
 

 

 

 

 

 

AFGEWERKTE MATEN IN MM! LET OP: DE LENGTE DIE U OPGEEFT IS TEVENS DE NERFRICHTING! 

DIKTE 
in mm 

LENGTE 
in mm 

BREEDTE 
in mm 

AANTAL 
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Naam:  Tel:  Mail:  

Adres:    Uw referentie:  

Datum:  Offerte  Bestelling  

      

Info platen:      

Info afplakband:      

Type afplakband : pvc 1mm = M / pvc 2mm = P / fineer 1mm = F1 / fineer 2mm = F2 / overschilderbaar 1mm = S 

Extra's : rijboringen = RIJB / potscharnieren = POT / drevelen = DREV / ruggroef = RG (vermelden bij opmerkingen) 

Steenweg op Merksplas 71 
2 3 0 0  T u r n h o u t  
w w w . v e r w a e s t . b e  

Tel: 014 41 35 68  
Fax: 014 41 15 86  
Mail: houthandel@verwaest.be 

BIJKOMENDE INFO/TEKENINGEN/…  KUNNEN STEEDS OP EEN APART BLAD BIJGEVOEGD WORDEN. 
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