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Overzicht systemen | Oprolbare zonnezeilen 

 

  

 

 

Soliday A Soliday X 

 

Soliday C Soliday CS 
Soliday CS 

Twin Bediening 
Soliday XS 

Manueel oprolbaar  * * - - - 

 Elektrisch oprolbaar - * *    

 
Zeil 

Soltis 92 - - - **   

Austronet 950   - - - - 

Austrosail PES    - - - 

Austrosail NANO       

Austrosail CONCEPT - - -    

Oppervlakte zeil max. 55 m² max. 45 m² max. 35 m² 
max. 85 m² 

**max. 55 m² 
max. 56 m² max. 110 m² 

Zeilvorm          
  /   

 

 
Masten 

Aluminium masten       

Inox masten       

Droppole masten       

Hoogteverstelling       

Lengte diagonale as 
 max. 6 m  
 max. 8m 

 max. 8m 
 max. 6m   
 max. 6m  max. 12m 

 max. 6m   
 max. 8m 

 max. 6m   
 max. 8m 

       * : Soliday X en Soliday XS worden manueel uitgerold en automatisch opgerold 
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Tabel lengte diagonale as | Soliday A / X / C 

 

 
 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

Breedte 

zeil  

(in m): 

3 4,24 4,61 5,00 5,41 5,83 6,26 6,71 7,16 7,62 8,08 8,54 9,01 9,49 

3,5 4,61 4,95 5,32 5,70 6,10 6,52 6,95 7,38 7,83 8,28 8,73 9,19 9,66 

4 5,00 5,32 5,66 6,02 6,40 6,80 7,21 7,63 8,06 8,50 8,94 9,67 9,85 

4,5 5,41 5,70 6,02 6,36 6,73 7,11 7,50 7,91 8,32 8,75 9,18 9,62 10,06 

5 5,83 6,10 6,40 6,73 7,07 7,43 7,81 8,20 8,60 9,01 9,43 9,86 10,30 

5,5 6,26 6,52 6,80 7,11 7,43 7,78 8,14 8,51 8,90 9,30 9,71 10,12 10,55 

6 6,71 6,95 7,21 7,50 7,81 8,14 8,49 8,85 9,22 9,60 10,00 10,40 10,82 

6,5 7,16 7,38 7,63 7,91 8,20 8,51 8,85 9,19 9,55 9,92 10,31 10,70 11,10 

7 7,62 7,83 8,06 8,32 8,60 8,90 9,22 9,55 9,90 10,26 10,63 11,01 11,40 

7,5 8,08 8,28 8,50 8,75 9,01 9,30 9,60 9,92 10,26 10,61 10,97 11,31 11,72 

8 8,54 8,73 8,94 9,18 9,43 9,71 10,00 10,31 10,63 10,97 11,31 11,67 12,04 

8,5 9,01 9,19 9,67 9,62 9,86 10,12 10,40 10,70 11,01 11,34 11,67 12,02 12,38 

9 9,49 9,66 9,85 10,06 10,30 10,55 10,82 11,10 11,40 11,72 12,04 12,38 12,73 

 

 

 

 

  

 
 Lengte zeil (in m) : 

 Zeiloppervlakte is te groot. Lengte is ok, maar zeiloppervlakte moet kleiner 

  

 Soliday C systeem mogelijk met 1 spanmast (zie prijslijst Soliday C) – andere afmetingen op aanvraag! 
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Masten | Oprolbare zonnezeilen  

 

Aluminium (Standaard)  

De Soliday mast staat voor eenvoud en strakke vormgeving. Kenmerkend is de robuuste 

weerstand door het sterke materiaal. Zoals een surfmast buigt de mast een beetje bij hoge 

belasting om daarna weer terug te buigen in de oorspronkelijke stand.  

De masten zijn bestand tegen invloeden van buitenaf - zoals chloor van een zwembad, 

zoutwater,… - en eenvoudig te onderhouden 

 

 

 

 

Inox (Supplement) 

Tijdloos elegant en mooi! Wanneer deze masten goed verzorgd worden zullen ze 

blijven imponeren met hun blijvende glans en duurzaamheid!  

 

 

 

 

 

Alu-masthoezen in RAL-kleur(Supplement)  

De aluminium masten imponeren door hun elegante en stijlvolle uitstraling.  

Met een speciaal proces worden de overzetmasten gecoat met een poedercoating, gelakt 

en vervolgens gehard onder hoge temperatuur.  

Het resultaat is een opmerkelijk mooie mast met dezelfde sterke eigenschappen als de 

Soliday aluminium masten. 
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Masten | Oprolbare zonnezeilen 

 

Droppole (Supplement)  

De Droppole is een speciaal ontwikkelde designmast die 

voldoet aan de hoogste eisen. Het ontwerp is gebaseerd op de 

mast van een zeilboot, en combineert design en functionaliteit. 

Deze druppelvorm heeft een viervoudige stijfheid in de 

trekrichting en kan zowel onder een hoek van 10º als 

loodrecht worden geplaatst.  

De koord van de hoogteverstelling en elektrische bekabeling 

van lampen, speakers of verwarming zijn keurig afgedekt. De 

mooie vorm en strakke lijnen zijn de basis kenmerken van 

deze designmast. De speciaal voor deze Droppole ontworpen 

lier om het zonnezeil in hoogte te verstellen is toonaangevend 

in gebruiksgemak en comfort. 

De masten zijn leverbaar in geanodiseerd zilver en in een 

matzwarte uitvoering: de Designline Black 
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Doeken | Oprolbare zonnezeilen 

 

  

 

- Zeer robuuste PVC-gecoate PES-stof 

- 75 tot 85 % ondoorzichtig 

- 75 – 85 % schaduw 

- Zeer sterke scheurweerstand 

- Open structuur 

- Eenvoudige reiniging 

- Uitstekende Outdoor-eigenschappen 

- Brandgedrag B1 

- UV-bescherming UPF 11-25 

- Bedrukbaar 

- Aanbevolen voor Soliday C & CS 

 

 

 

 

- Robuuste HDPE gebreide stof 

- 85 tot 95 % ondoorzichtig 

- 80 – 95 % schaduw 

- Vlekbestendig 

- Sterke scheurweerstand 

- Eenvoudige reiniging 

- Geen warmteontwikkeling 

- Rot en schimmelbestendig 

- Uitstekende Outdoor-eigenschappen 

- UV-bescherming UPF 11-25 

- Ideaal voor Soliday A & X 

 

 

 

Water 

doorlaatbaar 

Lucht 

doorlaatbaar 

Water 

doorlaatbaar 

Lucht 

doorlaatbaar 
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Doeken | Oprolbare zonnezeilen 

 

 

- Waterafstotende stof met acrylcoating 

- 100 % ondoorzichtig en schaduw 

- Gesloten weefselstructuur 

- Niet reinigbaar ! 

- Hoge waterbestendigheid 

- Uitstekende Outdoor-eigenschappen 

- UV-bescherming UPF 50+ 

- Bedrukbaar 

- Uitsluitend te gebruiken in droog klimaat 

 

 

 

 

 

 

- 100 % in de kern geverfde Satura Max weefsel 

- 100 % ondoorzichtig en schaduw 

- Vlekbestendig 

- Sterke scheur- en kreukweerstand 

- Eenvoudige reiniging 

- Uitstekende Outdoor-eigenschappen 

- Ademende stof 

- Zeer hoge water- en schimmelbestendigheid 

- UV-bescherming UPF 50+ 

- Ideaal voor Soliday C en CS 

- Ook van toepassing bij vaste zeilen 

  

Water 

bestendig 

Water 

bestendig 
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Doeken | Oprolbare zonnezeilen 

 

 

- Speciale Hightech PES-stof met uitstekende technische  

waarden 

- Zelfreinigend effect door innovatieve oppervlaktebehandeling 

- Gesloten weefselstructuur 

- Hoge waterbestendigheid 

- Stralende helderheid 

- Hoge kleurglans 

- Zeer robuust en scheurvast 

- Hoge lichtechtheid 

- UV-bescherming UPF 50+ 

- Bedrukbaar 

- Aan te raden bij de Soliday A, C en CS 

- Niet bruikbaar bij vaste zonnezeilen 

 

  

Water 

bestendig 
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Doekstalen | Oprolbare zonnezeilen 

 

Bepaal het type doek en kleur via de doekstalenwaaiers van Soliday. 

Netto kostprijs : 6,50 € / stuk 

 

 

 

Demonstratiekoffer | Oprolbare zonnezeilen 

 

Handige koffer met extra grote doekstalen en profieldoorsnedes van de masten en optionele toebehoren. 

Netto kostprijs : 212,00 € / stuk 
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Soliday A | Beschrijving 

 

SOLIDAY A is een handmatig oprolbaar zonnezeil van de aanvangsklasse. Hij overtuigt door zijn luchtige en lichte design 

en zijn uiterst veelzijdige gebruiksmogelijkheden van zeilvorm- en grootte.  

Het erg eenvoudig te bedienen zeilsysteem is binnen de kortste keren uitgerold dan wel opgespannen en kan in iedere 

positie en grootte gefixeerd worden.  

De diagonaal verlopende as overtuigt door haar elegante design en haar lengte van max. 8 m. zoals alle SOLIDAY-

systemen wordt SOLIDAY A individueel op maat aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.  

SOLIDAY A is indien gewenst verkrijgbaar met hoogteaanpassing en touwstopfunctie. 

 

Technische details : 

Zeil vorm :  Driehoek, vierhoek 

Oppervlakte zeil : Max. 55 m² 

Uitval zeil :  Max. 7 m per zijde 

Lengte diagonale as : Max. 8 m 

Bevestigingen :  Masten en/of wandbevestiging* 

Bediening :  Manueel 

*kan perfect zonder masten gemonteerd worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP ! Bekijk de instructievideo’s ook online via onze website !  



 Alle prijzen zijn in € - exclusief btw – onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten 13 
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Soliday A | Prijslijst 

Systeem : Inclusief compleet rewinder systeem, diagonale as, standaard zilver katrolsysteem – exclusief masten en muurpunten! 

Artikelnummer Lengte diagonale as Prijs per systeem 

NL73001A003 3 m 2.208,00 € 

NL73001A004 4 m 2.285,00 € 

NL73001A005 5 m 2.359,00 € 

NL73001A006 6 m 2.435,00 € 

NL73001A007 7 m 2.510,00 € 

NL73001A008 8 m 2.585,00 € 
 

Bevestigingsmogelijkheden : 

Artikelnummer Omschrijving Prijs per stuk 

NL00E13000114 Soliday A spanningsset muur/muur 367,00 € 

NL00E13000115 Soliday A spanningsset muur/mast (Aluminium – rond) 321,00 € 

NL00E13000116 Soliday A spanningsset mast/mast (Aluminium – rond) 229,00 € 

NL00E13000052 Railgeleider 1,5 m – schuifwagen en eindkappen inclusief mastmontage 275,00 € 

NL00E13000204 Railgeleider 1,5 m – schuifwagen, touwrem en eindkappen inclusief mastmontage 362,00 € 

NL00E13000205 Soliday schuifwagen met touwrem 221,00 € 

NL00E13000059 Lier met slinger om het zonnezeil comfortabel vast te zetten 825,00 € 

NL00E13000264 Lier montageplaat voor Soliday A wandbevestiging 155,00 € 

- Wandbeugel mast (1 set) : bevat 2 stuks – aangepast volgens gewenste mast 173,00 € 

NL00E13000709 Inox muurplaat – bevestiging vierkante plaat 150 x 150 mm 106,00 € 

NL00E13000235 Lege mast Aluminium – rond – lengte 3 m – ø 78 mm – dikte 6 mm 330,00 € 

NL00E13000238 Lege mast Aluminium – rond – lengte 4 |5 |6 m – ø 78 mm – dikte 6 mm (*) 567,00 € 

NL00E13001650 Lege mast Aluminium  00E13000235 – antraciet uitvoering RAL7016 416,00 € 

NL00E13001652 Lege mast Aluminium  00E1300238 – antraciet uitvoering RAL7016 (*) 702,00 € 

NLHYP0E0002 Supplement overzethuls matzwart voor aluminiummast (zie p. 6) 348,00 € 

NL00E13000135 Lege mast Inox – rond – lengte 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

NL00E13000138 Lege mast Inox – rond – lengte 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

NL00E13000335 Lege mast Droppole zilver – lengte 3m – exclusief montagestift kort 621,00 € 

NL00E13000336 Lege mast Droppole zilver – lengte 4m – exclusief montagestift kort 771,00 € 

NL00E13000337 Lege mast Droppole zilver – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.021,00 € 

NL00E13000338 Lege mast Droppole zwart – lengte 3m – exclusief montagestift kort 727,00 € 

NL00E13000347 Lege mast Droppole zwart – lengte 4m – exclusief montagestift kort 895,00 € 

NL00E13000348 Lege mast Droppole zwart – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.173,00 € 

NL00E13000227 Grondschroef kort / lang 482,00 € 

NLHYP02021 Plaatsing Soliday grondschroef - in België  193,00 € 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 
 

Doek : 

Doektype Prijs per m² 

Austronet 950 44,00 € 

Austrosail PES 72,00 € 

Austrosail Nano 100,00 € 

Beschermhoes lichtgrijs met klittenband en elastieken 35,00 €/lm 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36)) 
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Schematische voorstelling van de opbouw van het zonnezeil Soliday A  – de 

bevestigingspunten A, B, C en D kunnen ook  als muurpunten uitgevoerd zijn: 

1. As 2. Zeil 3. Bevestigingspunten 4. Katrol 5. Rolkabel 6. Glijders met geleiderail 

7. Spankabel 

Overzichtsbeeld van de manueel bediende as bij Soliday A 
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Soliday X | Beschrijving 

 

SOLIDAY-X is de nieuwe generatie van een semi-automatisch zonnezeil. Wat u hier te wachten staat? Een zeer 

puristische vormgeving, een innovatieve techniek en vernieuwend design plus een zeer groot gebruikscomfort. Ons devies 

is dan ook: “maximaal reduceren”- met een minimum aan inspanning bereiken we maximale functionaliteit.  

Hoe dit werkt? Door de gepatenteerde zelfoprollende Soliday-as kan het zonnezeil manueel met een koord uitgerold en 

door het lossen van het koord terug opgerold worden. Het erg eenvoudig te bedienen systeem is dus binnen de kortste 

keren uitgerold dan wel opgespannen en kan in iedere positie en grootte gefixeerd worden. En dit voor oppervlaktes tot 

45 m2. Waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk ook kan? 

 

Technische details : 

Zeil vorm :  Vierhoek 

Oppervlakte zeil : Max. 45 m² 

Uitval zeil :  Max. 6 m per zijde 

Lengte diagonale as : Max. 8 m 

Bevestigingen :  Masten en/of wandbevestiging 

Bediening :  Manueel uitrollen – automatisch 

   oprollen 

Doektype :  Austronet 950 

          Austrosail Nano 

          Austrosail PES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP ! Bekijk de instructievideo’s ook online via onze website ! 

Manueel uitrollen 

Automatisch oprollen 
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Soliday X | Prijslijst 

Systeem : Inclusief complete oproltechniek met zelfoprollende diagonale as, grijs koord (ø 6,5 mm), standaard katrolsysteem met 

zwarte lier en zwartgele zwengel van 20 cm – exclusief masten en muurpunten 

Artikelnummer Lengte diagonale as Prijs per systeem 

NL74001A003 3 m 3.408,00 € 

NL74001A004 4 m 3.513,00 € 

NL74001A005 5 m 3.619,00 € 

NL74001A006 6 m 3.724,00 € 

NL74001A007 7 m 3.826,00 € 

NL74001A008 8 m 3.932,00 € 

 

Bevestigingsmogelijkheden : 

Artikelnummer Omschrijving Prijs per stuk 

NL00E13000114 Soliday A spanningsset muur/muur 367,00 € 

NL00E13000115 Soliday A spanningsset muur/mast (Aluminium – rond) 321,00 € 

NL00E13000116 Soliday A spanningsset mast/mast (Aluminium – rond) 229,00 € 

NL00E13000052 Railgeleider 1,5 m – schuifwagen en eindkappen inclusief mastmontage 275,00 € 

NL00E13000777 RVS-plaat voor montage van de lier aan de wand – 310 x 60 mm 95,00 € 

- Wandbeugel mast (1 set) : bevat 2 stuks – aangepast volgens gewenste mast 173,00 € 

NL00E13000709 Inox muurplaat – bevestiging vierkante plaat 150 x 150 mm 106,00 € 

NL00E13000235 Lege mast Aluminium – rond – lengte 3 m – ø 78 mm – dikte 6 mm 330,00 € 

NL00E13000238 Lege mast Aluminium – rond – lengte 4m | 5m|6 m – ø78 mm – dikte 6 mm (*) 567,00 € 

NL00E13001650 Lege mast Aluminium  00E13000235 – antraciet uitvoering RAL7016 416,00 € 

NL00E13001652 Lege mast Aluminium  00E1300238 – antraciet uitvoering RAL7016 (*) 702,00 € 

NLHYP0E0002 Supplement overzethuls matzwart voor aluminiummast (zie p. 6) 348,00 € 

NL00E13000135 Lege mast Inox – rond – lengte 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

NL00E13000138 Lege mast Inox – rond – lengte 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

NL00E13000227 Grondschroef kort / lang 482,00 € 

NLHYP02021 Plaatsing Soliday grondschroef in België  193,00 € 

 

Doek : 

Doektype Prijs per m² 

Austronet 950 44,00 € 

Austrosail Nano 100,00 € 

Austrosail PES 72,00 € 

Beschermhoes lichtgrijs met klittenband en elastieken 35,00 €/lm 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36) 
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Soliday XS | Beschrijving 

 

SOLIDAY-XS verenigt op een vrij simpele manier 2 voordelen: aan de ene kant de flexibiliteit van een zonnezeil en aan de 

andere kant de praktische ophanging van de as langs de muur. Soliday XS opent met zijn twee nieuwe patenten de deur 

naar volledig nieuwe werelden en toepassingen.  

Uitgerust met de éénpuntsbediening van de Soliday X – een zelfoprollende as – kan het zonnezeil manueel tot 6 m van 

de wand uitgerold worden, wat tot een maximale oppervlakte van 35 m2 leidt. En met de nieuwe spantechniek kunnen 

de spanmasten buiten de zeilhoeken geplaatst worden waardoor het zichtveld volledig open blijft. 

Daarnaast behoudt Soliday XS alle relevante eigenschappen: zeer licht in vormgeving, een architecturaal accent als 

designelement en de mogelijkheid om de hoogte te regelen. 

 

 

Technische details : 

Zeil vorm :  Driehoek / Vierhoek 

Oppervlakte zeil : Max. 35 m² 

Uitval zeil :  Max. 6 m  

Lengte diagonale as : Max. 6 m 

Bevestigingen :  Masten en/of wandbevestiging 

Bediening : Manueel uitrollen, automatisch 

oprollen 

         Doektype :  Austrosail Nano 

    Austrosail PES 

 

  

 

 

 

Doordat de lier en zwengel afneembaar zijn, is er maar één systeem 

nodig per installatie. Bij alle andere bevestigingspunten volstaat het dat er 

een basisplaat gemonteerd is die voorzien is van een valstopklem (voor 

muurpunten is er een bijkomende muurplaat nodig). De lier is uit roestvrij 

staal gemaakt waardoor er een zo goed als professionele spanning op 

het zeil kan gecreëerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP ! Bekijk de instructievideo’s ook online via onze website ! 
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Soliday XS | Prijslijst 

Systeem : Inclusief complete oproltechniek met zelfoprollende as tegen de muur gemonteerd, grijs koord (ø 6,5 mm), standaard 

katrolsysteem met zwarte lier en zwartgele zwengel van 20 cm – exclusief masten en muurpunten 

Artikelnummer Lengte as  Prijs per systeem 

NL76001A023 3 m 3.408,00 € 

NL76001A024 4 m 3.513,00 € 

NL76001A025 5 m 3.619,00 € 

NL76001A026 6 m 3.724,00 € 

 

Bevestigingsmogelijkheden : 

Artikelnummer Omschrijving Prijs per stuk 

NL00E13000777 RVS-plaat voor montage van de lier aan de wand – 310 x 60 mm 95,00 € 

NL00E13000052 Railgeleider 1,5 m – schuifwagen en eindkappen inclusief mastmontage 275,00 € 

NL00E13000204 Railgeleider 1,5 m – schuifwagen, touwrem en eindkappen inclusief mastmontage 362,00 € 

- Wandbeugel mast (1 set) : bevat 2 stuks – aangepast volgens gewenste mast 173,00 € 

NL00E13000046 Inox wandbevestiging – 150 x 156 x 6 mm – binnenzijde 80 mm 157,00 € 

NL00E13000235 Lege mast Aluminium – rond – lengte 3 m – ø 78 mm – dikte 6 mm 330,00 € 

NL00E13000238 Lege mast Aluminium – rond – lengte 4m |5m|6 m – ø 78 mm – dikte 6 mm (*) 567,00 € 

NLHYP0E0002 Supplement overzethuls matzwart voor aluminiummast (zie p. 6) 348,00 € 

NL00E13001650 Lege mast Aluminium  00E13000235 – antraciet uitvoering RAL7016 416,00 € 

NL00E13001652 Lege mast Aluminium  00E1300238 – antraciet uitvoering RAL7016 (*) 702,00 € 

NL00E13000135 Lege mast Inox – rond – lengte 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

NL00E13000138 Lege mast Inox – rond – lengte 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

NL00E13000227 Grondschroef kort / lang 482,00 € 

NLHYP02021 Plaatsing Soliday grondschroef in België  193,00 € 

 

Doek: 

Doektype Prijs per m² 

Austrosail Nano 100,00 € 

Austrosail PES 72,00 € 

Beschermhoes lichtgrijs met klittenband en elastieken 35,00 €/lm 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36)) 
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Soliday C | Beschrijving 

 

De volledig automatische SOLIDAY-C biedt u bedieningscomfort van het hoogste niveau. Wind- en zonsensoren zorgen 

voor een zelfstandige, zelfregulerende besturing van het zeilsysteem en garanderen hoogste veiligheid ook tijdens uw 

afwezigheid.  

De individuele bediening gebeurt met behulp van een afstandsbediening. Het diagonaal oprollende SOLIDAY-C is 

gebaseerd op een nieuwe, gepatenteerde techniek van dynamische zeilophanging.  

Plotseling optredende belastingen zoals sterke windbuien of extreme regen worden afgestoten door het voortdurend op 

spanning staande zonnezeil. De dynamische zeilophanging is de doorslaggevende factor die de SOLIDAY-C met de juiste 

planning zeer geschikt maakt als zowel zon- als ook  regenbeschermingssysteem. 

 

Technische details : 

Zeilvorm :  Vierhoek - koppelbaar 

Oppervlakte zeil : Max. 85 m² 

Uitval zeil :  Max. 7 m per zijde 

Lengte diagonale as : Max. 12 m (binnen garantie) 

Bevestigingen :  Masten en/of wandbevestiging 

Bediening :  Motor Becker PSF + handzender + windsensor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP ! Bekijk de instructievideo’s ook online via onze website ! 
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Soliday C | Prijslijst 

Systeem : Inclusief spanmechanisme met gasveer, motor, handzender, windbeveiliging en 1 of 2 aluminium spanmasten van 3 m 

hoogte – muurbevestigingen niet inbegrepen 

Lengte 

diagonale as 
Artikelnummer 

Prijs per systeem 

1 aluminium ronde spanmast  
Artikelnummer 

Prijs per systeem 

2 aluminium ronde spanmasten  

4 m NL71001A004 5.958,00 € NL71001A204 7.272,00 € 

5 m NL71001A005 6.099,00 € NL71001A205 7.412,00 € 

6 m NL71001A006 6.179,00 € NL71001A206 7.481,00 € 

7 m NL71001A007 6.379,00 € NL71001A207 7.686,00 € 

8 m NL71001A008 6.480,00 € NL71001A208 7.782,00 € 

9 m NL71001A009 7.687,00 € NL71001A209 8.986,00 € 

10 m NL71001A010 7.887,00 € NL71001A210 9.199,00 € 

11 m NL71001A011 8.105,00 € NL71001A211 9.398,00 € 

12 m NL71001A012 8.319,00 € NL71001A212 9.616,00 € 

 

Artikelnummer Meerprijs aanpassing spanmasten en benodigdheden : Prijs per stuk 

NL00E13000097 Meerprijs Aluminium spanmast – lengte 4m | 5m | 6m (*) 191,00 € 

NL00E13000293 Meerprijs Aluminium spanmast antraciet RAL7016 – lengte tot 3 m 55,00 € 

NL00E13000295 Meerprijs Aluminium spanmast antraciet RAL7016 – lengte 4m | 5m | 6 m (*) 267,00 € 

NL00E13000094 Meerprijs Inox spanmast – lengte tot 3m 106,00 € 

NL00E13000095 Meerprijs Inox spanmast – lengte tot 4m|5m|6m (*) 422,00 € 

NL00E13000340 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 3m – exclusief montagestift kort 382,00 € 

NL00E13000343 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 3m – exclusief montagestift kort 447,00 € 

NL00E13000341 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 4m – exclusief montagestift kort 547,00 € 

NL00E13000349 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 4m – exclusief montagestift kort 639,00 € 

NL00E13000342 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 5m – exclusief montagestift lang 760,00 € 

NL00E13000350 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 5m – exclusief montagestift lang 869,00 € 

NL00E13000344 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 6m – exclusief montagestift lang 776,00 € 

NL00E13000351 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 6m – exclusief montagestift lang 1.201,00 € 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36) 

 

Artikelnummer Bevestigingsmogelijkheden : Prijs per stuk 

NL00E13000709 Inox muurplaat – bevestiging vierkante plaat 150 x 150 mm 106,00 € 

- Wandbeugel mast (1 set) : bevat 2 stuks – aangepast volgens gewenste mast 173,00 € 

NL00E13000227 Grondschroef kort / lang 482,00 € 

NLHYP02021 Plaatsing Soliday grondschroef in België  193,00 € 

 

Doek : 

Doektype Prijs per m² 

Soltis 92 – door het gewicht van deze stof is de maximale oppervlakte beperkt tot 55 m2 108,00 € 

Austrosail Nano  100,00 € 

Austrosail Nano brandvertragend (B1)- aangeraden voor publieke ruimtes 128,00 € 

Austrosail Concept 104,00 € 

Beschermhoes lichtgrijs met klittenband en elastieken 35,00 €/lm 
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Soliday C | Prijslijst 

 

Artikelnummer Extra masten Prijs per stuk 

NL00E13000235 Lege mast Aluminium – rond – lengte 3 m – ø 78 mm – dikte 6 mm 330,00 € 

NL00E13000238 Lege mast Aluminium – rond – lengte 4 | 5 | 6 m – ø 78 mm – dikte 6 mm (*) 567,00 € 

NL00E13001650 Lege mast Aluminium gepoederlakt antraciet RAL 7016 – lengte 3 m 416,00 € 

NL00E13001652 Lege mast Aluminium gepoederlakt antraciet RAL 7016 – lengte 4|5|6 m (*) 702,00 € 

NLHYP0E0002 Supplement overzethuls matzwart voor aluminiummast (zie p. 6) 348,00 € 

NL00E13000135 Lege mast Inox – rond – lengte 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

NL00E13000138 Lege mast Inox – rond – lengte 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

NL00E13000335 Lege mast Droppole zilver – lengte 3m – exclusief montagestift kort 621,00 € 

NL00E13000336 Lege mast Droppole zilver – lengte 4m – exclusief montagestift kort 771,00 € 

NL00E13000337 Lege mast Droppole zilver – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.021,00 € 

NL00E13000338 Lege mast Droppole zwart – lengte 3m – exclusief montagestift kort 727,00 € 

NL00E13000347 Lege mast Droppole zwart – lengte 4m – exclusief montagestift kort 895,00 € 

NL00E13000348 Lege mast Droppole zwart – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.173,00 € 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36)) 

 

Artikelnummer Omleidingsset Prijs per stuk 

NL71007A001 Indien 1 van de masten op punt A of C staat is een omleidingsset nodig 445,00 € 

 

Artikelnummer Extra motor Prijs per stuk 

NL71003A014 Motor voor herstelling 936,00 € 

 

Artikelnummer Accessoires voor bedieningssysteem Prijs per stuk 

NL71002A005 Wandschakelaarset voor motor met zon- en windsensor – niet draadloos 524,00 € 

NL71003A002 Draadloze handzender – 1-kanaals met zon- en windsensor 212,00 € 

NL71003A037 Draadloze handzender – 5-kanaals met zon- en windsensor 386,00 € 

NL71003A004 Zon- en windsensor voor stroomaansluiting 414,00 € 

NL71003A005 Zon- en windsensor met zonnecel 681,00 € 

NL71002A010 Draadloze wandzender – 1-kanaals op batterij (geen zon- en windsturing) 119,00 € 

NL00E13001800 
Home control console plus USB-stick– voor bediening via app en smartphone of 

tablet  
384,00 € 

 

Artikelnummer Accessoires voor hoogteverstelling Prijs per stuk 

NL71006A001 
Soliday hoogteverstellingsset voor aluminium- en inoxmasten  

(handbediend met koordsysteem) 
340,00 € 

NL00E13000208 
Soliday hoogteverstellingsset voor droppolemasten – zilverkleurig aluminium-RVS 

(handbediend met afneembare zwengel)- standaard voor droppoles in zilver 
860,00 € 

NL00E13000988 

Soliday hoogteverstellingsset voor droppolemasten – designuitvoering in zwart, 

titanium of blauw - (handbediend met afneembare zwengel) – standaard voor 

droppoles in zwart 

935,00 € 

NL00E13000974 Soliday elektrische hoogteverstellingsset aluminium masten 1.995,00 € 

NL00E13000975 Soliday elektrische hoogteverstellingsset inox masten  1.995,00 € 

NL00E13000976 Soliday elektrische hoogteverstellingsset droppole masten  1.995,00 € 
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Soliday CS | Beschrijving 

 

Het SOLIDAY-CS biedt in vergelijking met reguliere zonnezeilen een opvallend grote oppervlaktezonnewering met volledig 

automatisch radiografisch bedieningscomfort. SOLIDAY-CS wordt met behulp van een horizontale, motoraangedreven as 

aan de gebouwwand als een klassieke zonneluifel opgerold.  

Door middel van een nieuwe, gepatenteerde systeemoplossing wordt het zeil met één druk op de knop tot 7 meter 

automatisch uitgerold. Daarbij kan het zeil een driehoekige vorm met een mast hebben, of een vierhoekige vorm met 

twee masten – naar wens horizontaal of in een hoek gespannen.  

Dit nieuwe zeilconcept voor zon- en regenbescherming opent hele nieuwe ontwerpdimensies – een architectonische 

highlight voor de coole zomeruren. 

Technische details : 

Zeilvorm :  Driehoek, trapezium 

Oppervlakte zeil : Max. 56 m² 

Uitval zeil :  Max. 7 m 

Lengte diagonale as : Max. 8 m 

Bevestigingen : Masten en wandbevestiging 

Bediening :  Motor Becker PSF + handzender + windsensor 

Masten:   zowel op buitenzijde als centraal mogelijk 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP ! Bekijk de instructievideo’s ook online via onze website ! 
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Soliday CS | Prijslijst 

Systeem : Inclusief spanmechanisme met gasveer, motor, handzender, windbeveiliging en 1 of 2 aluminium spanmasten van 3 m 

hoogte – muurbevestigingen niet inbegrepen 

Lengte 

oprolas 

Artikelnummer Driehoekig zonnezeil 

 met 1 aluminium ronde spanmast 

Artikelnummer Trapezium zonnezeil 

met 2 aluminium ronde spanmasten 

2 m NL72001A012 5.451,00 € NL72001A022 6.762,00 € 

3 m NL72001A013 5.564,00 € NL72001A023 6.931,00 € 

4 m NL72001A014 5.722,00 € NL72001A024 7.100,00 € 

5 m NL72001A015 5.948,00 € NL72001A025 7.362,00 € 

6 m NL72001A016 6.050,00 € NL72001A026 7.475,00 € 

7 m NL72001A017 6.799,00 € NL72001A027 8.224,00 € 

8 m NL72001A018 6.950,00 € NL72001A028 8.376,00 € 

 

Artikelnummer Meerprijs aanpassing spanmasten en benodigdheden : Prijs per stuk 

NL00E13000097 Meerprijs Aluminium spanmast – lengte 4m | 5m | 6m (*) 191,00 € 

NL00E13000293 Meerprijs Aluminium spanmast antraciet RAL7016 – lengte tot 3m 55,00 € 

NL00E13000295 Meerprijs Aluminium spanmast antraciet RAL7016 – lengte 4m | 5m | 6 m (*) 267,00 € 

NL00E13000094 Meerprijs Inox spanmast – lengte tot 3m 106,00 € 

NL00E13000095 Meerprijs Inox spanmast – lengte 4m | 5m | 6m (*) 422,00 € 

NL00E13000340 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 3m – exclusief montagestift kort 382,00 € 

NL00E13000343 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 3m – exclusief montagestift kort 447,00 € 

NL00E13000341 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 4m – exclusief montagestift kort 547,00 € 

NL00E13000349 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 4m – exclusief montagestift kort 639,00 € 

NL00E13000342 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 5m – exclusief montagestift lang 760,00 € 

NL00E13000350 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 5m – exclusief montagestift lang 869,00 € 

NL00E13000344 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 6m – exclusief montagestift lang 776,00 € 

NL00E13000351 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 6m – exclusief montagestift lang 1.201,00 € 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36) 

 

Artikelnummer Bevestigingsmogelijkheden : Prijs per stuk 

NL00E13000046 Inox wandbevestiging – 150 x 156 x 6 mm – binnenzijde 80 mm 157,00 € 

- Wandbeugel mast (1 set) : bevat 2 stuks – aangepast volgens gewenste mast 173,00 € 

NL00E13000227 Grondschroef kort / lang 482,00 € 

NLHYP02021 Plaatsing Soliday grondschroef in België  193,00 € 

 

Doek : 

Doektype Prijs per m² 

Soltis 92  108,00 € 

Austrosail Nano  100,00 € 

Austrosail Nano brandvertragend B1 – aan te raden voor publieke ruimtes 128,00 € 

Austrosail Concept 104,00 € 

Beschermhoes lichtgrijs met klittenband en elastieken 35,00 €/lm 
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Soliday CS | Prijslijst 

 

Artikelnummer Extra masten Prijs per stuk 

NL00E13000235 Lege mast Aluminium – rond – lengte 3 m – ø 78 mm – dikte 6 mm 330,00 € 

NL00E13000238 Lege mast Aluminium – rond – lengte 4m |5m |6 m – ø 78 mm – dikte 6 mm(*) 567,00 € 

NL00E13001650 Lege mast Aluminium gepoederlakt antraciet RAL 7016 – lengte 3 m 416,00 € 

NL00E13001652 Lege mast Aluminium gepoederlakt antraciet RAL 7016 – lengte 4|5|6 m(*) 702,00 € 

NLHYP0E0002 Supplement overzethuls matzwart voor aluminiummast (zie p. 6) 348,00 € 

NL00E13000135 Lege mast Inox – rond – lengte 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

NL00E13000138 Lege mast Inox – rond – lengte 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

NL00E13000335 Lege mast Droppole zilver – lengte 3m – exclusief montagestift kort 621,00 € 

NL00E13000336 Lege mast Droppole zilver – lengte 4m – exclusief montagestift kort 771,00 € 

NL00E13000337 Lege mast Droppole zilver – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.021,00 € 

NL00E13000338 Lege mast Droppole zwart – lengte 3m – exclusief montagestift kort 727,00 € 

NL00E13000347 Lege mast Droppole zwart – lengte 4m – exclusief montagestift kort 895,00 € 

NL00E13000348 Lege mast Droppole zwart – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.173,00 € 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36) 

 

Artikelnummer Extra motor Prijs per stuk 

NL71003A014 Motor voor herstelling 936,00 € 

 

Artikelnummer Accessoires voor bedieningssysteem Prijs per stuk 

NL71002A005 Wandschakelaarset voor motor met zon- en windsensor – niet draadloos 524,00 € 

NL71003A002 Draadloze handzender – 1-kanaals met zon- en windsensor 212,00 € 

NL71003A037 Draadloze handzender – 5-kanaals met zon- en windsensor 386,00 € 

NL71003A004 Zon- en windsensor voor stroomaansluiting 414,00 € 

NL71003A005 Zon- en windsensor met zonnecel 681,00 € 

NL71002A010 Draadloze wandzender – 1-kanaals op batterij (geen zon- en windsturing) 119,00 € 

 

NL00E13001800 

 

Home control console plus USB-stick– voor bediening via app en smartphone of 

tablet 
384,00 € 

 

Artikelnummer Accessoires voor hoogteverstelling Prijs per stuk 

NL71006A001 
Soliday hoogteverstellingsset voor aluminium- en inoxmasten  

(handbediend met koordsysteem) 
340,00 € 

NL00E13000208 
Soliday hoogteverstellingsset voor droppolemasten – zilverkleurig aluminium-RVS 

(handbediend met afneembare zwengel)- standaard voor droppoles in zilver 
860,00 € 

NL00E13000988 

Soliday hoogteverstellingsset voor droppolemasten – designuitvoering in zwart, 

titanium of blauw - (handbediend met afneembare zwengel) – standaard voor 

droppoles in zwart 

935,00 € 

NL00E13000974 Soliday elektrische hoogteverstellingsset aluminium masten 1.995,00 € 

NL00E13000975 Soliday elektrische hoogteverstellingsset inox masten  1.995,00 € 

NL00E13000976 Soliday elektrische hoogteverstellingsset droppole masten  1.995,00 € 
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Soliday CS Twin | Beschrijving 

 

De Soliday CS Twin is het XXL-zonnezeil uit de Soliday-collectie. Het heeft een max. zeilmaat van 110 m² en wordt over 

2 afzonderlijk werkende assen gerold. Dit heeft het voordeel dat elke kant van het zonnezeil ook afzonderlijk in of uit kan 

worden gerold. 

Deze flexibiliteit in grootte is uniek op de markt en verbetert ook de windgevoeligheid van het systeem. Aan de andere 

kant kan de Soliday CS Twin ook gangpaden of terrassen met een breedte of lengte tot 14 m beschermen tegen zon en 

regen.  

Een welgevormd en praktisch regenbestendig luifelsysteem met veel toepassingsmogelijkheden. 

 

 

Technische details : 

Zeil vorm :  Gelijkbenige driehoek en/of trapezium 

Oppervlakte zeil : Max. 110 m² 

Uitval zeil :  Max. 7 m per zijde 

Lengte diagonale as : Max. 8 m 

Bevestigingen : Masten 

Bediening :  Motor Becker PSF + handzender + windsensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

        TIP ! Bekijk de instructievideo’s ook online via onze website !  
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Soliday CS Twin | Prijslijst 

Systeem : Inclusief spanmechanisme met gasveer, motor, handzender, windbeveiliging en 4 aluminium spanmasten van 3 m – excl. 

muurbevestigingen 

Lengte 

oprolas 
Artikelnummer 

2 driehoekige zonnezeilen 

 met 2 aluminium ronde 

spanmasten 

Artikelnummer 

2 trapezium zonnezeilen 

met 4 aluminium ronde 

spanmasten 

2 m NL72001A312 11.271,00 € NL72001A412 12.542,00 € 

3 m NL72001A313 11.544,00 € NL72001A413 12.871,00 € 

4 m NL72001A314 11.863,00 € NL72001A414 13.199,00 € 

5 m NL72001A315 12.336,00 € NL72001A415 13.708,00 € 

6 m NL72001A316 12.543,00 € NL72001A416 13.926,00 € 

7 m - - NL72001A417 15.379,00 € 

8 m - - NL72001A418 15.673,00 € 

 

Artikelnummer Meerprijs aanpassing spanmasten en benodigdheden : Prijs per stuk 

NL00E13000097 Meerprijs Aluminium spanmast – lengte 4m | 5m | 6m (*) 191,00 € 

NL00E13000293 Meerprijs Aluminium spanmast antraciet RAL7016 – lengte tot 3 m 55,00 € 

NL00E13000295 Meerprijs Aluminium spanmast antraciet RAL7016 – lengte 4m |5m|6m (*) 267,00 € 

NL00E13000094 Meerprijs Inox spanmast – lengte tot 3m 106,00 € 

NL00E13000095 Meerprijs Inox spanmast – lengte tot 4m|5m|6m (*) 422,00 € 

NL00E13000340 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 3m – exclusief montagestift kort 382,00 € 

NL00E13000343 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 3m – exclusief montagestift kort 447,00 € 

NL00E13000341 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 4m – exclusief montagestift kort 547,00 € 

NL00E13000349 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 4m – exclusief montagestift kort 639,00 € 

NL00E13000342 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 5m – exclusief montagestift lang 760,00 € 

NL00E13000350 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 5m – exclusief montagestift lang 869,00 € 

NL00E13000344 Meerprijs Droppole spanmast Zilver – lengte tot 6m – exclusief montagestift lang 776,00 € 

NL00E13000351 Meerprijs Droppole spanmast Zwart – lengte tot 6m – exclusief montagestift lang 1.201,00 € 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36) 

 

Artikelnummer Bevestigingsmogelijkheden : Prijs per stuk 

NL00E13000709 Inox muurplaat voor bevestiging aan de muur -  150 x 150 mm 106,00 € 

- Wandbeugel mast (1 set) : bevat 2 stuks – aangepast volgens gewenste mast 173,00 € 

NL00E13000227 Grondschroef kort / lang 482,00 € 

NLHYP02021 Plaatsing Soliday grondschroef in België  193,00 € 

 

Doek : 

Doektype Prijs per m² 

Soltis 92  108,00 € 

Austrosail Nano  100,00 € 

Austrosail Nano brandvertragend B1 – aan te raden voor publieke ruimtes 128,00 € 

Austrosail Concept 104,00 € 

Beschermhoes lichtgrijs met klittenband en elastieken 35,00 €/lm 
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Soliday CS Twin | Prijslijst 

 

Artikelnummer Extra masten Prijs per stuk 

NL00E13000235 Lege mast Aluminium – rond – lengte 3 m – ø 78 mm – dikte 6 mm 330,00 € 

NL00E13000238 Lege mast Aluminium – rond – lengte 4m|5m|6m – ø 78 mm – dikte 6 mm(*) 567,00 € 

NL00E13001650 Lege mast Aluminium gepoederlakt antraciet RAL 7016 – lengte 3 m 416,00 € 

NL00E13001652 Lege mast Aluminium gepoederlakt antraciet RAL 7016 – lengte 4|5|6 m (*) 702,00 € 

NLHYP0E0002 Supplement overzethuls matzwart voor aluminiummast (zie p. 6) 348,00 € 

NL00E13000135 Lege mast Inox – rond – lengte 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

NL00E13000138 Lege mast Inox – rond – lengte 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

NL00E13000335 Lege mast Droppole zilver – lengte 3m – exclusief montagestift kort 621,00 € 

NL00E13000336 Lege mast Droppole zilver – lengte 4m – exclusief montagestift kort 771,00 € 

NL00E13000337 Lege mast Droppole zilver – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.021,00 € 

NL00E13000338 Lege mast Droppole zwart – lengte 3m – exclusief montagestift kort 727,00 € 

NL00E13000347 Lege mast Droppole zwart – lengte 4m – exclusief montagestift kort 895,00 € 

NL00E13000348 Lege mast Droppole zwart – lengte 5m – exclusief montagestift lang 1.173,00 € 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 

(*): Aluminium- en inoxmasten van 5 m en meer moeten bij plaatsing van een versterking voorzien worden (zie p. 34 en p. 36) 

 

Artikelnummer Extra motor Prijs per stuk 

NL71003A014 Motor voor herstelling 936,00 € 

 

Artikelnummer Accessoires voor bedieningssysteem Prijs per stuk 

NL71002A005 Wandschakelaarset voor motor met zon- en windsensor – niet draadloos 524,00 € 

NL71003A002 Draadloze handzender – 1-kanaals met zon- en windsensor 212,00 € 

NL71003A037 Draadloze handzender – 5-kanaals met zon- en windsensor 386,00 € 

NL71003A004 Zon- en windsensor voor stroomaansluiting 414,00 € 

NL71003A005 Zon- en windsensor met zonnecel 681,00 € 

NL71002A010 Draadloze wandzender – 1-kanaals op batterij (geen zon- en windsturing) 119,00 € 

NL00E13001800 
Home control console plus USB-stick– voor bediening via app en smartphone of 

tablet 
384,00 € 

 

Artikelnummer Accessoires voor hoogteverstelling Prijs per stuk 

NL71006A001 
Soliday hoogteverstellingsset voor aluminium- en inoxmasten  

(handbediend met koordsysteem) 
340,00 € 

NL00E13000208 
Soliday hoogteverstellingsset voor droppolemasten – zilverkleurig aluminium-RVS 

(handbediend met afneembare zwengel)- standaard voor droppoles in zilver 
860,00 € 

NL00E13000988 

Soliday hoogteverstellingsset voor droppolemasten – designuitvoering in zwart, 

titanium of blauw - (handbediend met afneembare zwengel) – standaard voor 

droppoles in zwart 

935,00 € 

NL00E13000974 Soliday elektrische hoogteverstellingsset aluminium masten 1.995,00 € 

NL00E13000975 Soliday elektrische hoogteverstellingsset inox masten  1.995,00 € 

NL00E13000976 Soliday elektrische hoogteverstellingsset droppole masten  1.995,00 € 
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Oprolbare zonnezeilen | Accessoires en onderdelen voor Droppole masten 

 

 
Artikelnummer Omschrijving Prijs  

 

NL00E13000335 Lege mast Droppole zilver – lengte 3m 621,00 € 

NL00E13000336 Lege mast Droppole zilver – lengte 4m 771,00 € 

NL00E13000337 Lege mast Droppole zilver – lengte 5m 1.021,00 € 

 

NL00E13000338 Lege mast Droppole zwart – lengte 3m 727,00 € 

NL00E13000347 Lege mast Droppole zwart – lengte 4m 895,00 € 

NL00E13000348 Lege mast Droppole zwart – lengte 5m 1.173,00 € 

 
NL00E13001870 Grondplaat hoek 10° - gegalvaniseerd – ø 250mm. 453,00 € 

NL00E13001872 Grondplaat hoek 2° - gegalvaniseerd – ø 250mm. 453,00 € 

 

NL00E13000324 Montagestift voor Droppole mast kort 177,00 € 

NL00E13000381 Montagestift voor Droppole mast lang 353,00 € 

 

NL00E13000227 Grondschroef 140 / 160 cm 482,00 € 

 

NL00E13000263 Montageplaat voor zon- en windwachter – mastbevestiging 108,00 € 

 

NL00E13000320 Afstandsbeugel 5 cm : Muur/Mast 495,00 € 

 

NL00E13000321 Afstandsbeugel 10 cm : Muur/Mast 521,00 € 

 

NL00E13000322 Afstandsbeugel 20 cm : Muur/Mast 547,00 € 
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Oprolbare zonnezeilen | Accessoires en onderdelen voor Droppole masten 

 

 
Artikelnummer Omschrijving Prijs  

 NL00E13000302 

Zelfdragend frame voor montage zonder grond en/of 

muurverankering – voorgemonteerde huls met hoek 10° - 

100 cm x 100 cm x 50 cm – 600 kg gevuld met keien 

1.290,00 € 

NL00E13000303 

Zelfdragend frame voor montage zonder grond en/of 

muurverankering – voorgemonteerde huls met hoek 0° -  

100 cm x 100 cm x 50 cm – 600 kg gevuld met keien 

1.290,00 € 

 

NL00E13000304 Frame afwerkingscover – 5 houten elementen 906,00 € 

 

NL00E13001600 
Betonblok L-vorm - afmetingen : 115 cm x 115 cm x 55 cm  

Hoogte 45 cm – Gewicht : +/- 960 kg. 
1.747,00 € 

 

NL00E13000208 

Hoogteverstellingsset voor droppolemasten  

(handbediend met afneembare zwengel) 

zilverkleurig, standaard voor droppoles in zilver  

860,00 € 

 

NL00E13000988 

Soliday hoogteverstellingsset voor droppolemasten – 

designuitvoering in zwart, titanium of blauw - (handbediend 

met afneembare zwengel) – standaard voor droppoles in 

zwart 

935,00 € 

 

NL00E13000976 
Hoogteverstellingsset voor droppolemasten (elektrisch)  

enkel voor Soliday C / CS / CS Twin 
1.995,,00 € 
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Oprolbare zonnezeilen | Accessoires en onderdelen voor aluminium masten 

 

 

 

 

 
Artikelnummer Omschrijving Prijs  

 
NL00E13000235 

Lege mast Aluminium – rond – lengte 3 m  

ø 78 mm – dikte 6 mm 
330,00 € 

NL00E13000238 
Lege mast Aluminium – rond – lengte 4m|5m|6m  

ø 78 mm – dikte 6 mm (*) 
567,00 € 

 

NL00E13001604 
Gegalvaniseerde en gepoederlakte stalen grondplaat hoek 

10°– ø 300mm – RAL9007 
336.00 € 

NL00E13001661 
Gegalvaniseerde en gepoederlakte stalen grondplaat hoek 0° - 

ø 300 mm – RAL9007 
336.00 € 

 

NL00E13000227 Grondschroef 140 / 160 cm 482,00 € 

 

NL00E13000741 Montageplaat voor zon- en windwachter – mastmontage 31,00 € 

 

NL00E13001735 Inox montagebeugel voor aluminium masten 97,00 € 

 

NL00E13000202 Versterkingsbeugel voor masten >3 m 854,00 € 

 

NL00E13000147 
Dubbele versterkingsbeugel voor masten >3 m  

(gekoppelde systemen) 
1.110,00 € 

 

NL00E13000244 Ingiethuls voor betonanker (pasvorm) 86,00 € 

 

NL00E13000243 
Inox muurbeugel met 2 gaten ø 13 mm  

Voor montage van aluminium masten aan de muur 
52,00 € 

 

NL00E13000110 
Inox montageplaat voor muurbeugel met 2 gaten ø 13 mm 

Voor montage van aluminium masten aan de muur 
46,00 € 

 

NL00E13000245 

Standaard inox afstandshouder voor wandbevestiging van een 

mast – 50 mm x 50 mm x 185 mm – gebruiken in combinatie 

met NL00E1300243 

87,00 € 

 

NL00E13000249 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van 5 cm – inclusief muurplaat 20/20 
276,00 € 

NL00E13000246 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van 10 cm – inclusief muurplaat 20/20 
293,00 € 

NL00E13000247 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van 20 cm – inclusief muurplaat 20/20 
367,00 € 

NL00E13000966 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van >20 cm – inclusief muurplaat 20/20 
Op aanvraag 
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Oprolbare zonnezeilen | Accessoires en onderdelen voor Aluminium masten 

 

  

 
Artikelnummer Omschrijving Prijs 

 

NL00E13000301 

Zelfdragend frame voor montage zonder grond en/of 

muurverankering met voorgemonteerde huls – 100 cm x  

100 cm x 50 cm – 600 kg (gevuld met keien) 

1.110,00 € 

 

NL00E13000304 Frame afwerkingscover – 5 houten elementen 906,00 € 

 

NL00E13001309 
Betonblok L-vorm - afmetingen : 115 cm x 115 cm x 55 cm  

Hoogte 45 cm – Gewicht : +/- 960 kg. 
1.747,00 € 

 

NL00E13000959 Houten tafeltje – rond model 665,00 € 

 

NL71006A001 
Hoogteverstellingsset voor aluminium masten  

(handbediend met koordsysteem) 
340,00 € 

 

NL00E13000974 
Hoogteverstellingsset voor aluminiummasten (elektrisch) 

enkel voor Soliday C / CS / CS Twin  
1.995,,00 € 

 

NL00E13000133 Meerprijs aluminium mast onder hoek 10° tot max. 20°  185,00 € 

 

NL00E13000160 

Meerprijs aluminium mast onder hoek met extra versterking – 

noodzakelijk bij hoeken waarvan de bevestigingen groter zijn 

dan 30cm tot de muur (bvb. bij masten > 3m) 

395,00 € 
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Oprolbare zonnezeilen | Accessoires en onderdelen voor inox masten 

 

 
Artikelnummer Omschrijving Prijs  

 

NL00E13000135 
Lege mast Inox – rond – lengte 3 m - ø 70 mm – dikte 3 

mm 
419,00 € 

NL00E13000138 
Lege mast Inox – rond – lengte 4m|5m|6m - ø 70 mm – 

dikte 3 mm (*) 
738,00 € 

 

NL00E13000102 Inox V2A grondplaat – Ø 300 mm – 10° 410,00 € 

 

NL00E13000227 Grondschroef 140 / 160 cm 482,00 € 

 

NL00E13000741 Montageplaat voor zon- en windwachter – mastmontage 31,00 € 

 

NL00E13001734 Inox montagebeugel voor inox masten 97,00 € 

 

NL00E13000123 Versterkingsbeugel voor masten >3 m 854,00 € 

 

NL00E13000148 
Dubbele versterkingsbeugel voor masten >3 m  

(gekoppelde systemen) 
1.110,00 € 

 

NL00E13000144 Ingiethuls voor betonanker (pasvorm) 86,00 € 

 

NL00E13000143 
Inox muurbeugel met 2 gaten ø 13 mm  

Voor montage van inox masten aan de muur 
52,00 € 

 

NL00E13000110 
Inox montageplaat voor muurbeugel met 2 gaten ø 13 mm 

Voor montage van inox masten aan de muur 
46,00 € 

 

NL00E13000120 

Standaard inox afstandshouder voor wandbevestiging van 

een mast – 50 mm x 50 mm x 185 mm – gebruiken in 

combinatie met NL00E1300143 

87,00 € 

 

NL00E13000248 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van 5 cm – inclusief muurplaat 20/20 
276,00 € 

NL00E13000121 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van 10 cm – inclusief muurplaat 20/20 
293,00 € 

NL00E13000122 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van 20 cm – inclusief muurplaat 20/20 
367,00 € 

NL00E13000925 
Design inox afstandshouder voor montage muur/mast 

met muurbeugel van >20 cm – inclusief muurplaat 20/20 
Op aanvraag 
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Oprolbare zonnezeilen | Accessoires en onderdelen voor Inox masten 

 

 Artikelnummer Omschrijving Prijs 

 

NL00E13000301 

Zelfdragend frame voor montage zonder grond en/of 

muurverankering – voorgemonteerde huls – 100 cm x 100 

cm x 50 cm – 600 kg (gevuld met keien) 

1.110,00 € 

 

NL00E13000304 Frame afwerkingscover – 5 houten elementen 906,00 € 

 

NL00E13001309 
Betonblok L-vorm - afmetingen : 115 cm x 115 cm x 55 cm  

Hoogte 45 cm – Gewicht : +/- 960 kg. 
1.747,00 € 

 

NL00E13000960 Houten tafeltje – rond model 665,00 € 

 

NL71006A001 
Hoogteverstellingsset voor inoxmasten (handbediend met 

koordsysteem) 
340,00 € 

 

NL00E13000975 
Hoogteverstellingsset voor inox masten (elektrisch) 

enkel voor Soliday C / CS / CS Twin  
1.995,,00 € 

 

NL00E13000105 Meerprijs inox mast onder hoek 10° tot max. 40°  194,00 € 

 

NL00E13000739 

Meerprijs inox mast onder hoek met extra versterking – 

noodzakelijk bij hoeken waarvan de bevestigingen groter zijn 

dan 30cm tot de muur (bvb. bij masten > 3m) 

400,00 € 
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Vaste Zonnezeilen | Beschrijving | Semipermanent 

 

Ondanks het vaste karakter van dit zonnezeil biedt het alle vrijheid, zowel in ontwerp als gebruik.  

 

 

Afhankelijk van de wijze van bevestiging en de oppervlakte, 

creëren we met ons vaste doek een unieke overkapping die 

luchtig aanvoelt en voldoende bescherming biedt tegen de 

weersomstandigheden. 

 

  

 

Het zonnezeil wordt op maat gemaakt en driedimensionaal gevormd. 

We maken gebruik van vaste punten, bijvoorbeeld met een wandplaat 

of een spanmast. Het is niet oprolbaar en heeft daardoor een vast 

karakter. 

De stof die we gebruiken is waterdicht, UV-bestendig, UV-werend en 

kleurvast. Daarnaast rekt de stof niet, waardoor het zonnezeil erg 

lang meegaat. U kunt het doek eenvoudig zelf reinigen, of u laat het 

na een aantal jaar industrieel reinigen. Wij kunnen u hiermee helpen. 

 

 

 

 

Tijdens het ontwerp houden we rekening met uw wensen. Bijvoorbeeld met het 

verschil van hoge en lage punten. Misschien wilt u de laagstaande zon weren, het 

zicht van uw buren blokkeren, of gewoon een spannende vorm creëren. 

 

 

 

 

Ons vast zonnezeil is gemaakt voor weer en wind. Door de vorm en de spanning 

op het doek weerstaat het de meeste winden. Is er een uitzonderlijk zware storm 

of sneeuw op komst? Dan adviseren wij altijd het zonnezeil steeds af te halen. 
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Vaste Zonnezeilen | Beschrijving |Semipermanent 

 

 

De spanmast : 

De spanmasten worden tijdens de productie met laser voorzien van alle uitsparingen. Vervolgens 

wordt het spansysteem ingebouwd. Door een samenstelling van katrollen in de mast, wordt een 

vertraging gecreëerd. Daardoor wordt het voor iedereen eenvoudig veel spanning op het doek te 

zetten. Alle koorden vallen in de mast, dus geen irritante geluiden door wind. 

De masten kunnen in alle RAL-kleuren gecoat worden. 

 

  

Wandbevestigingsset : 

De vaste zonnezeilen kunnen aan de meeste gevels gemonteerd worden. Niet alleen een fraaie 

oplossing, maar ook een stuk economischer dan een spanmast met schroeffundament. We 

gebruiken rvs muurplaten die we met draadeindes in chemisch anker verankeren in de gevel. 

Toepasbaar op bakstenen gevels en gevels met isolatie aan de buitenzijde. 

De wandbevestigingen kunnen in alle RAL-kleuren gecoat worden. 

 

 

 

Het doek : 

Wij gebruiken een zeer hoge kwaliteit polyester doek zonder rek: Weathermax type collectie Concept 

– p. 9. Waterdicht, UV-bestendig en UV-werend. Op de hoeken voorzien van rvs-schijven voor 

bevestiging. De rvs-schijven hebben nog een functie : in de zoom van het doek loopt een 

Dyneema® koord, die vrij kan bewegen over de schijven. Door dit koord kan er ontzettend veel 

spanning op het doek gezet worden. Geen plooien, geen rimpels en beschikbaar in vele kleuren. 

 

 

 

De koorden : 

De koorden die wij gebruiken zijn Dyneema® koord. Deze zitten in de spanmasten, aan 

de muurbevestigingen en in de zoom van het doek. Het Dyneema® koord heeft een 

breekkracht van 2000kg! Het is bovendien zeer slijtvast en nagenoeg rekvrij. 
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Vaste Zonnezeilen | Prijslijst 

 

Per assemblage van een vast zonnezeil wordt 450,00 € in rekening gebracht voor het 3D uittekenen, deze kosten worden 

gecrediteerd bij bestelling van het ontwerp.  

Standaard zijn altijd 4 hoeken met de daarbij behorende beschermhoezen inbegrepen – de maximale afstand tussen elk punt 

bedraagt 6,5 meter. 

De metingen dienen te worden aangeleverd in een .dxf bestand. Veelal wordt hiervoor een Leica DistoTM S910 gebruikt. Meet ter 

controle altijd 3 keer vanuit 2 verschillende standpunten. De afmetingen dienen ingevuld te worden via het opmeetformulier 

aangemaakt door ons (dit wordt per project voor u opgemaakt). 

 

Systeem :  

Artikelnummer Bevestigingssysteem Prijs per stuk 

NLHYP00240 Spanmast met intern koordspansysteem - 2,40m (2m bovengronds)  

excl. grondschroef 
1.326,00 € 

NLHYP00360 Spanmast met intern koordspansysteem - 3,60m (3,20m bovengronds)  

excl. grondschroef 
1.747,00 € 

NLHYP00400 Robinia 4-meter-mast 290 cm boven maaiveld incl. M20-draadeind, Selden-katrol 

(verhouding 1 op 5 katrollen set inclusief) – Dyneema-koord en RVS-clamcleat 

houder inclusief – montage enkel mogelijk met beton – geen grondschroeven 

1.119,00 € 

NLHYP00600 Robinia 6-meter-mast 470 cm boven maaiveld incl. M20-draadeind, Selden-katrol 

(verhouding 1 op 5 katrollen set inclusief) – Dyneema-koord en RVS-clamcleat 

houder inclusief – montage enkel mogelijk met beton – geen grondschroeven 

1.585,00 € 

NL00E13000227 Grondschroef kort / lang 482,00 € 

NLHYP02021 Plaatsing grondschroef in België  193,00 € 

NLHYP02019 Wandplaat met bevestigingsoog – 140 x 185 mm 193,00 € 

NLHYP02020 Wandplaat met 1 spanmodule onderzijde – 140 x 185 mm 409,00 € 

NLHYP02022 Speciale muurbeugels of masten op maat Prijs op aanvraag 

NLHYP02023 Grondplaat rond - inox met bevestigingskatrol - passend op grondschroef 302,00 € 

 

Doek : 

Artikelnummer Doektype Prijs per m² - incl. 4 hoeken 

NLHYP0WM8001 WeatherMax 80 – doekoppervlakte tot 10m² - collectie Concept 144,00 € 

NLHYP0WM8002 WeatherMax 80 – doekoppervlakte 10 tot 70m - collectie Concept 116,00 € 

NLHYP0WM8003 WeatherMax 80 – doekoppervlakte 70 tot 110m² - collectie Concept 99,00 € 

NLHYP0SOL86 Soltis 86 Doekoppervlakte + 6% 

NLHYP0SOL92 Soltis 92 Doekoppervlakte + 18% 

 

Opties : 

Artikelnummer Omschrijving Prijs per stuk 

NLHYP0E0001 Meerprijs extra hoek inclusief beschermhoes 92,00 € 

NLHYP0E0002 Meerprijs poedercoaten mast in RAL-kleur naar keuze 348,00 € 

NLHYP0E0003 Meerprijs poedercoaten wandplaat in RAL-kleur naar keuze 164,00 € 

NLHYP0E0004 Huls voor verwijderbare mast – excl. deksel 359,00 € 

NLHYP0E0005 Bewaar- en transporttas zeil 183,00 € 

NLHYP0E0006 Bewaar- en transporttas mast 157,00 € 
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Soliday | Algemene voorwaarden 

 

PRIJZEN 

• De prijzen in deze prijslijst zijn brutoprijzen (tenzij anders vermeld), in EURO, exclusief BTW. 

• Alle prijzen zijn exclusief installatiekost (tenzij anders vermeld). 

• Eventuele toeslagen vindt u terug bij de prijstabel van het product op de prijstabel Soliday | Opties. 

• Alle vermelde optieprijzen zijn uitsluitend van toepassing in combinatie met een compleet product. Indien wordt afgeweken, 

kan een meerprijs worden aangerekend. 

• Niet vermelde opties en supplementen : prijs op aanvraag. 

• De prijslijsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

• De tekeningen in deze prijslijst zijn principetekeningen en voorbeelden en in geen geval bindend. 

• De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. 

 

ORDERBEVESTIGINGEN 

• Elke bestelling wordt bevestigd en dient door de klant nagekeken te worden. Indien de orderbevestiging niet overeenstemt 

met uw bestelling, gelieve ons ze snel mogelijk te verwittigen. 

• Indien de klant zijn bestelling wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging zullen extra kosten aangerekend worden, 

afhankelijk van de status van het order op dat moment. 

 

VERZENDDATUM 

• Na het ontvangen van uw complete bestelling, bevestigen wij onze beoogde verzenddatum. 

• Deze datum wordt pas bepaald na ontvangst van een volledig ingevulde bestelbon. Indien gegevens ontbreken, kan de 

verzenddatum niet bepaald worden. 

• Producten worden niet per definitie op stock gehouden. De leveringstermijn is de termijn tussen uw orderbevestiging en uw 

order af fabriek. 

 

TRANSPORTKOSTEN 

• Franco levering in België en Frankrijk vanaf 1.500,00 € - andere portkosten op aanvraag 

 

WIJZIGINGEN OF ANNULATIES 

• Alle wijzigingen worden enkel aanvaard na goedkeuring van de accountmanager 

• Wijzigen of annuleren van een bestelling voor productiestart kan enkel na goedkeuring van de accountmanager 

• Bij wijzigen of annuleren van een bestelling na de productiestart worden er administratiekosten aangerekend, alsook de 

reeds gemaakte productiekost en grondstofkosten. 

 

BETALINGEN 

• Behoudens andere schriftelijke overeenkomsten, zijn de facturen van Soliday België betaalbaar binnen een termijn van 30 

dagen na levering, door middel van overschrijving op bankrekening. 

. 
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Soliday | Algemene verkoopsvoorwaarden 

 
1. Enkel onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij andersluidende voorwaarden, schriftelijk opgesteld, zullen ondertekend zijn 

door de partij hierdoor zal gebonden zijn. Mochten onze algemene voorwaarden onverenigbaar zijn met deze van de afnemer, 
dan zijn enkel onze algemene voorwaarden van kracht. 

2. Alle leveringen en plaatsingen van producten gebeuren tegen de door ons gevoerde prijs, op voorwaarde dat de afmetingen van 

de openingen waarin het standaardproduct dient te worden geplaatst, beantwoorden aan de vereiste afmetingen en op 
voorwaarde dat de algemene toestand van de werf of van het uit te voeren werk zelf, geen andere werkzaamheden vereist 

buiten het plaatsen zelf. Bijgevolg behouden wij ons het recht voor om een meerprijs te rekenen voor alle aanpassingswerken 
van de opening bijvoorbeeld, ook al wordt slechts tijdens de plaatsing of levering vastgesteld dat de openingen de vereisten 

maten niet hebben. 
3. De afnemer verbindt er zich toe van alle bestelde goederen, ook al werd er geen voorschot of aanbetaling betaald, af te nemen 

en de factuur te betalen. 
4. Indien de klant de factuur niet betaalt, houden wij ons het recht voor de goederen, onderwerp van de onbetaalde factuur, te 

demonteren of te verwijderen, op kosten van de klant en met recht op schadevergoeding. 
5. Elke door ons opgegeven levertijd is enkel ten titel van informatie, en in geen geval bindend voor ons. De werkelijke levertijd zal 

afhankelijk zijn van de door de producent van het artikel gevoerde levertijd. 

6. Waarborg : wij garanderen elk artikel volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld. Deze 

waarborg blijft uitsluitend beperkt tot het ruilen van gebrekkige stukken. Klant dient de nodige onderhoudsbeurten te laten 
uitvoeren zoals voorzien door de fabrikant. Verf en lakwerk vallen buiten garantie. Klachten aangaande verf/lakwerk worden 

behandeld volgens Qualicoat-normen. 

7. Prijzen: de aangegeven prijzen zijn vatbaar voor verhoging in geval de door fabrikant vastgestelde prijzen ten gevolge van de 
fabricatiekosten, tolrechten, devaluatie en revaluatie van de munt een verhoging ondergaan of in geval van verandering van 

type/model. 
8. Klachten: zijn ontvankelijk voor zover ze ons schriftelijk worden gemeld binnen de 8 dagen na datum factuur. 

9. Tenzij tegenstrijdige contractuele overeenkomst, zijn al onze facturen betaalbaar te Tielt binnen de 10 dagen, zonder korting 
(tenzij anders vermeld op offerte). Elke andere manier van betaling, hoewel aangenomen door ons, kan nooit verandering of 

afschaffing van onze algemene voorwaarden veroorzaken. 
10. Zonder dat een aanmaning of dagvaarding nodig is, zal een intrest van 2 % per maand aangerekend worden indien de 

schuldenaar in gebreke van betaling zou blijven 30 dagen na factuurdatum. Inningskosten zijn ten laste van de schuldenaar. 
11. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 20% en 

met een minimum van 125.00 €, vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze facturen, dit zonder voorafgaandelijke 

ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidsintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten voor 

zover het gebleken is dat de verschuldigde bedragen zonder gegronde redenen niet op de vervaldag voldaan werden. 

Voormelde schadevergoeding is verschuldigd teneinde ons te vergoeden voor al de buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, 
administratiekosten en erelonen. 

12. Indien Soliday België zijn verplichtingen, vastgelegd in deze overeenkomst, niet nakomt, heeft de cliënt ingevolge het principe 

van wederkerigheid eveneens recht op een schadevergoeding. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid inzake schadebedingen 

betekent niet dat voor beide partijen in een identieke forfaitaire schadevergoeding moet worden voorzien. De begroting van de 

verschuldigde schadevergoeding moet gebeuren in functie van de potentiële schade die voorzienbaar is bij het sluiten van het 

contract. De potentiële schade kan uiteraard voor beide partijen verschillend zijn en afhankelijk welke verplichting niet 

nagekomen is. 

13. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd, zelfs voor procedures in Kortgeding. Indien het geschil tot de 
bevoegdheid van de vrederechter behoort, is enkel de vrederechter van het kanton Tielt bevoegd. De verhouding tussen de klant 

en Soliday België wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

14. Het risico van de materialen en van het werk zijn ten lasten van de bouwheer vanaf de aanvang van het werk. 
15. De lokalen en uitvoeringsplaatsen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, zo niet zal een meerprijs worden aangerekend. 

16. De bouwheer verbindt zich ertoe te zorgen voor alle noodzakelijke vergunningen en zal de firma Soliday België volledig vrijwaren 
mocht zij aansprakelijk gesteld worden wegens stedenbouwkundige overtredingen. 

17. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte of ons bestek begrepen, tenzij anders vermeld. 
Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden doorgerekend aan de klant. 

18. De contractant die verzaakt aan de uitvoering van het contract, is gehouden een schadevergoeding te betalen van 30% van de 
contractuele prijs of van de waarde van de nog uit te voeren werken of leveringen, met een minimum van 38.00 €. Het betaalde 

voorschot wordt beschouwd als verworven zijnde. Wanneer de door de Soliday België werkelijk geleden schade meer bedraagt 
dan de voorziene 30%, dan is de klant gehouden deze hogere schade te vergoeden. 

19. Al onze schetsen of 3D tekeningen zijn louter ter informatieve titel en geenszins bindend qua afmetingen, vorm of kleur. Deze 
kunnen éénzijdig door Soliday België gewijzigd worden door technische beperkingen van het voorgestelde systeem of door 

veiligheidsoverwegingen zonder enige aanspraak op schadevergoeding vanwege de klant. 
20. Al onze voorgestelde ontwerpen blijven eigendom van Soliday België tot de volledige betaling en uitvoering ervan. Op deze 

ontwerpen gelden dan ook auteursrechten die kunnen afgekocht worden indien dit niet door Soliday België wordt uitgevoerd. 

21. Al onze goederen vallen onder de garantiebepalingen van onze leverancier die we integraal toepassen, werkuren en rijkosten 
vallen hier niet onder en worden ten allen tijde aangerekend tenzij anders overeengekomen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN PRIJSLIJST : 

 Soliday België - Frankrijk behoudt zich het recht voor op mogelijke prijswijzigingen 

 De prijzen zijn de verkoop-richtprijzen exclusief btw 

 Franco levering vanaf 1.500,00 € 

 

 


