
ALGEMENE INFORMATIE GEBRUIKTE PRODUCTEN 123 MAGAZIJNINRICHTING.NL B.V.  

Deze disclaimer gebruikt is opgesteld om u te duidelijk te informeren over de staat en het 

onderhoud van de artikelen en de staat van het draagvermogen. 

Merken/leverancier 

LET OP: 123 Magazijninrichting.nl B.V.  is niet de producent van de geleverde magazijnstellingen.   

✓ De geleverde stellingen zijn gebruikt geweest (tweedehands). Stelling kunnen aan kracht 

en effectiviteit hebben verloren of mogelijk niet meer over de oorspronkelijke 

functionaliteiten beschikken. 

✓ Het draagvermogen is afgeleid aan de beschikbare informatie die is afgeleid van de 

vorige eigenaar. Deze informatie kan niet meer geldig zijn door wet- of regelgeving. Wij 

doen ons uiterste best om dit in de gaten te houden en altijd up to date te houden. 

Vanwege bovenstaande kan 123 Magazijninrichting.nl B.V. geen garanties hier op 

afgeven en nimmer aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot gebreken aan de 

stellingen.  

✓ Wij wijzen u nadrukkelijk op de onderzoeksplicht die u als koper heeft naar eventuele 

gebreken van de stellingen. Wij adviseren voor in gebruik name van de stellingen deze 

te verifiëren bij de producent van de stellingen met betrekking tot de exacte 

eigenschappen en of deze eigenschappen (nog) volstaan voor het doel en uw wensen. 

✓ Tevens dient u te informeren of de producent deze eigenschappen nog kan garanderen. 

123 Magazijninrichting.nl B.V. kan de gegevens van de producenten toesturen.  

✓ 123 Magazijninrichting.nl B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade en 

ongemakken als gevolg van de onjuistheid van het vermelde draagvermogen.  

✓ Wilt u meer weten over het draagvermogen, neem gerust contact met ons op.   

LET OP: 

123 Magazijninrichting.nl B.V. streeft er naar om gebruikte producten en materialen in een zo 

goed mogelijke staat af te leveren. Met andere woorden de stellingen worden grondig 

gecontroleerd op schades en gebreken en worden (indien dit mogelijk is) vervangen.  

Onze gebruikte producten worden niet sticker- of stofvrij gemaakt waardoor de optische en 

technische staat van de materialen door een ieder anders geïnterpreteerd kan worden. Bij de 

aankoop van gebruikte producten gaat u akkoord dat het om een ongezien, gebruikt product 

betreft.  

Wij doen ons uiterste best om zo goed mogelijk beeldmateriaal aan de klant voor te leggen. 

Uiteraard bent u welkom bij ons om de materialen te komen bekijken voordat u overgaat op 

aankoop. Ons adres is: Industrieweg 12, 7641 AT, Wierden.  

  



DRAAGVERMOGEN 

Het genoemde draagvermogen van alle (gebruikte) producten in ons assortiment en op onze 

website kan afwijken. In onderstaand schema ziet u wat de kan afwijken a.d.h.v. uw specifieke 

situatie. 

Gebruikte palletstelling 

Het genoemde draagvermogen bij een gebruikte palletstelling is afgegeven op basis van de 

volgende uitgangspunten:  

✓ Een configuratie waarbij de eerste liggerlaag maximaal op 150 cm hoogte is geplaatst. 

✓ Een configuratie van minimaal twee liggerlagen en minimaal drie aaneengesloten 

secties. 

✓ Plaatsing van stellingen in Europa op basis van de Europese norm EN 15512. 

✓ Montage en verankering uitgevoerd conform ARMP 2004. 

✓ De plaatsing van (euro)pallets met voldoende draagvermogen en die geschikt zijn voor 

de diepte van de stelling. 

✓ Gelijkmatig verdeelde belasting per liggerpaar en centrisch beladen pallets. 

Gebruikte grootvakstelling 

Het genoemde draagvermogen bij gebruikte grootvakstelling is afgegeven op basis van de 

volgende uitgangspunten:  

✓ Een configuratie waarbij de eerste liggerlaag maximaal op 50 cm hoogte is geplaatst. 

✓ Een configuratie van minimaal twee liggerlagen en minimaal drie aaneengesloten 

secties. 

Gebruikte legbordstelling 

Het genoemde draagvermogen bij gebruikte legbordstelling is afgegeven op basis van de 

volgende uitgangspunten: 

✓ Een configuratie van minimaal vijf niveaus en minimaal drie aaneengesloten secties. 

✓ Een situatie waarbij er geen (entresol)vloer is geplaatst boven op de legbordstellingen.  

✓ Een gelijkmatige verdeelde draaglast per legbord. 

Gebruikte entresolvloer 

Het genoemde draagvermogen voor een gebruikte entresolvloer is afgegeven op basis van de 

volgende uitgangspunten: 

✓ Plaatsing van een entresolvloer in Europa op basis van de Nederlandse NEN 6700 

normering. 

✓ Een configuratie waarbij kinderbalken gelijkmatig correct zijn gemonteerd met een 

maximale hartafstand van 100 cm. 

✓ Een configuratie waarbij minimaal 1 kruisschoor is bevestigd per 3 secties. Zowel in de 

lengte- als in de dwarsrichting. 

 

 


