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. 

3.) Voor zover niet anders blijkt uit de orderbevestiging, is onze zetel de plaats van nakoming.

X.  Vrijwaringsclausule

  Mocht er een of meerdere van de hierboven genoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig, niet 

uitvoerbaar of niet realiseerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. 

De partijen verbinden zich ertoe om de niet rechtsgeldige, onuitvoerbare of niet realiseerbare bepaling te vervangen 

door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke zin en bedoeling van de niet rechtsgeldige, 

onuitvoerbare of niet realiseerbare bepaling. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in dit contract en indien de 

ongeldigheid berust op een mate van prestatie of tijd; in dit geval is de wettelijk toegelaten mate van toepassing.

Algemeen
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