
dorpsslraat 19
4185 NA est
telefoon 0345-569746
telefax 0345-569748

rabobank geldermalsen
rek.nr. 32.12.13.025
postbank nr. 878841

est, 12 oktober, 1998. NIEUWE PRIJZEN.

met 1 Dremefa—reflektor 4x18 cm.
met 2 Dremefa—reflektoren 4x18 cm.

TYPE HOLLAND ROYAL, exkl. houten kern.
met 1 Dremefa—reflektor 4x18 cm.
met 2 Dremefa—reflektoren 4x18 cm.
houten kern, lang 120 cm., aangepunt

TYPE HARPOON 80, kunststof in wit en zwart.
met 1 Dremefa—reflektor 4x18 cm.
met 2 Dremefa—reflektoren 4x18 cm.

GELEIDERAIL-REFLEKTOREN type 4x18 cm.
inki. rvs-band met 1 Dremefa-reflektor

met 2 Dremefa—reflektoren
boutbevestiging met 1 Dremefa-reflektor

met 2 Dremefa—reflektoren

AFRITPLANKEN, op aanvraag.

DREMEFA-REFLEKTOREN, 4x18 cm., rood, wit of groen,
verpakt in dozen van 50 stuks
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Kunststof—spreidnieten

Spreidniet-monteur

j 1,75

f 0,20 netto
j’ 0,12

ca. f 60,——

netto
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De weledele heer G.J. Spek,

Elburgerweg 146,

8171 RJ VAASSEN.

REFLEKTORPALEN.
Hout 2x10x120 cm.
Hout 3 xlOxl2O cm.

f 9,——

f 12,15

.1 11,50
f 12,50

f 4,25

j2 16,——
f 17,——

j 6,——
j; 7,__

f 7,25
f 8,25

bv. handelmaatschappij
a. van der ree & zoon

k.v.k. nr. 11013690 tiet
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rabobank geldermalsen
rek.nr. 32.12.13.025
postbank nr. 878841

WILDSPIEGELS.

1 0 9 6 bv. handelmaatschappij
a. van der ree & zoon

k.v.k. nr. 11013690 hel
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TYPE LATENSTEIN, gemonteerd op houten-plank, 2x10x120 cm.,
geschaafd en aangepunt, zonder reflektor .f 16,35 p.st.
i d e m gemonteerd op i d e m met 1 Dremefa-reflektor f 19,35 p.st
type Latenstein los geleverd, inki. rvs—parkers,
verpakking: 20 stuks in doos f 10,60 p.st.

T.b.v. reflektorpalen, type HARPOON 80.

los geleverde spiegel, gemonteerd op kunststof—houder,
inkl. rvs-parkers, verpakking: 25 stuks in doos f 12,40 p.st.

T.b.v. autosnelwegen, te bevestigen op uithouder geleiderail.
TYPE HEEZE, gemonteerd op mastje met 1 spiegel j 17,70 p.st.
verpakking: 10 stuks in doos

± d e m , gemonteerd op mastje met 2 spiegels f 29,10 p.st.
verpakking: 16 stuks in doos

T.h.v. betonnen BARRIER.

2 spiegels gemonteerd op rvs—beugel, exkl. lijm f 26,50 p.st.

T.b.v. autosnelwegen, te monteren op zwarte HARPOON 80.

los geleverde spiegels, inkl. rvs-parkers f 11,80 p.st.
verpakking: 20 stuks in doos.
rvs—parkers, maat 4,8 x 16 min. f 0,20 p.st.

Alle prijzen zijn netto, exkl. btw.
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t postbank nr. 878841
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est, 12 oktober, 1998.

WILDSPIEGELS, t.b.v. reflektorpalen, type HARPOON 80.

Verpakking: doos 25 stuks, inkl. schroeven.

Deze spiegels worden altijd ongemonteerd geleverd.

Monteren: de spiegels altijd met de punt naar de as van de

weg gericht monteren.

Bovenkant spiegel gelijk met de bovenkant van de

reflektoren.

Plaatsing: voor iedere km. rijweg zijn maximaal 100 stuks

wildspiegels nodig.

De spiegels worden op 20 m. afstand van elkaar

geplaatst, zowel rechts als links en wel zodanig,

dat altijd in zig-zag opstelling wordt geplaatst,

t.w.

1 rechts - 10 m. verder 1 links - 10 m. verder

weer 1 rechts, enz.
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Kwantumkortingen over goederenbedrag, exkl. btw.
van 1,——

— f 2.000,——

j 2.001,——
— f 3.000,—— 3 %

f 3.001,——
— f 4.000,—— 4 %

JZ 4.001,——
— f 5.000,—— 5 %

f 5.001,——
— T 6.000,—— 6 %

T 6.001,——
— T 7.000,—— 7 %

T 7.001,——
— T 8.000,—— 8 %

f 8.001,——
— f 9.000,—— 9 %

t 9.001,—— en meer 10 %

en gelden voor liet leveren van:
— losse reflektoren, rubber—geleidepalen, reflektorpalentype Harpoon 80 en Holland—Royal, geleiderail—reflek—toren met rvs—band of boutbevestiging.
- hout is altijd gescheiden van de rest van de leveringen op houten—reflektorpalen en kernen is de maximalekorting 5%.

— alle types wildspiegels zijn netto prijzen.
- orders beneden f 750,—— exkl. btw. worden verzendkosten in rekening gebracht.

- orders boven T 750,—- exkl. btw. worden franko
geleverd.
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Reflektorpalen

type HARPOON 80.

met gemonteerde
Wildspiegel.

Harpoon 80 wordt altijd
met los bijgeleverde
wildspiegel verzonden.

1.

dorpsstraat 19
4185 NA est
telefoon 0345-569746
telefax 0345-569748

specaaI produkten
reflektorpalen
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\“i\NI iDII I:?I:I: specialisten in wegbebakening

De weledele heer G.J. Spek, Ç6t2i5 —

Pollenseveenweg 4,

8166 HT EMST. dorpsstraat 16b
4185 NA est
telefoon 03456-746

17 november, 1988.

est, vanaf februari, 1985.

WILDSPIEGELS, type LATENSTEIN.

gemonteerd op Azobé—plank 2½x10x120 cm. zonder reflektor f 14,25

gemonteerd op i d e m met 1 DREMEFA—reflektor 4x18 cm. f 17,25

Los geleverde spiegel, type LATENSTEIN, verpakking 20 stuks,

inki. RVS—parkers f 9,50 p.st.

T.b.v. HARPOON 80.

Los geleverde spiegel, gemonteerd op kunststof-houder,

verpakking 25 stuks, inkl. RVS—parkers f 10,85 p.st.

type HEEZE, t.b.v, autosnelwegen.

met 1 gemonteerde spiegel (verpakking 18 stuks) f 16,60 p.st.

met 2 gemonteercte siegeJ..s f 26,9Ü .St.

%% b.v. handel maatschappij
a. van der ree & zoon
kamer van koophandel nr. 1 3690 tiel



\4”\I’I DII 1?1H specialisten in wegbebakening

dorpsstraat 1 6b
4185 NA est
telefoon 03456-746

est, januari 1987.

WILDSPIEGELS, t.bv. reflektorpalen, type HARPOON 80.

Verpakking: doos 25 stuks, inki. schroeven.

Deze spiegels worden altijd ongemonteerd geleverd.

Monteren: de spiegels altijd met de punt naar de as van de

weg gericht monteren.

Bovenkant spiegel gelijk met de bovenkant van de

reflektoren.

Plaatsing: voor iedere km. rijweg zijn maximaal 100 stuks

wildspiegels nodig.

De spiegels worden op 20 m. afstand van elkaar

geplaatst, zowel reci- s Ïinks en wei zodanig,

dat altijd in zig-zag opstelling wordt geplaatst,

t.w.

1 rechts - 10 m. verder 1 links - 10 m. verder

weer 1 rechts, enz.

%% b.v.
a. van der ree & zoon
kamer van koophandel nr. 1 3690 tiel
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Re f1 e ktopalen

type HARPOON 80.

met gemonteerde
Wildspiegel.

Harpoon 80 wordt altijd
met los bijgeleverde
wildspiegel verzonden.
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De weledele heer G.J. Spek

Elburgerweg 146,

8171 RJ VAASSEN.

est, 12 oktober, 1998. NIEUWE PRIJZEN.

dorpsstraat 19
4185 NA est
telefoon 0345-569746
telefax 0345-569748

rabobank geldermalsen
rek.nr. 32.12.13.025
postbank nr. 878841

REFLEKTORPALEN.

Hout 2x10x120 cm. met 1 Dremefa-reflektor 4x18 cm.
Hout 3 xlOxl2O cm. met 2 Dremefa—reflektoren 4x18 cm.

TYPE HOLLAND ROYAL, exkl. houten kern.
met 1 Dremefa—reflektor 4x18 cm.
met 2 Dremefa—reflektoren 4x18 cm.
houten kern, lang 120 cm., aangepunt

TYPE HARPOON 80, kunststof in wit en zwart.
met 1 Dremefa—reflektor 4x18 cm.
met 2 Dremefa—reflektoren 4x18 cm.

GELEIDERAIL-REFLEKTOREN type 4x18 cm.
inki. rvs-band met 1 Dremefa—reflektor

met 2 Dremefa—reflektoren

boutbevestiging met 1 Dremefa-reflektor
met 2 Dremefa—reflektoren

AFRITPLANKEN, op aanvraag.

DREMEFA-REFLEKTOREN, 4x18 cm., rood, wit of groen,
verpakt in dozen van 50 stuks

RVS - pa rkers

Kunststof-spreidnieten

Spreidniet-monteur

f 9,——

f 12,15

f 11,50
t 12,50

f 4,25

.1 16,——
f 17,——

t 6,——
t 7,——

f 7,25
t 8,25

t 1,75

t 0,20 netto

t 0,12 netto

ca. t 60,——

bv. handelmaatschappij
a. van der ree & zoon

k.v.k. nr. 11013690 tiel
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dorpsstraat 19
4185 NAest
telefoon 0345-569746
telefax 0345-569748

>
t rabobank geldermalsen

rek.nr. 3212.13.025

t postbank nr. 878841

est, 12 oktober, 1998.

WILDSPIEGELS, t.b.v. reflektorpalen, type HARPOON 80.

Verpakking: doos â 25 stuks, inki. schroeven.

Deze spiegels worden altijd ongemonteerd geleverd.

Monteren: de spiegels altijd met de punt naar de as van de

weg gericht monteren.

Bovenkant spiegel gelijk met de bovenkant van de

reflektoren.

Plaatsing: voor iedere km. rijweg zijn maximaal 100 stuks

wildspiegels nodig.

De spiegels worden op 20 m. afstand van elkaar

geplaatst, zowel rechts als links en wel zodanig,

dat altijd in zig—zag opstelling wordt geplaatst,

t.w.

1 rechts - 10 m. verder 1 links — 10 m. verder
=

weer 1 rechts, enz.
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dorpsstraat 19
4185 NAest
telefoon 0345-569746
telefax 0345-569748

rabobank geldermalsen
rek.nr. 32.12.13.025
postbank nr. 878841

=

0
4-
.

•1-
0

=
0
4-
.

0
0
CD
CD
C.)
0
0

WILDSPIEGELS.

TYPE LATENSTEIN, gemonteerd op houten—plank, 2x10x120 cm.,
geschaafd en aangepunt, zonder reflektor f 16,35 p.st.
i d e m gemonteerd op i d e m met 1 Dremefa—reflektor f 19,35 p.st.
type Latenstein los geleverd, inki. rvs—parkers,
verpakking: 20 stuks in doos f 10,60 p.st.

T.b.v. reflektorpalen, type HARPOON 80.

los geleverde spiegel, gemonteerd op kunststof-houder,
inki. rvs-parkers, verpakking: 25 stuks in doos f 12,40 p.st.

T.b.v. autosnelwegen, te bevestigen op uithouder geleiderail.

TYPE HEEZE, gemonteerd op mastje met 1 spiegel f 17,70 p.st.
verpakking: 10 stuks in doos

i d e m , gemonteerd op mastje met 2 spiegels f 29,10 p.st.
verpakking: 16 stuks in doos

T.b.v. betonnen BARRIER.

2 spiegels gemonteerd op rvs-beugel, exkl. lijm f 26,50 p.st.

T.b.v. autosnelwegen, te monteren op zwarte HARPOON 80.

los geleverde spiegels, inkl. rvs—parkers f 11,80 p..st.
verpakking: 20 stuks in doos.
rvs-parkers, maat 4,8 x 16 mm. f 0,20 p.st.

Alle prijzen zijn netto, exkl. btw.

b.v. handelmaatschappij1 0 9 6 a. van der ree & zoon

k.v.k. nr. 11013690 tiel



dorpsstraat 19
4185 NAest
telefoon 0345-569746
telefax 0345-569748

rabobank geldermalsen
rek.nr. 32.12.13.025
postbank nr. 878841

est, 12 oktober, 1998.

Kwantumkortingen over goederenbedrag, exkl. btw.
van f 1,—— — f 2.000,——

f 2.001,—— — f 3.000,—— 3 %

— f 4.000,——

± 4.001,——
— f 5.000,—— 5 %

f 5.001,——
— f 6.000,——

f 6.001,—— — f 7.000,—— 7 %

f 7.001,—— — f 8.000,—— 8 %

f 8.001,—— — f 9.000,——

± 9.001,—— en meer 10 %

en gelden voor liet leveren van:
- losse reflektoren, rubber—geleidepalen, reflektorpalen

type Harpoon 80 en Holland—Royal, geleiderail—reflek—
toren met rvs—band of boutbevestiging.

- hout is altijd gescheiden van de rest van de levering
en op houten—reflektorpalen en kernen is de maximale
korting 5%.

— alle types wildspiegels zijn netto prijzen.
— orders beneden f 750,—— exkl. btw. worden verzend—

kosten in rekening gebracht.

- orders boven f 750,-— exkl. btw. worden franko
geleverd.
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Reflektorpalen

type HARPOON 80.

met gemonteerde
Wildspie ge 1.

Harpoon 80 wordt altijd
met los bijgeleverde
wildspiegel verzonden.
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