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ARMATE® Kranen

ARMATE® Kranen

Portare, Lastra, Venere – 
selecte kranen voor de hoogste eisen.
Natuurlijk in Naber kwaliteit!

Kranen

Een grote stap: de kranenserie ARMATE®  
SERVIZIO van Naber maakt met het grootste 
gemak haar klasse duidelijk. De premium kranen 
overtuigen met hun selecte kwaliteit – perfect  
qua design en functionaliteit en bij het dagelijkse 
gebruik. En Made in Germany!

Gaande van de luxueuze gevoelsindruk tot en met 
het hoogwaardige binnenwerk voldoen ARMATE® 
SERVIZIO kranen aan de hoogste eisen.

ARMATE® SERVIZIO 
Premium kranen van 
een hoge klasse

    Meer informatie over onze premium kranen vindt 
 u op onze website   
 www.naber.com/servizio
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Portare
De kraan met sterk energie-
besparingspotentieel.

De kranenserie Portare geeft er al op het eerste gezicht blijk van 
dat er bij de productie consequente kwaliteitseisen gesteld werden. 
Dit voordeel wordt perfect door de innovatieve technologie van  
de kranen aangevuld. Allemaal beschikken ze over hoogwaardige 
antikalkluchtsproeiers die duurzaam tegen kalkaanslag ingaan.

Bovendien zijn de Portare kranen met de energie-efficiënte Cold-
Start technologie uitgerust en ondersteunen ze zodoende de  
hedendaagse gebruikmaking van energie: tot in de middelste stand 
van de menghendel wordt alleen de koudwaterleiding geopend, 
pas daarboven uit wordt er ook heet water bijgemengd.

Energiebespa-
rende Cold-Start 
technologie 

Soepel binnen-
werk met be-
scherming tegen 
brandwonden 

Zijdelingse 
bedieningshendel  

Portare 1  
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-
bare uitloop, zijdelingse hendel, 
keramisch binnenwerk met be-
scherming tegen brandwonden.

Portare 2  
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/
uittrekbare uitloop, zijdelingse 
hendel, keramisch binnenwerk met 
bescherming tegen brandwonden.

Portare 3  
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-
bare uitloop, zijdelingse hendel, 
keramisch binnenwerk met be-
scherming tegen brandwonden.

Portare 1

In iedere keuken een zelf-
bewust uitrustingsmiddel-
punt met toekomstgerichte 
technologie.

Overzicht van de modellen

Beschikbaar in 
3 oppervlakken 

Chroom Roestvrij  
staalkleurig 

Zwart mat
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Bij courante eengreepsmengkranen 
wordt om optische redenen of routine 
de hendel doorgaans in het midden 
gesloten. Wordt deze in deze positie 
bediend, dan gaan koud- en warmwa-
tertoevoer open. 

Aanvankelijk blijft het water echter koud 
omdat het een tijd lang duurt voordat 
er warm water aan de uitloop aankomt. 
Tot dan toe wordt dit echter verder 
verbruikt. Anders is dat bij Portare: pas 
wanneer de menghendel over het 
midden bewogen wordt, stroomt er ook 
heet water.

Bij een kortstondige wateronttrekking 
en de middelste stand van de hendel 
wordt er alleen koud water verbruikt, 
maar geen warm water dat vooraf 
energie-intensief verhit zou moeten 
worden.

Loepzuivere oppervlakken
Elke kraan wordt onderworpen 
aan ultramoderne, geautomati-
seerde kwaliteitstests, waarbij 
er niets aan het toeval overge-
laten blijft. Gegarandeerd!

stop

Portare 3

Met variabele, tijdloos 
sobere, duurzaam  
aansprekende vormen  
en materialen.

Slijtarme  
afdichtingen  
van silicone

10 jaar  
fabrieksgarantie
(behalve op slijtdelen)

Klantenservice 
van de fabrikant 
in Duitsland  
en Oostenrijk

Cold-Start technologie.

Energiebesparend,  
economisch, doordacht.

0-stand

110.7/21 NL
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Lastra
Zakelijk en ingetogen –  
en toch onweerstaanbaar 
charmant!

Lastra kranen overtuigen met de glans van hun oppervlakken – 
resultaat van het zorgvuldige hoogglans-chroomwerk resp. de 
roestvrij stalen veredeling. Ze zijn mooi, omdat de duidelijke 
lijnvoering doelgericht alle facetten beïnvloedt. Daarmee komt de 
subliminale indruk tot stand: hier klopt alles. 

En dat geldt niet in de laatste plaats voor het op de duurzame 
betrouwbaarheid afgestemde binnenwerk van de kranen.  
Uitgekiend en in beide uitvoeringen met/zonder uittrekbare  
uitloop zijn Lastra kranen klaar om aan alle eisen te voldoen. 

Lastra 1 
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-
bare uitloop, keramisch binnenwerk 
met bescherming tegen brandwon-
den.

Lastra 2
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/
uittrekbare bare uitloop, keramisch 
binnenwerk met bescherming tegen 
brandwonden.

Lastra 2

Mooi, betrouwbaar, 
flexibel – dagelijkse  
begeleider met blijven-
de charme.

Met/zonder 
uittrekbare 
uitloop 

10 jaar  
fabrieksgarantie
(behalve op slijtdelen)

Klantenservice 
van de fabrikant 
in Duitsland  
en Oostenrijk

Beschikbaar in 
2 oppervlakken

Chroom Roestvrij  
staalkleurig 

Overzicht van de modellen
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Venere
Speels design, hoogwaardig 
binnenwerk: een opvallende 
verschijning.
 
Op en top karakteristieke kraan door het vlotte spel van eigenge-
reide vormen. Curven en rechte lijnen vloeien in elkaar, de bolvor-
mige uitloop trekt onwillekeurig de aandacht op zich.

Het resultaat is voor de zintuigen verleidelijk en weet tegelijk met 
de indruk van aangename nauwkeurigheid te bekoren. Tot de 
doordachte technische attributen van de Venere kranen behoort 
onder andere de antikalkluchtsproeier. De zwenkbare uitloop be-
weegt bij Venere 1 tot ver boven 360° en bij Venere 2 tot 150° 
uit. Venere 2 beschikt bovendien over een 150 cm lange onver-
slijtbare textielslang voor de uittrekbare serviesdouche die twee 
straaltypes vertoont. De douchestraal dient voor het efficiënt af-
spoelen van groenten, sla en fruit of om servies vooraf te reinigen. 
De sproeistraal bereikt gemakkelijk elke hoek van de spoelunit.

Venere 2  
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/
uittrekbare slangdouche (straal/
douche omschakelaar), keramisch 
binnenwerk met bescherming tegen 
brandwonden.

Venere 1 
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-
bare uitloop, keramisch binnenwerk 
met bescherming tegen brandwon-
den.

Venere 2

Minutieus samenspel: 
eigenwijze vorm, soepele 
werking, zijdeachtige 
zintuiglijke waarneming, 
uitstekend bedieningscom-
fort.

10 jaar  
fabrieksgarantie
(behalve op slijtdelen)

Klantenservice 
van de fabrikant 
in Duitsland  
en Oostenrijk

Keramisch binnen-
werk met be-
scherming tegen 
brandwonden

Overtuigende functionaliteit
Debiet, dichtheid, materiaalkwa-
liteit kloppen. Bij elke kraan!

Straal/douche 
omschakelbaar

Chroom

Beschikbaar in

110.11/21 NL
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Naber geeft 10 jaar garantie op elk individueel product (behalve op slijt-
delen) als de montage door een geschoolde kracht uitgevoerd wordt.
Aanvullend wordt en bijkoopgarantie op alle reserveonderdelen verleend. 
Voorwaarden: zie naber.com/garantie. Aanvullend wordt een bijkoopga-
rantie van 15 jaar op alle reserveonderdelen gegarandeerd.  
 
Voorwaarden voor alle SERVIZIO kranen:  
zie www.naber.com/garantievoorwaarden.
 
Bovendien biedt Naber een over het hele gebied van Duitsland en Oosten-
rijk verspreide klantenservice.
 
Alle kranen stemmen uiteraard overeen met de drinkwaterverordening en 
met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Massieve 
messing

Het corpus van de kraan bestaat 
uit massieve messing. Het wordt 
nauwgezet van het beste materiaal 
gemaakt. Debiet en dichtheid van 
het messing corpus worden aan de 
hand van de nieuwste geautomati-
seerde kwaliteitstests op duurzame 
bestendigheid gecontroleerd. De 
500 mm lange aansluitslangen zijn 
reeds voorgemonteerd. Elke kraan is 
met een stabilisatieplaat uitgerust.

Kwalitatief hoogstaand 
binnenwerk

De kern van de ARMATE® SERVI-
ZIO kranen vormen de minutieus 
functionerende, kwalitatief hoogs-
taande binnenwerken. Hoogwaar-
dige keramische afdichtschijven 
zorgen voor een uiterst soepele 
en precieze menging van koud en 
warm water. Alle binnenwerken zijn 
uitgerust met bescherming tegen 
brandwonden. Debiet en dichtheid 
van de binnenwerken worden bij de 
productie nauwkeurig getest.

Oppervlakteveredeling

De glinsterende chroom-, roestvrij 
stalen – en zwarte oppervlakken 
van de hoogwaardige kraancor-
pussen worden aan de hand van 
de modernste methoden veredeld. 
In elke veeleisend uitgeruste keuken 
maken ze van de ARMATE®  
SERVIZIO kranen een jarenlange 
begeleider met een vaste stijl.

10 jaar fabrieks- 
garantie (behalve  
op slijtdelen)

Klantenservice van de 
fabrikant in Duitsland 
en Oostenrijk

Klantenservice  
van de fabrikant 
SERVIZIO 
+49 (0)5407 8152 911
servizio@naber.com 
www.naber.com

10 jaar garantie

Uitgelezen kwaliteit

110.12/21 NL

ARMATE®

Kranen

Uit één stuk
van klassiek tot modern
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ARMATE® Ideal Standard
Competentie en consequentie
voor de keuken Pagina 81–86

ARMATE® KLUDI
Ontvankelijk 
voor alle wensen Pagina 87–100

ARMATE® KWC
Precies en elegant Pagina 101–110

ARMATE® LINEA
Perfect qua ontwerp
en functionaliteit Pagina 111–128 

ARMATE® Wastafelkranen
Modernste techniek
voor pure ontspanning Pagina 12–134

ARMATE® Warmwateropslag
Warm water – onmiddellijk! Pagina 135–140

ARMATE® SERVIZIO
Premium kranen
van een hoge klasse Pagina 110.1–110.16 



ARMATE®

SERVIZIO

Premium kranen
van een hoge klasse

Portare Pagina 110.13

Lastra Pagina 110.14

Venere Pagina 110.15
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Overzicht van de kranen
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Nora 1 4 4      4 70  360° 286 187 83

Nora 4 4 4  4    4 70  120° 312 203 83

Nora 5 4    4 (25)   4 70  360° 297 187 83

Ceraplan 2 4 4     4    360° 220 211 84

Ceraplan 3 4 4  4   4    120° 220 220 84

Ceraplan 4 4    4 (25)  4    360° 225 211 84

Ceraflex 1 4 4     4    360° 172 228 85

Ceraflex 2 4 4  4   4    120° 164 210 85

Ceraflex 5 4    4 (25)  4    360° 205 228 85

Ceraflex 3 4 4     4    360° 241 222 85

Cerafit 2 4 4  4   4    120° 145 190 86

Cerafit 3 4 4     4    360° 228 221 86

Cerafit 1 4	 4	 	 	 	 	 4    360° 169 226 86

CeraPlan Bad 4      4     144 109 130

Cera Vito Bad 4      4     156 111 130

Connect Air 4      4     156 112 130

Tesi Bad 4      4     159 93 130

74/21 NL



ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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SERVIZIO

Portare
Alle Portare kranen beschikken over hoogwaardige antikalkluchtsproeiers die 
duurzaam tegen kalkaanslag ingaan. Bovendien beschikken ze over de 
energie-efficiënte Cold-Start uitrusting voor een hedendaags energiegebruik. Bij 
courante eengreepsmengkranen wordt om optische redenen of routine de hendel 
doorgaans in het midden gesloten. Wordt deze in deze positie bediend, dan 
gaan koud- en warmwaterleiding open. Aanvankelijk blijft het water echter koud 
omdat het een tijd lang duurt voordat er warm water aan de uitloop aankomt. Tot 
dan toe wordt er desondanks warm water verbruikt, dat vooraf qua energie inten-
sief verhit moest worden. Anders is dat bij de Cold-Start uitrusting van Portare: 
ook in de middelste stand stroomt er enkel en alleen koud water. Warm water 
wordt er pas bij gemengd wanneer de hendel verder in de stand "Heet" 
bewogen wordt. Zo wordt ongebruikt energieverbruik vermeden.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk

Portare 1 D MADE IN
GERMANY

KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch 
binnenwerk en beschermingsinrichting tegen brandwonden.
— energiebesparende koudestartfunctie
—  zwenkbereik 360°
—  boor Ø 35 mm

 228 
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0

5021300 chroom, hoogdruk 176,47 213,53 €

5021301 roestvrij staalkleurig, hoogdruk 239,50 289,80 €

5021302 mat zwart, hoogdruk 229,41 277,59 €

Portare 2 D MADE IN
GERMANY

KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare uitloop, zijdelingse hendel, 
keramisch binnenwerk en beschermingsinrichting tegen brandwonden.
— energiebesparende koudestartfunctie
—  zwenkbereik 360°
—  boor Ø 35 mm

 59 
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0

5021303 chroom, hoogdruk 226,89 274,54 €

5021304 roestvrij staalkleurig, hoogdruk 319,33 386,39 €

5021305 mat zwart, hoogdruk 315,13 381,31 €

Portare 3 D MADE IN
GERMANY

KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch 
binnenwerk en beschermingsinrichting tegen brandwonden.
— energiebesparende koudestartfunctie
—  zwenkbereik 360°
—  boor Ø 35 mm

 59 

 213 
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37

 

0

5021306 chroom, hoogdruk 166,39 201,33 €

5021307 roestvrij staalkleurig, hoogdruk 226,89 274,54 €

5021308 mat zwart, hoogdruk 218,49 264,37 €

110.13/21 NL

Een grote stap: de kranenserie ARMATE® 
SERVIZIO van Naber maakt met het grootste 
gemak haar klasse duidelijk. De premium 
kranen overtuigen met hun selecte kwaliteit 
– perfect qua design en functionaliteit en bij 
het dagelijkse gebruik. En zijn bovendien 
"Made in Germany"! 
 
Gaande van de luxueuze gevoelsindruk 
tot en met het hoogwaardige binnenwerk 
voldoen ARMATE® SERVIZIO kranen aan de 
hoogste eisen.

Massieve messing

Het corpus van de kraan bestaat uit massie-
ve messing. Het wordt nauwgezet van het 
beste materiaal gemaakt. Debiet en dicht-
heid van het messing corpus worden aan 
de hand van de nieuwste geautomatiseerde 
kwaliteitstests op duurzame bestendigheid 
gecontroleerd. De 500 mm lange aansluit- 
slangen zijn reeds voorgemonteerd. Elke 
kraan is met een stabilisatieplaat uitgerust.

Oppervlakteveredeling 

De glinsterende chroom-, roestvrij stalen – en 
zwarte oppervlakken van de hoogwaardige 
kraancorpussen worden aan de hand van 
de modernste methoden veredeld. In elke 
veeleisend uitwgeruste keuken maken ze van 
de ARMATE® SERVIZIO kranen een jarenlan-
ge begeleider met een vaste stijl.

Kwalitatief hoogstaand binnenwerk

De kern van de ARMATE® SERVIZIO kranen 
vormen de uitstekend agerende, kwalitatief 
hoogstaande binnenwerken. Ze zorgen voor 
een uiterst soepele en precieze menging van 
koud en warm water. Alle binnenwerken 
zijn uitgerust met bescherming tegen brand-
wonden, de binnenwerken van de modellen 
Portare 1, 2 en 3 beschikken bovendien over 
de energie-efficiënte Cold-Start technologie. 
Debiet en dichtheid van de binnenwerken 
worden bij de productie nauwkeurig getest.

SERVIZIO

Naber geeft 10 jaar garantie op 
elk individueel product (behalve 
op slijtdelen) als de montage door 
een geschoolde kracht uitgevoerd 
wordt. Aanvullend worden bij- 
koopgarantie op alle reserveon-
derdelen verleend. Voorwaarden: 
zie naber.com/garantie.

Bovendien biedt Naber een 
over het hele gebied verspreide 
klantenservice in Duitsland en 
Oostenrijk.

Alle kranen stemmen uiteraard 
overeen met de drinkwaterveror-
dening en met de bijbehorende 
Duitse en Europese norm.

Klantenservice af fabriek: 
SERVIZIO 
Tel. +49 5407 8152911 
servizio@naber.com 
www.naber.com

Kr
an

en
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ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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Venere
Op en top karakteristieke kraan door het vlotte spel van eigengereide vormen. 
Curven en rechte lijnen vloeien in elkaar, de bolvormige uitloop trekt onwille-
keurig de aandacht op zich.

Het resultaat is zintuiglijk verleidelijk en weet tegelijk met de indruk van een 
aangename preciesheid te bekoren. Tot de doordachte technische attributen van 
de Venere kranen behoort onder andere de antikalkluchtsproeier. De zwenkbare 
uitloop beweegt bij Venere 1 tot ver boven 360° en bij Venere 2 tot 150°. 
Venere 2 beschikt bovendien over een 150 cm lange onverslijtbare textielslang 
voor de uittrekbare serviesdouche die twee straaltypes vertoont. De douchestraal 
dient voor het efficiënt afspoelen van groenten, sla en fruit of om servies vooraf te 
reinigen. De sproeistraal bereikt gemakkelijk elke hoek van de spoelunit. 

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk

Venere 1 D MADE IN
GERMANY

KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, keramisch binnenwerk en 
beschermingsinrichting tegen brandwonden.
—  zwenkbereik 360°
—  boor Ø 35 mm

 257 

 51 

 1
64

 
 1

39
 

 220 

SERVIZIO

5021313 chroom, hoogdruk 98,32 118,97 €

Venere 2 D MADE IN
GERMANY

KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche 
omschakelbaar), keramisch binnenwerk en beschermingsinrichting tegen 
brandwonden.
—  zwenkbereik 150°
—  boor Ø 35 mm 1

20
  1
78

 

 55 

 244 

 199 5021314 chroom, hoogdruk 158,82 192,17 €
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ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Kr
an

en

Lastra
Uitgesproken zakelijk, koel, ingetogen en toch onweerstaanbaar charmant! 
Lastra kranen overtuigen met de verlichtingskracht van hun oppervlakken – het 
resultaat van het zorgvuldige hoogglans-chroomwerk resp. de roestvrij stalen 
veredeling. Ze zijn mooi, omdat de duidelijke lijnvoering doelgericht alle facetten 
beïnvloedt. Daarmee komt de subliminale indruk tot stand: hier klopt alles. En dat 
geldt niet in de laatste plaats voor het op de duurzame betrouwbaarheid 
afgestemde binnenwerk van de kranen. Uitgekiend en in beide uitvoeringen met/
zonder uittrekbare uitloop zijn Lastra kranen klaar om aan alle eisen te voldoen.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk
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Lastra 1 D MADE IN
GERMANY

KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, keramisch binnenwerk en 
beschermingsinrichting tegen brandwonden.
—  zwenkbereik 150°
—  boor Ø 35 mm

SERVIZIO

5021309 chroom, hoogdruk 189,92 229,80 €

5021310 roestvrij staalkleurig, hoogdruk 253,78 307,07 €

Lastra 2 D MADE IN
GERMANY

KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare uitloop, keramisch binnenwerk en 
beschermingsinrichting tegen brandwonden.
—  zwenkbereik 150°
—  boor Ø 35 mm

 55 
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 1
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 1
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 201 

Ø
29 

5021311 chroom, hoogdruk 196,64 237,93 €

5021312 roestvrij staalkleurig, hoogdruk 258,82 313,17 €

110.14/21 NL



NotenARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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SERVIZIO

110.16/21 NL



Algemene verkoopsvoorwaarden B2B 

I. Draagwijdte
1.  Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de koper en 

ons afgesloten verdragen met betrekking tot de levering van goederen, voor zover de 
koper ondernemer is (§ 14 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]). Ze zijn ook van toepas-
sing op alle toekomstige verdragen met betrekking tot de levering van goederen, ook 
wanneer deze niet expliciet overeen zijn gekomen. Afwijkende voorwaarden van de 
koper, die wij niet expliciet erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook wanneer wij 
hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar maken. Onderstaande verkoopsvoorwaarden 
zijn eveneens van toepassing wanneer wij, in het besef van tegenovergestelde of af-
wijkende voorwaarden van de koper, de bestelling van de koper zonder voorbehoud 
 uitvoeren.

2.  In de verdragen zijn alle overeenkomsten die tussen de koper en ons met het oog op de 
uitvoering van de verkoopverdragen zijn getroffen, schriftelijk vastgelegd. Mondelinge 
afspraken zullen door de partijen schriftelijk worden bevestigd. Indien overeenkomsten 
zowel in het Duits als in een vreemde taal opgesteld worden, dan is de Duitse taalversie 
in geval van een geschil doorslaggevend.

II. Offertes en het afsluiten van verdragen
1.  Een bestelling van de koper die als offerte voor het afsluiten van een verkoopover-

eenkomst kan worden gekwalificeerd, kunnen wij binnen twee weken - in geval van 
bestelling via het Naber dealerportal, 5 werkdagen – accepteren, door middel van 
het sturen van een opdrachtbevestiging of door het sturen van de bestelde producten 
binnen dezelfde termijn. Gedurende deze periode is de koper aan zijn bestelling ge-
bonden. 

2.  Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting, tenzij wij deze uitdrukkelijk 
als wettelijk bindend hebben aangegeven. 

3.  Alle mondelinge en schriftelijke informatie over de gebruiksmogelijkheden en geschikt-
heid van onze goederen wordt naar beste weten verstrekt. Deze is echter louter op 
onze ervaring gebaseerd en kan als dusdanig niet gegarandeerd worden. Wij kunnen 
hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Het is in het bijzonder aan de koper zelf 
om te bepalen of de goederen wel degelijk  geschikt zijn voor het doel waarvoor hij 
deze wil gebruiken.

4.  Wij behouden alle eigendoms-, auteurs- en naburige rechten op alle afbeeldingen, 
berekeningen, schetsen, staalboeken, catalogussen evenals andere documentatie. De 
koper mag deze alleen na onze voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven 
aan derden, onafhankelijk van het feit dat wij deze als vertrouwelijk hebben aangege-
ven.

III. Betalingsvoorwaarden
1.  Onze prijzen gelden vanuit de fabriek, zonder verpakking en moeten in euro worden 

betaald tenzij anders vastgelegd in onze opdrachtbevestiging. Onze prijzen zijn ex-
clusief de wettelijke BTW. Deze wordt naar wettelijke hoogte op de dag van facturatie 
afzonderlijk op de factuur vermeld.

2. In geval van betaling binnen 10 dagen na verzending van de factuur (factuurdatum) 
kan 2% betalingskorting van de koopprijs worden afgetrokken, anders dient het be-
drag netto (zonder aftrek) 30 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden, voor zover 
er op de opdrachtbevestiging geen andere betalingstermijn staat vermeld. Een betaling 
wordt enkel als voltooid beschouwd, wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. 
In geval van betaling per cheque, wordt de betaling enkel als voltooid beschouwd, 
wanneer de cheque is verzilverd. Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor te 
leveren tegen contante betaling bij inontvangstneming met 2% korting. Bij bestellingen 
met een goederenwaarde van maximaal € 50,00 netto behouden wij ons een toeslag 
van € 6,50 voor kleine hoeveelheden voor. In geval van overeenkomsten waarin „voor-
uitbetaling“ is overeengekomen, moet de aankoopprijs 10 dagen na factuurdatum 
worden voldaan.

3.  In geval van achterstallig betaling, zijn de wettelijke regelingen (§ 288 BGB [Duits 
Burgerlijk Wetboek]) van toepassing. 

4.  De koper heeft enkel recht op een schadevergoeding, wanneer de tegenvordering 
van rechtswege vastgesteld of onbetwist is, ook indien hij gebreken heeft gemeld of 
tegenaanspraken heeft aangevoerd. De koper kan dit retentierecht enkel uitoefenen als 
zijn tegenvordering berust op dezelfde contractuele relatie.

5.  Wij behouden ons het recht voor betalingsgaranties en/of vooruitbetalingen te eisen.
6.  Heeft de koper een betalingsachterstand of ontstaat er gegronde twijfel omtrent de 

kredietwaardigheid van de koper, dan behouden wij ons het recht voor alle vorderin-
gen aan hem opeisbaar te stellen en/of geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere 
leveringen of zelfs de bestaande overeenkomsten volledig te ontbinden.

IV. Leverings- en diensttermijnen, aansprakelijkheid voor vertraagde levering
1.  Leveringstermijnen of -limieten die niet uitdrukkelijk als bindend overeen zijn gekomen, 

zijn uitsluitend niet-bindende informatie. De door ons opgegeven leveringstermijn be-
gint niet voordat de opdracht volledig duidelijk is en alle technische vragen zijn beant-
woord. Eveneens dient de koper naar behoren en op tijd aan alle aan hem opgelegde 
verplichtingen te voldoen.

2.  In gevallen van force majeur, bijv. arbeidsgeschillen, ongeregeldheden en overige 
onvoorziene schadelijke gebeurtenissen buiten onze verantwoordelijkheid, wordt de 
leveringstermijn met de duur van de verstoring verlengd, voor zover deze aantoonbaar 
op de totstandkoming van onze diensten van invloed is. Dit geldt eveneens wanneer 
deze omstandigheden bij onze leveranciers optreden. Duurt de verstoring langer dan 
vier weken, nadat de oorspronkelijk overeengekomen termijn is verstreken, dan kan 
iedere contractuele partij de overeenkomst ontbinden. Het ontbinden van de overeen-
komst heeft betrekking op het nog niet vervulde deel van de overeenkomst, tenzij de 

gedeeltelijk volbrachte diensten voor de koper niet bruikbaar zijn. Voor de koper ont-
staat daaruit geen aanspraak op schadevergoeding.

3.  Indien het bij de ten grondslag liggende koopovereenkomst om een onderlinge over-
eenstemming gaat, waarbij de diensten op een nauwkeurig bepaalde datum plaatsvin-
den, in de zin van het [Duitse] Burgerlijk Wetboek of het Handelswetboek, dan zijn wij 
conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk. Hetzelfde geldt wanneer de koper als 
gevolg van een door ons opgetreden leveringsvertraging gerechtigd is de opheffing van 
zijn belang in een verdere uitvoering van de overeenkomst te doen gelden. In dat geval 
is onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade 
beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke 
schending van de overeenkomst van onze kant. Wij stellen ons volgens de wettelijke 
bepalingen eveneens aansprakelijk tegenover de koper bij leveringsvertraging wanneer 
deze door een opzettelijke schending van de overeenkomst of grove nalatigheid van 
onze kant wordt veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaal-
gesproken optredende schade is beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt 
veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. In elk 
geval is een aanmaning van de koper vóór het intreden van verzuim noodzakelijk.

4.  Anders kan de koper, in geval van een door ons veroorzaakte leveringsvertraging, 
voor elke  volledige week vertraging, een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van 
de leverwaarde,  maximaal echter niet meer dan 5% van de leverwaarde vorderen.

5.  Een verdere aansprakelijkheid voor een door ons veroorzaakte leveringsvertraging is 
uitgesloten.

6.  Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen en diensten te leveren, voor zover dit 
voor de klant redelijk is.

7.  In geval van een „vooruitbetaling“ zijn wij pas verplicht te leveren wanneer we over het 
factuurbedrag kunnen beschikken.

V. Risico-overdracht, in gebreke blijven van acceptatie, 
verzending/verpakking
1.  De koper draagt het risico voor het laden en verzenden. De bepalingen betreffende de 

verzending van de aankoop in overeenstemming met § 447 BGB [Duits Burgerlijk Wet-
boek] zijn van toepassing, ook wanneer de verzending met onze transportmiddelen of 
door onze medewerkers wordt uitgevoerd.

2.  Wij zullen ons best doen tegemoet te komen aan de wensen en belangen van de koper 
met  betrekking tot de –aard en wijze van verzending; daaruit voortvloeiende extra 
kosten - ook bij overeengekomen gratis levering - komen ten laste van de koper. Voor 
de verzending wordt een transportverzekering afgesloten, voor zover de koper dit bij 
de bestelling uitdrukkelijk wenst. De kosten worden doorberekend aan de verkoper en 
afzonderlijk op de factuur vermeld.

3.  Wij nemen transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de ver-
pakkingsverordening niet terug, met uitzondering van pallets. De koper moet op eigen 
kosten zorgen voor de verwijdering van de verpakking.

4.  Wordt de verzending op verzoek van of door schuld van de koper vertraagd, dan 
bewaren wij de goederen op kosten en risico van de koper. In dat geval staat de aan-
kondiging dat de verzending klaar is voor transport gelijk aan de verzending ervan.

5.  Blijft de koper in gebreke met betrekking tot de ontvangst, dan hebben wij recht om een 
vergoeding voor de ontstane schade en eventuele meerkosten te vorderen. Hetzelfde 
geldt indien de koper door schuld zijn verplichting tot medewerking schendt. Met de 
ingang van het in gebreke blijven betreffende de acceptatie of de schuld van de koper 
gaat het risico van eventuele kwaliteitsvermindering en teloorgang van goederen over 
op de koper.

6.  Wij accepteren geen kosten voor retourzendingen die niet eerst schriftelijk met ons over-
een zijn gekomen, of retourzendingen die door ons, na controle van de reden voor de 
retourzending, niet uitdrukkelijk als terecht kunnen worden aangemerkt (bijv. verkeerde 
levering, defecten, enz.). Mochten er bij ons kosten ontstaan door niet-overeengekomen 
of onterechte retourzendingen, dan brengen wij de opdrachtgever/verzender de werke-
lijk ontstane externe en interne kosten van de retourzending in rekening.

VI. Kwaliteitsgarantie/aansprakelijkheid
1.  Wij bieden geen kwaliteitsgarantie voor defecten die door het normaal verbruik en 

slijtage, foutieve of onzorgvuldige behandeling, onjuiste opslag, ongeschikt of onjuist 
gebruik, of het niet opvolgen van de verwerking- en gebruiksaanwijzingen zijn ont-
staan. Indien de levering volgens de schetsen, specificaties, stalen enz. van de koper 
plaatsvindt, dan draagt de koper het risico van geschiktheid voor het beoogde gebruik.

2.  Garantieaanspraken zijn slechts geldig indien de koper volgens de voorschriften heeft 
voldaan aan zijn onderzoeks- en klachtplicht. De koper is daarom verplicht om duide-
lijke gebreken van de goederen onmiddellijk na ontvangst te melden. Verborgen gebre-
ken, die bij ontvangst niet onmiddellijk vastgesteld kunnen worden, dienen onmiddellijk 
na het ontdekken ervan gemeld te worden.

3. In geval van een klacht hebben wij, naar onze keuze, het recht om te eisen dat de 
koper ons de defecte goederen terugstuurt of deze voor inspectie of vervanging ter 
beschikking houdt. Slechts in geval van een terechte klacht zullen wij de kosten voor 
de retourzending dragen.

4. In geval van een defect hebben wij het recht, naar onze keuze, binnen een redelijke 
termijn, vervangende goederen te leveren of de defecte goederen te herstellen. Een 
plicht tot vervanging of reparatie van de goederen bestaat niet indien wij, op basis van 
wettelijke bepalingen, het recht hebben dit te weigeren. Bij onze keuze van de aard 
van vervanging of reparatie dienen wij rekening houden met de aard van het defect 
en de gerechtvaardigde belangen van de koper. De kosten die voor de vervanging 
of reparatie nodig zijn, worden door ons gedragen. Aanvullende kosten die ontstaan 
doordat de goederen naar een andere locatie moeten worden gebracht dan de plaats 

van uitvoering van de overeenkomst of de zetel van het bedrijf, worden niet door ons 
gedragen, tenzij het overbrengen naar de andere locatie strookt met het gebruik van 
de goederen waarvoor ze zijn bedoeld.

5.  Indien vervanging niet mogelijk is, kan de koper, naar eigen keuze, een korting op de 
aankoopprijs (mindering) vorderen of de overeenkomst ontbinden. Ontbindt de koper 
de overeenkomst, dan heeft hij daarbij geen recht op een schadevergoeding vanwege 
het defect, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het defect door een opzettelijke fout of 
grove nalatigheid. Is slechts een deel van de geleverde goederen defect, dan kan de 
koper enkel de volledige overeenkomst ontbinden, als hij geen interesse heeft voor het 
resterende deel van de levering.

6.  Het verhaalsrecht van de koper tegenover ons wegens aanspraken op garantieaan-
spraken en -rechten voortvloeiend uit overeenkomsten voor consumptiegoederen (§§ 
474, 478 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) is enkel van toepassing op de koper voor 
zover de koper op grond van  wettelijke bepalingen ten overstaan van zijn afnemers 
verplicht is tot het vervullen van garantieaanspraken en -rechten. Verhaalsrecht tegen-
over ons is uitgesloten voor zover de koper ten overstaan van zijn afnemers geen 
wettelijke verplichtingen heeft en in het bijzonder uit coulance, of op grond van aparte 
beloften of garanties van de koper niet tot waarborging en het aanvaarden van aan-
sprakelijkheid verplicht is.

7.  De aanspraken en rechten vanwege een defect van de goederen kunnen door de 
koper slechts binnen een garantietermijn van twaalf maanden vanaf de levering van de 
goederen uitgeoefend worden. Dit geldt niet voor aanspraken en rechten waarvoor de 
wet dwingend langere termijnen oplegt in overeenstemming met § 438 lid 1 Nr. 2 van 
het BGB [Duits Burgerlijk wetboek] betreffende gebouwen en zaken voor gebouwen 
(bouwmaterialen) of in overeenstemming met § 445b BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] 
betreffende het verhaalsrecht van ondernemers.

8.  Wij aanvaarden aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid 
of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of tussen-
personen zowel als voor de schade die onder de aansprakelijkheid in het kader 
van de wet op productaansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder zin 1 valt 
en die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid of frauduleuze opzet door 
ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen, aanvaarden wij 
aansprakelijkheid in overeenkomst met de wettelijke bepalingen. In dit geval echter, 
is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot te voorziene, normaalgesproken op-
tredende schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussen-
personen niet opzettelijk hebben gehandeld. In de mate waarin wij met betrekking 
tot de goederen of delen hiervan een geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie 
hebben gegeven, aanvaarden wij eveneens aansprakelijkheid in het kader van deze 
garantie. Voor de schade die gebaseerd is op de gegarandeerde geschiktheid of 
houdbaarheid, maar die zich niet direct voordoet in de goederen, aanvaarden wij 
slechts aansprakelijkheid indien het risico van een dergelijke schade duidelijk onder 
de geschiktheids- en houdbaarheidsgarantie valt.

9.  Wij aanvaarden tevens aansprakelijkheid voor schade die door eenvoudige nalatig-
heid wordt veroorzaakt, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op een dergelijke 
schending van contractuele verplichtingen waarvan de naleving van bijzondere bete-
kenis is voor het realiseren van het contractuele doel (essentiële verplichtingen). In dat 
geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de normaalgesproken te voorziene 
schade.

10. Een verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de 
aangevoerde aanspraak. Dit geldt in het bijzonder ook voor onrechtmatige aanspra-
ken, voor aanspraken tot schadevergoeding van vergeefse pogingen in plaats van 
prestaties of schadevergoeding voor verloren winsten. Voor zover onze aansprake-
lijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt deze ook voor de persoonlijke aansprakelijk-
heid van onze personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en 
tussenpersonen.

11. Aanspraken voor schadevergoeding van de koper vanwege een defect verjaren één 
jaar na  levering van de goederen. Dit geldt niet in geval van schade aan leven, li-
chaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim 
door ons, onze wettelijke  vertegenwoordigers of tussenpersonen, of wanneer wij of 
onze wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld, of 
indien onze eenvoudige tussenpersonen  opzettelijk hebben gehandeld.

12. Onze buitendienstmedewerkers en handelsvertegenwoordigers zijn niet bevoegd ver-
klaringen betreffende defecten en garantieaanspraken wettelijk bindend namens ons 
af te leggen.

VII. Eigendomsvoorbehoud
1.a) Tot alle vorderingen zijn voldaan, met inbegrip van alle openstaande saldi van 

de lopende  rekening, waartoe wij gerechtigd zijn ten opzichte van de koper uit 
hoofde van de bestelling alsook uit hoofde van de betreffende overeenkomst, blijven 
de geleverde goederen (voorbehouden goederen) ons eigendom (uitgebreid eigen-
domsvoorbehoud).

1.b) Indien het uitgebreide eigendomsvoorbehoud niet van toepassing is in het land waar 
de koper gevestigd is, blijven de goederen ons eigendom totdat alle vorderingen, 
met inbegrip van  belastingen, heffingen of transportkosten, waartoe wij vanwege 
de betreffende bestelling  gerechtigd zijn ten opzichte van de koper zijn voldaan 
(eenvoudig eigendomsvoorbehoud).

2.  In geval schending van het contract door de koper, bijv. door betalingsachterstand, 
zijn wij gerechtigd de voorbehouden goederen terug te nemen na het instellen van 
een redelijke termijn; indien het instellen van een termijn volgens wettelijke bepa-
lingen overbodig is, zijn wij ook zonder verlenging gerechtigd de voorbehouden 
goederen terug te vorderen. Nemen wij de voorbehouden goederen terug, dan bete-
kent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Leggen wij beslag op de voorbehouden 
goederen, dan betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Wij hebben het 
recht om na de terugvordering over de voorbehouden goederen te beschikken. Na 

aftrek van een redelijk bedrag voor de gebruikskosten, dient de verkoopopbrengst 
verrekend te worden met de bedragen die de koper ons schuldig is.

3.  De koper moet de voorbehouden goederen met zorg behandelen en deze op eigen 
kosten naar behoren tegen nieuwwaarde tegen brand-, water- en diefstalschade ver-
zekeren. Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden dienen door de koper op eigen 
kosten te worden uitgevoerd.

4.  De koper heeft het recht de voorbehouden goederen in de normale bedrijfsvoering te 
verkopen en/of te gebruiken zolang er geen betalingsachterstand is. Pandrechten of 
cessies zijn niet toegestaan. Vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop van ver-
werkte of onverwerkte voorbehouden goederen of uit overige rechtsgronden (verze-
kering, ongeoorloofde handelingen) met betrekking tot de voorbehouden goederen 
(inclusief het totaal aan saldivorderingen op de lopende rekening) ter waarde van 
de factuurbedragen (incl. BTW) van onze vorderingen cedeert de koper nu al zeker-
heidshalve aan ons; wij aanvaarden deze cessie. Wij geven de koper herroepelijk 
 toestemming om de aan ons overgedragen vorderingen voor zijn rekening in eigen 
naam te ontvangen. De ontvangstmachtiging kan te allen tijde worden herroepen als 
de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.

5.  Voor wat betreft de cessie van inning van vorderingen door middel van factoring 
is de koper eveneens niet bevoegd om , tenzij tegelijkertijd de verplichting van de 
factor wordt bepaald om de tegenprestatie voor het bedrag van de vorderingen 
rechtstreeks voor ons te bewerkstelligen, indien er nog vorderingen ten aanzien van 
de koper bestaan.

6.  Elke bewerking of transformatie van de voorbehouden goederen door de koper 
wordt in elk geval voor ons ten uitvoer gebracht. Voor zover de voorbehouden goe-
deren bewerkt zijn met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij de 
mede-eigendom van de nieuwe objecten ter waarde van de voorbehouden goederen 
(factuurbedrag, incl. BTW) in verhouding tot de andere bewerkte objecten op het 
tijdstip van de bewerking. Voor de door bewerking ontstane, nieuwe objecten geldt 
hetzelfde als voor de voorbehouden goederen. In geval van niet te scheiden vermen-
ging van de voorbehouden goederen met andere objecten die ons niet toebehoren, 
verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe object ter waarde van de voorbehou-
den goederen (factuurbedrag incl. BTW) in verhouding tot de andere vermengde ob-
jecten op het tijdstip van vermenging. Indien het object van de verkoper, als gevolg 
van het vermengen, als belangrijkste object kan worden gezien, dan zijn de koper en 
wij het erover eens dat de koper ons het verhoudingsgewijze mede-eigendom over 
dit object overdraagt. Wij aanvaarden deze overdracht. Ons aldus ontstane exclu-
sieve of mede-eigendom van een object wordt door de koper voor ons gewaarborgd.

7.  Wanneer derden zich de voorbehouden goederen toe-eigenen, in het bijzonder in 
geval van be slaglegging, zal de koper op ons eigendom wijzen en ons onmiddellijk 
op de hoogte brengen zodat wij onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen. Indien 
de derde partij niet in staat is de in deze samenhang ontstane gerechtelijke en bui-
tengerechtelijke kosten aan ons te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.

8.  Wij zijn verplicht de ons ter beschikking staande zekerheden in zoverre vrij te geven, 
dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden 10% hoger is dan de veilig te 
stellen vorderingen; daarbij hebben wij de verantwoordelijkheid voor de keuze van 
de vrij te geven zekerheden.

VIII. Afbeeldingen en afmetingen
  Afbeeldingen, technische gegevens en afmetingen in brochures en prijslijsten wor-

den niet als een bindende overeenkomst en niet als een gewaarborgde eigenschap 
beschouwd. Dit zijn slechts indicatieve waarden. Bindende informatie kan voor indi-
viduele gevallen op verzoek worden opgevraagd. Een speciale geschiktheid kan niet 
uit de afbeeldingen en afmetingen worden opgemaakt. Wijzigingen blijven uitdruk-
kelijk voorbehouden.

IX. Plaats van handeling, jurisdictie, toepasselijk recht
1.  De plaats van handeling voor leveringen en betalingen (met inbegrip van cheques- 

en wissel activiteiten) is, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, onze statutaire 
zetel in Nordhorn.

2.  De exclusieve lokale en internationale bevoegde rechtbank komt toe aan onze sta-
tutaire zetel Nordhorn (Duitsland). We hebben echter het recht om de koper ook bij 
zijn algemeen bevoegde rechtbank (woon- of vestigingsplaats) aan te klagen.

3.  De betrekkingen tussen de verdragspartijen zijn uitsluitend onderworpen aan het in 
de Bondsrepubliek Duitsland geldend recht, met uitsluiting van het Internationaal Pri-
vaatrecht (EGBGB). Toepassing van het CISG [VN-verdrag betreffende internationale 
koopovereenkomsten van roerende zaken] is  uitgesloten.

4.  Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden of in het kader van 
overige afspraken volledig of gedeeltelijk nietig of niet uitvoerbaar zijn of worden, 
blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken onaangetast. De ver-
dragspartijen verplichten zich een werkzame of uitvoerbare bepaling of afspraak 
ter vervanging van de nietige of onuitvoerbare bepaling op te nemen, die zoveel 
mogelijk strookt met de economische bepalingen.

5.  De titels van de afzonderlijke bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaar-
den zijn alleen ter oriëntatie bedoeld en hebben geen onafhankelijke regelgevende 
inhoud en geen juridische  betekenis.

6.  Gegevens van de koper die betrekking hebben op het zakenverkeer met hem worden 
in de zin van de Duitse data- en privacywetgeving verwerkt.

X. Precedence van de Duitse versie
  Indien de onderhavige verkoopsvoorwaarden in verschillende talen beschikbaar 

zijn, dan is voor het duiden van de interpretatie uitsluitend de Duitse versie doorslag-
gevend.

Naber GmbH
Management: Ingrid Naber, 
Hans-Joachim Naber en Lasse Naber

Stand 01/2021
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Naber – Het origineel

Naber is een door een familie gerund 
middenbedrijf met maatschappelijke zetel 
in Nordhorn (Duitsland). Keukenprofes-
sionals vinden bij Naber oplossingen 
voor nagenoeg elke planning en iedere 
installatie. Op de tot onze firma beho-
rende ontwikkelingsafdeling ontstaan er 
regelmatig zowel technisch als decoratief 
richtinggevende producten die keukens 
in de hele wereld weer een stuk beter, 
comfortabeler en efficiënter maken.

Naber GmbH 
Ontwikkeling ∙ Productie ∙ Verkoop

Enschedestraße 24 
48529 Nordhorn 
Duitsland

Telefoon + 49 5921 704 - 0 
Fax   + 49 5921 704 -140 

naber@naber.com 
www.naber.com
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