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MOBIELE MODULES OPEN’COOK

De keuken trekt naar buiten. De zomerkeuken verhuist van  
binnen naar buiten met een nieuwe elegantie en bruikbaarheid. Met de eerste zonnestralen 

komen de ligstoelen en parasols tevoorschijn samen met de Open’Cook modules. 
Ze worden zoals een keuken op maat geïnstalleerd door de  

verschillende kookelementen te combineren: 
gasbranders, plancha, grill, oven. Alles wordt makkelijk geassembleerd 

en de tabletten tussen de verschillende elementen worden werkbladen 
waar benodigdheden en accessoires makkelijk hun plaats vinden. 

Makkelijke installatie: elk kookelement is autonoom 
en individueel gevoed (gasfles of 230V mono elektrisch). 

De modules zijn esthetisch, ergonomisch en functioneel uitgewerkt. 
Uw tuin en U blijven zen.
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MOBIELE MODULES 
OPEN’COOK

Buitenmaten: (mm) 
B.600 - D.650 - 
H.950
Afwerking: inox.

 

z WTG 420 R
 Gaskooktafel 2 branders.

• 2 branders van 3 kW.
• Beveiligd door thermokoppel  
 op alle branders.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Gasaansluiting G1 /2”.
• Kooktafel in inox.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan  
 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een  
 standaard gasfles. Diameter max 310 mm,  
 hoogte max 615 mm.

z Optie
Deksel in inox.
Ref.: WCPL. Prijs BTW in.: 500,00 €.

Buitenmaten: (mm)  
B.600 - D.650 -  
H.950
Afwerking: inox.

 

Ref. Prijs BTW in. € Ref.

WTG 420 R 2 105,00 WTG 410 UR

z WTG 410 UR
 Gaskooktafel 1 brander.

• 1 centrale brander van 5 kW.
• Beveiligd door thermokoppel  
 op alle branders.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Gasaansluiting G 1/2”.
• Kooktafel in inox.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan  
 2 met rem, inox
• Afgeschermde opslag voor een 
 standaard gasfles.  
 Diameter max 310 mm, 
 hoogte max 615 mm.

z Optie
Deksel in inox.
Ref.: WCPL. Prijs BTW in.: 500,00 €.

Buitenmaten: (mm) 
B.600 - D.650 - 
H.950.
Afwerking: inox.

 

z WTG 410 CKG
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 270 x 470 mm.
• Kracht: 6 kW.
• Afneembare V-grill in roestvrij staal.
• Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembaar  
 bakje.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 3 kg lavastenen.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan  
 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een  
 standaard gasfles. Diameter max 310 mm,  
 hoogte max 615 mm.

z Accessoires (omschrijving pagina’s 35 - 38)
Inox grill, Ref.: WCKG.
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

z Optie
Deksel in inox.
Ref.: WCPL. Prijs BTW in.: 500,00 €.

Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

2 010,00 WTG 410 CK 2 710,00
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Buitenmaten: (mm)  
B.900 - D.650 -  
H.950
Afwerking: inox.

 

z WTG 730
 Gaskooktafel 3 branders.

• 2 branders van 3 kW.
• 1 centrale brander van 5 kW.
• Beveiligd door thermokoppel  
 op alle branders.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V  
 batterij.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Kooktafel in inox.
• Chassis in inox op rond frame 
 Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan  
 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een  
 standaard gasfles. Diameter  
 max 310 mm, hoogte max 615 mm.

Buitenmaten: (mm)  
B.900 - D.650 -  
H.950
Afwerking: inox.

 

Ref. Prijs BTW in. € Ref.

WTG 730 2 635,00 WTG 720 PL

z WTG 720 PL
 Plancha op gas.

Gietijzeren plancha op gas met  
2 x 3 kW branders.
• Kookoppervlak in geëmailleerd 
 gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak 
 (cap: 1,2 L).
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Kooktafel in inox
• Chassis in inox op rond frame  
 Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan  
 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een  
 standaard gasfles. Diameter  
 max 310 mm, hoogte max 615 mm.

Buitenmaten: (mm)  
B.900 - D.650 -  
H. 950.
Afwerking: inox.

 

z WTG 720 CKG
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak : 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Afneembare V-grill in roestvrij staal.
• Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V-batterij.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
• Gasaansluiting G 1/2”.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan  
 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een  
 standaard gasfles. Diameter max 310 mm, 
 hoogte max 615 mm.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).
Inox grill, Ref.: WCKG.
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

2 635,00 WTG 720 CKG 3 685,00

MOBIELE MODULES 
OPEN’COOK
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Buitenmaten: (mm) 
B.1200 - D.650 - H.950 
Afwerking: inox.

 

z WTG 1030 PL
 Plancha op gas en 1 brander.

• Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 
 2 x 3 kW brander, links.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer.  
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare 
 GN1/4 bak (cap: 1,2 L). 
• 1 x 5 kW brander rechts op het kookvlak.
• Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Gasaansluiting G 1/2”.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm. 
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles.  
 Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
• 2 zijdelingse afzettafeltjes.

z Optie (Zie blz. 35-37).
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus. Ref.: WECH 350.

Ref. Prijs BTW in. €

WTG 1030 PL 3 165,00

Buitenmaten: (mm) 
B.1200 - D.650 - H.950 
Afwerking: inox.

 

z WTG 1040 PL
 Plancha op gas en 2 branders.

• Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. 
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare  
 GN1/4 bak (cap: 1,2 L). 
• 2 branders van 3 kW rechts van kookvlak.
• Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm. 
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. 
 Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
• 2 zijdelingse afzettafeltjes.

z Optie (Zie blz. 35-37).
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus. Ref.: WECH 350.

Ref. Prijs BTW in. €

WTG 1040 PL 3 430,00

MOBIELE MODULES 
OPEN’COOK
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Buitenmaten: (mm)  
B.900 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

 

z WTG 730-C
 Gaskooktafel 3 branders.

• 2 branders van 3 kW.
• 1 centrale brander van 5 kW.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op alle branders.
• Ontsteking door  LR6/AA -1,5 V. batterij.
• Gasaansluiting G 1/2”.
• Kooktafel in inox.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• Deksel in inox.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 
 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een 
 standaard gasfles. 
 Diameter max 310 mm, hoogte 
 max 615 mm. 
• 2 zijdelingse afzettafeltjes.

Buitenmaten: (mm) 
B.900 - D.650 - H.950 
Afwerking: inox.

 

Ref. Prijs BTW in. € Ref.

WTG 730-C 3 220,00 WTG 720 PL-C

z WTG 720 PL-C
 Plancha op gas.

• Gietijzeren plancha 6 kW.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer.  
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• Ontsteking door LR6/AA -1,5 V. batterij.
• Gasaansluiting G 1/2”.
• Kooktafel in inox.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• Deksel in inox.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 
 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een 
 standaard gasfles. Diameter max 310 mm, 
 hoogte max 615 mm.
• 2 zijdelingse afzettafeltjes.

Buitenmaten: (mm) 
B.900 - D.650 - 
H.950 
Afwerking: inox.

 

z WTG 720 CKG-C
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Afneembare V-grill in roestvrij staal.
• Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
• Gasaansluiting G 1/2”.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• Deksel in inox.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan  
 2 met rem, inox.
• 2 zijdelingse afzettafeltjes. 
• Afgeschermde opslag voor een  
 standaard gasfles. Diameter max 310 mm, 
 hoogte max 615 mm.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).
Inox grill, Ref.: WCKG.
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

3 270,00 WTG 720 CKG-C 4 395,00

12

MOBIELE MODULES MET DEKSEL
OPEN’COOK
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Buitenmaten: (mm)  
B.1200 - D.650 - H.950  
Afwerking: inox.

 

z WTG 1030 PL-C
 Plancha op gas en 1 brander.

• Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 
 2 x 3 kW brander, links.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. 
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare 
 GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• 1 x 5 kW brander rechts op het kookvlak.
• Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm. 
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• Deksel in inox.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. 
 Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
• 2 zijdelingse afzettafeltjes.

z Optie (Zie blz. 35-37). 
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus
Ref.: WECH 350.

Ref. Prijs BTW in. €

WTG 1030 PL-C 3 895,00

Buitenmaten: (mm) 
B.1200 - D.650 - H.950 
Afwerking: inox.

 

z WTG 1040 PL-C
 Plancha op gas en 2 branders.

• Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• 2 branders van 3 kW rechts van kookvlak.
• Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
• Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm. 
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• Deksel in inox.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
• Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. 
 Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
• 2 zijdelingse afzettafeltjes.

z Optie (Zie blz. 35-37).
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus
Ref.: WECH 350.

Ref. Prijs BTW in. €

WTG 1040 PL-C 4 110,00

14

MOBIELE MODULES MET DEKSEL
OPEN’COOK
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Buitenmaten: 
B.900 - D.650 - H.950 
Afwerking: Inox.

 

z WTA 701 CT 
 Convectie-oven met neutraal afzetblad.

• Werkblad inox (L.700 - D.650).
• Elektrische convectie-oven met 6 niveaus GN1/1.
• Hoogte tussen niveaus: 68 mm.
• Bak- en warmhoudfunctie.
• Thermostaten: bakken: 50° - 280°/warmhouden: 30° - 110°.
• Thermometer met baktemperatuuraanduiding.
• Kracht: 3500 W.
• Aansluiting: 230 V mono + N + T.
• Geleverd met kabel 16 A.
• Bak voor opvangen condensatie.
• Inox werkblad (L.700 - D.650).
• Zijdelingse grepen op chassis gelast.
• 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
• Geleverd met 2 roosters.

Ref. Prijs BTW in. €

WTA 701 CT 3 165,00

16

OVEN MODULE 
OPEN’COOK
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OPBOUWMODULES OPEN’COOK

Gepersonaliseerd tot in 
de details. Stel zelf  de kooktafel van uw dromen samen : 

branders, plancha, grill, met of zonder deksel…laat uw verbeelding 
de vrije loop en toon uw culinaire kunsten.  

De modules, met of zonder deksel, staan u buiten 
permanent onder beschutting op te wachten.



Buitenmaten: (mm)
B.400 - D.650 - 
H.200
Maten en installatie-
aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

z WSG 410 CKG
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 270 x 470 mm.
• Kracht: 6 kW.
• Verwijderbare V-grill in inox.
• Kookhoogte op 3 niveaus 
 instelbaar.
• Opvangbakje kookvocht.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 3 kg 
 lavastenen.
• Gasaansluiting G1/2”. 
• Elektrische ontsteking  
 230 V +N+T 16 A.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Buitenmaten: (mm)  
B.700 - D.650 - 
H.200
Maten en installatie-
aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

z WSG 720 CKG
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Verwijderbare V-grill in inox.
• Kookhoogte op 3 niveaus 
 instelbaar.
• Opvangbakje kookvocht 
 bak GN1/9 (capaciteit: 0,5 L).
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 6 kg 
 lavastenen.
• Gasaansluiting G1/2”. 
• Elektrische ontsteking  
 230 V +N+T 16 A.

Ref. Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

WSG 410 CKG  2 000,00 WSG 720 CKG 2 920,00
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OPBOUWMODULES 
GASBRANDERS

OPBOUWMODULES
GRILL MET LAVASTENEN

Buitenmaten: (mm)  
B.400 - D.650 -
H. 200
Maten en installatie-
aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

z WSG 420 R
 Gaskooktafel 2 branders.

• 2 branders van 3 kW.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op alle branders. 
• Gasaansluiting G1/2”.
• Kooktafel in inox. 
• Elektrische ontsteking  
 230 V +N+T 16 A.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL
Geribde bakplaat, Ref.: GRL.

Buitenmaten: (mm)  
B.400 - D.650 -
H. 200
Maten en installatie-
aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

z WSG 410 UR
 Gaskooktafel 1 brander.

• 1 brander van 5 kW.
• Beveiligd door 
 thermokoppel op de brander.
• Gasaansluiting G 1/2”.
• Kooktafel in inox. 
• Elektrische ontsteking  
 230 V +N+T 16 A.

Ref. Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

WSG 420 R 1 145,00 WSG 410 UR 1 120,00
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Buitenmaten: (mm)  
B.700 - D.650 -
H. 200
Maten en installatie- 
aanwijzing  
p. 33.
Afwerking: inox.

z WSG 720 PL 
 Plancha op gas.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren plancha, bizone, 
 2 branders van 3 kW.
• Kookoppervlak in geëmailleerd 
 gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht 
 met wegneembare GN1/4 bak 
 (cap: 1,2 L). 
• Beveiligd met thermokoppel. 
• Elektrische ontsteking  
 230 V +N+T 16 A.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).

Buitenmaten: (mm)
B.1000 - D.650 - H.200
Maten en installatie- 
aanwijzing 
p. 33.
Afwerking: inox.

Ref. Prijs BTW in. € Ref.

WSG 720 PL 1 685,00 WSG 1040 PL

z WSG 1040 PL
 Plancha op gas en 2 branders.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren plancha, bi-zone, 
 2 branders van 3 kW.
• Kookoppervlak in geëmailleerd 
 gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht 
 met wegneembare GN1/4 bak 
 (cap: 1,2 L).  
• 2 branders van 3 kW  
 Rechts van kooktafel.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op alle branders.
• Gasaansluiting G1/2”. 
• Elektrische ontsteking  
 230 V +N+T 16 A.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).

Buitenmaten: (mm)
B.1000 - D.650 - H.200
Maten en installatie- 
aanwijzing 
p. 33.
Afwerking: inox.

z WSG 1030 PL
 Plancha op gas en 1 brander.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren plancha, bi-zone, 
 2 branders van 3 kW.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. 
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).  
• 1 brander van 5 kW Rechts van kooktafel.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op alle branders.
• Gasaansluiting G1/2”. 
• Elektrische ontsteking  
 230 V +N+T 16 A.

Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

 2 425,00 WSG 1030 PL 2 395,00

22

OPBOUWMODULES
PLANCHA-GASBRANDERS



Afmetingen
(mm, met deksel
gesloten):
B.400 - D.650 - 
H.305
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.400 - D.650 - 
H.200
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.

z WSG 420 R-CD
 Gaskooktafel 2 branders.

• 2 branders van 3 kW.
• Beveiligd door thermokoppel
 op de branders.
• Aansluiting 230 V + N + T 
 16 A.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Kooktafel in inox.
• Deksel in inox.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL
Geribde bakplaat, Ref.: GRL.

Afmetingen
(mm, met deksel
gesloten):
B.400 - D.650 - 
H.305
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.400 - D.650 - 
H.200
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.

z WSG 410 UR-CD
 Gaskooktafel 1 brander.

• 1 x 5 kW brander.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op de branders.
• Aansluiting 230 V + N + T 
 16 A.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Kooktafel in inox.
• Deksel in inox.

Ref. Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

WSG 420 R-CD  1 675,00 WSG 410 UR-CD 1 650,00

23 24

OPBOUWMODULES
INOX WERKBLAD - SPOELBAK

OPBOUWMODULES MET DEKSEL 
GASBRANDERS

Buitenmaten: (mm) 
B.400 - D.650 - 
H.200.
Afwerking: inox.

z WSA 400 P
 Werkblad in inox.

• Neutraal inox werkblad 
 400 x 650 mm.

Buitenmaten: (mm) 
B.400 - D.650 - 
H.200.
Afwerking: inox.

z WSA 401 BCF
 Spoelbak.

• Bak inox: 340 x 370 mm.
• Overloop en afvoer 
 1 1/2”.
• Diepte 150 mm.
• Diameter aansluiting kraan: 
 35 mm.
• Uitloop kraan: 250 mm
• Geleverd zonder kraan.

Ref. Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

WSA 400 P 510,00 WSA 401 BCF 835,00
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Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): 
B.1000 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1000 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z WSG 1050-CD
 Gaskooktafel 5 branders.

• 2 branders van 3 kW.
• 1 brander van 5 kW.
• 1 brander van 1,5 kW.
• 1 brander van 4 kW.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op alle branders.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): 
B.1000 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1000 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie-  
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

Ref. Prijs BTW in. € Ref.

WSG 1050-CD 2 955,00 WSG 1040 PL-CD

z WSG 1040 PL-CD 
 Plancha op gas en 2 branders.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren geëmailleerde plancha, 
 bizone, 2 x 3 kW brander, links.
• Kookoppervlak Geëmailleerd gietijzer.
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Deksel in inox.
• Opvangsysteem kookvocht 
 met wegneembare GN1/4 bak 
 (cap: 1,2 L).
• 2 branders van 3 kW rechts 
 van kookvlak.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op alle branders.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Gasaansluiting G1/2”.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): 
B.1000 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1000 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie-  
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z WSG 1030 PL-CD
 Plancha op gas en 1 brander.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren geëmailleerde plancha, 
 bizone, 2 x 3 kW brander, links.
• Kookoppervlak in geëmailleerd 
 gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
• Deksel in inox.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak 
 (cap: 1,2 L).
• 1 brander van 5 kW rechts 
 van kookvlak.
• Beveiligd door thermokoppel 
 op alle branders.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Gasaansluiting G1/2”.

Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

 3 050,00 WSG 1030 PL-CD 2 945,00
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OPBOUWMODULES MET DEKSEL
PLANCHA-GASBRANDERS
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z WSG 720 PL-CD 
 Plancha op gas.

• Kooktafel in inox.
• Bizone plancha met 
 2 branders van 3 kW.
• Kookoppervlak in 
 geëmailleerd gietijzer.
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 
 16 A.
• Opvangsysteem kookvocht 
 met wegneembare GN1/4 
 bak (cap: 1,2 L).
• GasaansluitingG1/2”.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):  
B.1400 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1400 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z WSG 1440 PLCK-CD 
 Plancha op gas.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren plancha op gas met 
 2 x 3 kW branders.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. 
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare 
 GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• Deksel in inox.

 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Afneembare V-grill in roestvrij staal.
• Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare 
 GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Gasaansluiting G1/2”.
• Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.

Ref. Prijs BTW in. € Ref.  Prijs BTW in. €

 WSG 720 PL-CD 2 320,00 WSG 1440 PLCK-CD 5 175,00
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Afmetingen
(mm, met deksel 
gesloten): B.400 - 
D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.400 - D.650 - 
H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z WSG 410 CKG-CD
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak:  
 270 x 470 mm.
• Kracht: 6 kW.
• Afneembare V-grill in inox.
 Kookhoogte op 3 niveaus 
 regelbaar.
• Opvangbak voor 
 kookvocht in inox.
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 
 16 A.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 3 kg 
 lavastenen.
• Gasaansluiting G1/2”.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires (Zie blz. 35-37).
Inox grill, Ref.: WCKG 
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Afmetingen
(mm, met deksel 
gesloten): B.700 - 
D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.700 - D.650 - 
H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z WSG 720 CKG-CD
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 
 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Afneembare V-grill in inox. 
 Kookhoogte instelbaar op 
 3 niveaus.
• Opvangsysteem kookvocht 
 met wegneembare GN1/9 
 bak (cap: 0,5 L).
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + 
 16 A.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 6 kg 
 lavastenen.
• Gasaansluiting G 1/2”.

Ref. Prijs BTW in. € Ref. Prijs BTW in. €

WSG 410 CKG-CD 2 520,00 WSG 720 CKG-CD 3 475,00

OPBOUWMODULES MET DEKSEL
PLANCHA-GRILL MET LAVASTENEN



Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): 
B.1100 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1100 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires 
 (Zie blz. 35-37).

z WSG 1120 PL-CD-D 
 Plancha op gas.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren plancha, bi-zone, 
 2 branders van 3 kW..
• Kookoppervlak in geëmailleerd 
 gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Opvangsysteem kookvocht 
 met wegneembare GN1/4 
 bak (cap: 1,2 L).
• Gasaansluiting G 1/2”.

z WSG 1120 CKG-CD-D 
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Afneembare V-grill in inox.
• Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak 
 (cap: 1,2 L).
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 6 kg 
 lavastenen.
• Gasaansluiting G 1/2”.

Ref.  Prijs BTW in. € Ref.  Prijs BTW in. €

WSG 1120 PL-CD-D  2 850,00 WSG 1120 CKG-CD-D 3 485,00

Ref. WAG 010 UR-CD WAG 020 R-CD WAG 010 CKG-CD

Prijs BTW in. € 835,00 940,00 1 745,00
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Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): 
B.1100 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1100 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires 
 (Zie blz. 35-37).

z WSG 1120 PL-CD-G 
 Plancha op gas.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren plancha op gas met 
 2 x 3 kW branders.
• Kookoppervlak in geëmailleerd 
 gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Opvangsysteem kookvocht met 
 wegneembare GN1/4 bak 
 (cap: 1,2 L).
• Gasaansluiting G 1/2”.

z WSG 1120 CKG-CD-G 
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak:  
 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Afneembare V-grill in inox.
• Kookhoogte op 3 niveaus 
 instelbaar.
• Opvangsysteem kookvocht 
 met wegneembare GN1/4 
 bak (cap: 1,2 L).
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 
 16 A.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 6 kg 
 lavastenen.
• Gasaansluiting G 1/2”.

Ref.  Prijs BTW in. € Ref.  Prijs BTW in. €

WSG 1120 PL-CD-G  2 850,00 WSG 1120 CKG-CD-G 3 485,00

z Opties
Om de kooktafel 
te vervolledigen kunnen 
de volgende opties, 
met deksel, links of rechts 
geïntegreerd worden.

Ref. WAG 010 UR-CD WAG 020 R-CD WAG 010 CKG-CD

Prijs BTW in. € 835,00 940,00 1 745,00

OPBOUWMODULES MET DEKSEL
PLANCHA-GASGRILL - GASBRANDERS



z Opties
Om de kooktafel 
te vervolledigen kunnen 
de volgende opties, 
met deksel, links of rechts 
geïntegreerd worden.

Ref. WAG 010 UR-CD WAG 020 R-CD WAG 010 CKG-CD

Prijs BTW in. € 835,00 940,00 1 745,00

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): 
B.1500 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1500 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires 
 (Zie blz. 35-37).

z WSG 1520 CKG-CD 
 Gasgrill met lavastenen.

• Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
• Kracht: 12 kW.
• Afneembare V-grill in roestvrij staal.
• Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare 
 GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Beveiligd met thermokoppel.
• Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
• Gasaansluiting G 1/2”.

Ref.  Prijs BTW in. €

WSG 1520 CKG-CD  3 905,00
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z Opties
Om de kooktafel 
te vervolledigen kunnen 
de volgende opties, 
met deksel, links of rechts 
geïntegreerd worden.

Ref. WAG 010 UR-CD WAG 020 R-CD WAG 010 CKG-CD

Prijs BTW in. €  835,00 940,00 1 745,00

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): 
B.1500 - D.650 - H.305. 
Afm. van de tafel 
(mm, zonder deksel): 
B.1500 - D.650 - H.200. 
Maten en installatie- 
aanwijzingen p. 34. 
Afwerking: inox.

z Optie voor alle 
 opbouwmodules
Elektrische ontsteking met 
een batterij LR6/AA 1,5 V.

z Accessoires 
 (Zie blz. 35-37).

z WSG 1520 PL-CD
 Plancha op gas.

• Kooktafel in inox.
• Gietijzeren plancha, bi-zone, 2 branders van 3 kW.
• Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. 
 Afm. (mm): 500 x 460.
• Deksel in inox.
• Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
• Opvangsysteem kookvocht met wegneembare 
 GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
• Gasaansluiting G 1/2”.

Ref.  Prijs BTW in. €

WSG 1520 PL-CD  3 165,00

OPBOUWMODULES MET DEKSEL
PLANCHA-GASGRILL - GASBRANDERS
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OPBOUWMODULES
MATEN - INSTALLATIE - AANWIJZINGEN

Voorbeeld: 700 mmVoorbeeld: 700 mmVoorbeeld: 700 mmVoorbeeld: 700 mm Voorbeeld: 400 + 700 mmVoorbeeld: 400 + 700 mmVoorbeeld: 400 + 700 mmVoorbeeld: 400 + 700 mm

620

21
0

96
2

90 ~ (MAX)

686

OPBOUWMODULES 
MET DEKSEL 
De totale diepte met openstaand 
deksel is 650 mm (zonder knoppen)
De aanbevolen diepte van het 
werkblad is 620 mm zodat het 
bedieningspaneel 30 mm vooruit 
staat.
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WERKBLADWERKBLAD

11001100

KOOKTAFELKOOKTAFEL

710710

WERKBLADWERKBLAD

700700

KOOKTAFELKOOKTAFEL

11101110

WERKBLADWERKBLAD

11001100

KOOKTAFELKOOKTAFEL

710710

WERKBLADWERKBLAD

697697

DEKSELDEKSEL

700700
KOOKTAFELKOOKTAFEL

11101110

WERKBLADWERKBLAD

10971097

DEKSELDEKSEL

11001100
KOOKTAFELKOOKTAFEL

710 710 
WERKBLADWERKBLAD

697 697 
DEKSELDEKSEL

700700
KOOKTAFELKOOKTAFEL

1110 1110 
WERKBLADWERKBLAD

1097 1097 
DEKSELDEKSEL

11001100
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OPBOUWMODULES MET 
EN ZONDER DEKSEL 
De opbouwmodules, met en zonder 
deksel, moeten onder een afdak 
geplaatst worden .

Indien de opbouwmodules tegen 
een wand geplaatst worden, moet 
deze uit onbrandbaar materiaal 
bestaan (beton, metaal, keramiek, 
baksteen, …).

Indien niet het geval, is het 
aanbevolen een ruimte van 50 mm 
achter de module te voorzien.
Deze opstelling vergemakkelijkt 
de doorgang voor de gastoevoer 
en eventuele vloeistoffen achteraan 
de module.
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OPEN’COOK
ACCESSOIRES

Ref. Prijs BTW in. €

ZIJDELINGSE AFZETTAFEL:
Deze tafel in inox kan zowel links als rechts 
van de mobiele module geplaatst worden. 
De WTDL320-tafel kan op de ladder  
WECH350 geplaatst worden.
Afmetingen: B.320 - D.610 - H.40 mm.

WTDL 320 150,00

TUSSENLIGGENDE 
AFZETTAFEL:
Met deze tafeltjes kan men twee mobiele  
modules samenvoegen om als afzettafel  
te dienen. De WTDI 350 kan boven  
de ladder WECH 350 gebruikt worden. 
Afmetingen: 
WTDI 350 B.350 - D.610 - H.40 mm. 
WTDI 700 B.700 - D.610 - H.40 mm.

WTDI 350 125,00

WTDI 700 170,00

LADDER 
GASTRONORME 1/1, 
5 NIVEAUS:
Deze ladder kan gebruikt worden 
om GN1/1 platen en afzettafeltjes  
WTDL320 en WTDI 350 in op te bergen. 
Ze kan gebruikt worden op de referenties 
WTG 1030 PL, 1040 PL et 1050.
Hoogte tussen niveaus: 75 mm.

WECH 350 290,00

“WINDBREKER”:
Dit accessoire beperkt het effect 
van de wind op de brander.

WBV 75,00

INOX GRILL 
MET DWARSLIGGERS:
Deze in inox uitgevoerde grill kan gebruikt 
worden in de plaats van de grill in dubbele 
V-vorm op de grill met lavastenen. 
Zijn gebruik laat het bakken rechtstreeks 
op de lavastenen toe.

WCKG 240,00

ef. Prijs BTW in. €

ZIJDELINGSE AFZETTAFEL 
MET UITSNIJDINGEN:
In deze afzettafel, vervaardigd uit inox, 
kan u tot 3 Gastro GN 1/6 bakken plaatsen.
Deze kan ook boven de ladder geplaatst 
worden. 
Afmetingen: B. 320 - D.610 - H. 40 mm.

WDL 320 D 150,00

SNIJBLOK:
Deze houten snijblok kan geplaatst 
worden op een tussenliggende 
afzettafel en boven 
de ladder WECH 350. 
Afmetingen: B. 350 - D.480 - H. 520 mm.

LPB 369,00

GASTRONORM BAK 1/1:
Gastronorm bak in inox voor het bakken 
of het reserveren van ingrediënten 
voor of na het bakken. Kan geplaatst 
worden op een tussenliggende 
afzettafel en in de ladder WECH 350.
Afmetingen: B.325 - D.530 - H.45 mm.

BGN1/1/-45 40,00

SOEPELE VERBINDINGSSLANG VOOR 
EEN GASINSTALLATIE IN BELGIË:
De soepele verbindingsslangen zijn speciaal 
ontworpen voor het aansluiten van aard- en 
propaangas van kookstoestellen conform aan de 
norm NBN EN 14800: 2700. Zij bestaan uit 
roestvrij staal, omhuld met een roestvrij vlechtwerk 
en een PVC-huls. Ze zijn soepel en volstrekt 
onbrandbaar.
Uiteinden van de gasslang:
• kant van de muur: 1/2 M & F
• kant van het kooktoestel: 1/2 F

1,50 M - S 1053 55,00

2,00 M - S 1054 60,00

AANSLUITINGSKIT:
Voor verwijderbare gasflessen, propaan  
en butaan.

S 2400 17,00
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OPEN’COOK
ACCESSOIRES

Réf. Prix € T.T.C.

WINTERHOES:
Polyesterhoes met polyurethaan lining 
ter bescherming van de module 
als deze niet gebruikt wordt.

WHP 400 235,00

WHP 700 255,00

WHP 1000 295,00

REDUCTIEROOSTER:
Te plaatsen op de 3 kW branders
Voor het gebruik van kleine potten.

LGR 39,00

GERIBDE BAKPLAAT:
• Plaat in geëmailleerd gietijzer .
• Te plaatsen op 2 gasbranders.
• Ideaal voor het grillen.
• Afm.: 510 x 260 mm.

GRL 240,00

VLAKKE GRILLPLAAT:
• Plaat in geëmailleerd gietijzer.
• Te plaatsen op 2 zijdelingse gasbranders  
 en op de grill in plaats van de V-grill.
• Ideaal voor direct contact bakken
• Afm.: 510 x 260 mm.

GSL 330,00

STOOFPLAAT:
• Plaat in geëmailleerd gietijzer.
• Wordt op de pannendragers van 
 2 branders geplaatst.
• Ideaal voor stoven en warmhouden.
• Afm.: 510 x 260 mm.

PML 236,00

WOKRING:
• Ring in geëmailleerd gietijzer.
 Kan op alle branders geplaatst worden,
 en op de coup de feu plaat als u het  
 ronde deksel wegneemt.
• Voor potten en pannen met 
 afgeronde bodem.

LWK 114,00
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Gebouwd uit duurzame materialen, roestvrij staal, verchroomde zamak, gegoten aluminium, 
geëmailleerd staal, bestand tegen sterke klimaatvariaties, zijn de Open'Cook-modules speciaal 
ontworpen voor de uitrusting van buitenkeukens.

Ontworpen voor intensief gebruik, ergonomisch, eenvoudig te installeren, te gebruiken en te onderhouden. 
De plancha's, grills en gasbranders hebben dezelfde prestaties als professionele apparatuur.

INSTALLATIE
De mobiele modules met deksel van Open’Cook kunnen buiten geplaatst en gebruikt worden .

De opbouwmodules, met of zonder een deksel, en de mobiele modules zonder deksel kunnen buiten worden 
gebruikt, maar moeten onder een luifel geïnstalleerd en gebruikt worden, beschut tegen het weer .

Als het apparaat in de buurt van een muur, scheidingswand of meubel moet worden geïnstalleerd, wordt 
het aanbevolen om deze van onbrandbaar materiaal te maken.

Als dit niet het geval is, moeten ze worden afgedekt met goede niet-brandbare thermische isolatie. 
Er moet speciale aandacht worden besteed aan de naleving van eventuele voorschriften 
voor brandpreventie.

De instructies in de technische instructies moeten worden gevolgd. 

AANSLUITING

De gastoevoer vindt plaats via een gasaansluiting op gasflessen uitgerust met een flexibele slang 
en geschikte drukregelaars (28 mbar voor butaan / 37 mbar voor propaan). Het type gasaansluitleiding 
wordt bepaald aan de hand van het type installatie. Voor installaties met afneembare cilinders moet  
de kit S2400 worden gebruikt en voor installaties die met tanks of aardgas worden gevoed, moet  
de flexibele aansluiting S1053 of S1054 worden voorzien. (zie accessoires blz. 35-37).  
De aansluiting van de modules die moeten worden geïnstalleerd op een aardgastoevoer is mogelijk  
in optie (te specifiëren bij bestelling).

Stroomtoevoer wordt verzorgd door autonome batterijen (LR 6 / AA - 1,5 V batterijen) op mobiele 
modules en via netaansluiting (230 V mono + N + T / 16 A) voor opbouwmodules evenals voor 
de ovenmodule.

GEBRUIK
De kookvlakken van de planchas en de grills zijn bijzonder groot. De kracht van de gasbranders 
en hun indeling maken het gebruik van grote gebruiksvoorwerpen mogelijk.

De ergonomische bedieningshendels maken een precieze en eenvoudige aanpassing van het 
verwarmingsvermogen mogelijk. De elektrische ontsteking van de branders wordt bediend 
met een drukknop op het bedieningspaneel.

De deksels van de mobiele modules zijn zelfstabiliserend om vroegtijdig sluiten te voorkomen. 
Een sluitsysteem is voorzien op de deksels van de opbouwmodules.

ONDERHOUD
Alle technische onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. Functionele elementen, branders, 
kookoppervlakken, roosters, sapbakken zijn gemakkelijk toegankelijk of verwijderbaar en kunnen 
eenvoudig worden gereinigd.

NOTA 
 
Open'Cook gas- en elektrische apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijnen 
voor professionele kookapparatuur. Open'Cook kooktoestellen die voldoen aan de gasnormen 

 (EN 203.1, EN 203.2) en elektrische norm (EN 60335-1) mogen voorzien worden 
van het keurmerk .
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KENMERKEN
EN INSTALLATIE
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 Algemene verkoopsvoorwaarden

41

Artikel 1 – Doel 

Onderhavige overeenkomst heeft als doel op 
nauwkeurige wijze het heersende juridische kader 
te bepalen, met uitsluiting van alle andere 
(met inbegrip van eventuele aankoopvoorwaarden 
van de koper), dat elke bestelling beheert door 
de koper doorgegeven aan de NV Etablissements 
ABEL FALISSE (hierna de leverancier genoemd).

Artikel 2 – Vraag en aanbod 

Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld. 
De leverancier en de koper zijn enkel contractueel 
verbonden vanaf het ogenblik dat de koper een 
bestelbon heeft getekend of dat de bestelling per 
fax of per mail aan de leverancier bevestigd werd.

Artikel 3 – Leveringstermijn 

3.1 

Leveringstermijnen worden enkel als 
informatie gegeven en zijn in functie van 
de voorraadmogelijkheden. 

3.2

Vertragingen kunnen in geen enkel geval 
de annulering of de wijziging van de bestelling 
rechtvaardigen en geven geen recht op 
schadevergoedingen.

3.3 

De koper mag geen gedeeltelijke leveringen 
weigeren.

3.4 

Bevestigde bestellingen op een overeengekomen 
datum kunnen voor een tijdsduur van maximum 
één maand worden uitgesteld voor zover deze 
wijziging drie weken voor de overeengekomen 
leveringsdatum schriftelijk is gemeld. 
Na het verstrijken van deze termijn dient de koper 
voor elke vraag van leveringsuitstel een bijkomend 
voorschot van 30 % te storten, berekend 
op de totale waarde van de bestelling. 
Indien de aanvankelijke overeengekomen datum 
met meer dan drie maanden wordt overschreden, 
zal de koper het volledige saldo storten.

Artikel 4 – Plaats van levering 

Behalve indien anders schriftelijk bepaald, heeft 
de aflevering plaats op de maatschappelijke 
zetel van de koper op voorwaarde dat deze 
laatste over een loskade beschikt of tenminste 
over de nodige infrastructuur om het leveren 
van goederen op paletten te vergemakkelijken. 

Artikel 5 – Overdracht van risico en transport
van de goederen 

5.1 

Het transport wordt uitgevoerd op eigen risico 
van de koper, zelfs indien het transportmiddel 
van de leverancier afhangt en de prijs franco 
bestemming inhoudt. De leverancier waarborgt 
in geen enkel geval schade die direct of indirect 
voortvloeit uit het transport. 

5.2 

Vanaf het vertrek vanuit de vestiging van 
de leverancier wordt het risico op de koper 
overgedragen zelfs indien de overdracht van 
eigendom werd uitgesteld onder andere bij 
toepassing van de clausule van behoud van 

eigendom aangehaald in artikel 9.

5.3 

Alle goederen worden tijdens de gewone werkuren 
in een op het gelijkvloers gelegen opslagplaats 
geleverd. Voor levering bij een particulier wordt 
eerst een bestek opgesteld dat door de koper 
dient goedgekeurd te worden.

Artikel 6 – Gebrek van ontvangst van de levering
door de koper 

Indien de koper de levering weigert zal 
de leverancier de koper, binnen de 8 dagen, 
per aangetekend schrijven aanmanen de levering 
te aanvaarden. Bij gebrek aan uitvoering binnen 
deze termijn heeft de leverancier de keuze 
om de uitvoering van het contract te laten doorgaan 
(onverminderd de eventuele schadevergoeding 
en interesten) ofwel om het contract te ontbinden 
zonder dat een voorafgaande gerechtelijke 
procedure nodig is. Bij een gerechtelijke 
ontbinding of van rechtswege komen de koper 
en de leverancier overeen dat de koper een 
forfaitaire schadevergoeding van 30 % 
van de verkoopprijs dient te vereffenen voor het 
in gebreke blijven (zonder dat de leverancier dit 
bedrag moet rechtvaardigen) en dit onverminderd 
het recht van de leverancier te bewijzen 
dat het bedrag van zijn schade hoger 
is dan de voornoemde 30 % en om in dit geval 
de volledige vergoeding van de schade 
op te eisen.

Artikel 7 – Prijs 

Onverminderd artikel 8 houden al onze prijzen, 
die enkel als informatie worden gegeven, in dat 
de goederen geleverd worden in de vestiging 
van de koper, exclusief kosten en taksen en deze 
slechts definitief worden op het ogenblik dat 
de leverancier de bestelling per post, 
fax of e-mail heeft bevestigd.

Artikel 8 – Afhaal- en verzendingskosten 

8.1 

De kosten van afhaling en verzending zijn ten 
laste van de koper, behalve in België wanneer 
de waarde van de bestelling hoger is dan 400 $ 
en in het Groot Hertogdom Luxemburg evenals in 
Nederland wanneer de waarde hoger 
is dan 700 $.

8.2 

Als de leverancier volgens artikel 8.1 de 
verzendingskosten niet moet dragen dan worden 
deze gefactureerd aan de officiële tarieven 
van kracht zijnde op de dag der levering.

Artikel 9 – Betalingsmodaliteiten en clausule 
van eigendomsvoorbehoud 

9.1 

Behalve indien uitdrukkelijk vermeld op de 
bestelbon zijn de volgende betalingsvoorwaarden 
van toepassing :

- Binnen de 8 dagen na de bestelling dient een 
voorschot van 30 % van het totale bedrag betaald 
te zijn.

- In geval van weigering door onze 
factoringmaatschappij, wordt bij betaling van het 
saldo vóór de levering een disconto toegekend.

9.2 

Alle facturen dienen betaald te worden aan 
de maatschappelijke zetel van de leverancier 
te 4340 AWANS (België) Rue de la Chaudronnerie 
8, contant en zonder disconto, behalve indien 
anders schriftelijk vermeld.

9.3 

De leverancier kan aan de koper de toelating 
geven de rekeningen op 30 dagen factuurdatum 
te betalen. Deze toelating moet schriftelijk op 
de factuur vermeld worden en kan in geen enkel 
geval als algemeen beschouwd worden. Het betreft 
enkel de factuur waarop het staat vermeld. 
Bij gebrek aan deze aanhaling dient de rekening 
contant te worden betaald.

9.4 

Indien de koper één van deze verplichtingen 
niet nakomt en namelijk bij gebrek aan betaling 
op de vervaldag om eender welke reden, heeft 
de leverancier van rechtswege het recht alle nieuwe 
leveringen, om het even welke uitvoeringen 
of prestaties te schorsen zonder aanmaning 
of vergoeding.

9.5 

Alle goederen blijven het eigendom van 
de leverancier tot volledige betaling door de koper. 
Dientengevolge kan de koper slechts over het 
geleverde goed beschikken na volledige betaling. 
Bovendien zal de koper alle nodige maatregelen 
treffen teneinde de niet volledig betaalde goederen 
te identificeren.

Artikel 10 – Verwijlinteresten en strafclausule 

10.1 

De op de vervaldag onbetaalde rekeningen worden 
met een interest van 1 % per maand verhoogd 
te berekenen vanaf de vervaldag.

10.2 

Bovendien worden de bedragen van onbetaalde 
rekeningen met 15 % verhoogd als conventionele 
forfaitaire vergoeding en dit met een minimum 
van 100 $. Deze schadeloosstelling wordt 
van rechtswege toegekend en zonder 
voorafgaande in gebrekestelling.

10.3 

Een gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend 
op de kosten en de interesten alvorens op de 
hoofdsom te worden aangerekend.

10.4 

Bij het instellen van een procedure ten gevolge 
van een contractuele fout van de koper, in het 
bijzonder bij niet betaling van een rekening op 
de vervaldag, behoudt de leverancier het recht voor 
de voorgelegde kosten van verdediging (kosten 
van advocaten, expertisekosten, …) die integraal 
deel uitmaken van zijn schade, terug te vorderen.

Artikel 11 – Specificaties 

11.1 

Alle productinformatie van de leverancier, 
gepubliceerd in catalogi, aankondigingen 
en publiciteit zijn enkel richtgevend en kunnen 
zonder bericht door de leverancier gewijzigd 
worden.

11.2 

Plannen en specificaties opgesteld door 
de leverancier blijven zijn eigendom en mogen 
enkel met zijn schriftelijke toestemming worden 
gereproduceerd.

11.3 

Geen enkele kopie of uittreksel zal uitgevoerd noch 
doorgegeven of medegedeeld worden aan derden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de leverancier.

11.4 

De koper verkrijgt geen enkel recht op de elementen 
van de industriële, intellectuele of commerciële 
eigendom die de leverancier hem heeft kunnen 
geven door middel van bijvoorbeeld zijn catalogi, 
tarieven, publiciteitsdocumenten, of technische 
fiches, deze blijven het exclusief eigendom 
van de leverancier.

11.5 

De verkochte producten mogen in geen enkel geval 
onder andere merken, referenties of verpakkingen 
gecommercialiseerd worden dan deze door 
de leverancier gebruikt, behalve met schriftelijke 
toestemming van deze laatste.

Artikel 12 – Goedkeuring, klachttermijn 
en waarborg 

12.1 

Elke eventuele klacht dient binnen de 8 
kalenderdagen, te tellen vanaf de ontvangst van 
de goederen, per aangetekend schrijven ingediend 
te worden. Bij gebrek hieraan worden de goederen 
definitief als overeenkomstig en goedgekeurd 
beschouwd. De goedkeuring dekt alle zichtbare 
gebreken.

12.2 

Onverminderd artikel 12.3. kan de waarborg voor 
verborgen gebreken enkel in werking treden indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan :

- Het gebrek maakt, in belangrijke mate, het product 
onbruikbaar voor het gebruik waarvoor het is 
bestemd of aan een bijzonder gebruik uitdrukkelijk 
vermeld in de bijzondere voorwaarden van de 
betwiste verkoop;

- het geleverde product werd op aangepaste 
wijze gemonteerd en geplaatst en is onbelemmerd 
toegankelijk;

- het geleverde product wordt in de normale 
omstandigheden gebruikt; de waarborg kan 
namelijk niet toegepast worden bij gebruik van 
het geleverde product in abnormale of speciale 
omstandigheden die niet uitdrukkelijk in 
de bijzondere voorwaarden van de betwiste 
verkoop vermeld werden. Bij voorbeeld bij slecht 
onderhoud, bij wijziging, demontage of herstelling 
van het geleverde product door een onbevoegd 
persoon.

Indien de garantievoorwaarden verenigd zijn en 
om van deze waarborg te kunnen genieten moet de 
koper elke klacht met betrekking tot deze verborgen 
gebreken binnen de acht werkdagen volgend op 
de ontdekking van het gebrek per briefwisseling, 
fax of e-mail melden. In ieder geval moet hij 
dit ten laatste drie maanden na ontvangst van de 
goederen melden en dit onverminderd artikel 12.3.

12.3 

Op voorwaarde dat de goederen volledig 
betaald zijn, biedt de leverancier een contractuele 
waarborg inclusief wisselstukken (met uitzondering 
van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, 
zoals lampen, glas en weerstanden), werkuren, en 
de verplaatsing voor alle door zijn zorg verdeelde 
toestellen die uitsluitend voor huiselijkhoudelijk 
gebruik zijn bestemd. De contractuele waarborg 
wordt in de BELUX beperkt tot 1 jaar indien het 
aangekochte materiaal gebruikt wordt in het 
kader van een restaurantuitbating, een snack, 
een collectiviteit, gastenkamer, …).

Deze waarborg kan enkel worden aangevraagd 
bij het voorleggen van de aankoopfactuur en het 
serienummer van het apparaat in kwestie. 
De herstelling gebeurt enkel tijdens de openingsuren 
van de leverancier. Indien de koper op een ander 
moment de hulp van de leverancier inroept, zullen 
de meerkosten van de werkuren aangerekend 
worden.

12.4 

3 jaar gratis garantieverlenging voor LACANCHE 
toestellen, waardoor de duur van de contractuele 
garantie (12.3) tot 5 jaar verlengd wordt. 
Deze garantieverlenging wordt aangeboden onder 
de volgende 6 voorwaarden:

1 - Enkel voor toestellen die in een huishoudelijke 
omgeving gebruikt worden.

2 - Enkel voor nieuwe toestellen die verkocht 
worden met uitsluiting van demo-toestellen 
en toonzaal modellen.

3 - Een online activatie-aanvraag moet binnen de 
28 dagen na factuurdatum op onze website www.
abel-falisse.be worden ingediend. Een copie 
van de factuur geldt als bewijs.

4 - Enkel voor Lacanche toestellen die door ons 
of onze verdelers gefactureerd werden vanaf 
01/10/2018.

5 - Enkel voor toestellen met een serienummer dat 
groter is dan CC18-00000.

6 - De aanvraag voor de garantieverlenging kan 
enkel door onze diensten gevalideerd en bevestigd 
worden.

12.5 

In de veronderstelling dat het geleverde product niet 
conform is, met zichtbare of verborgen gebreken, is 
de leverancier enkel verplicht het geleverde product 
te vervangen door een overeenkomstig product. 
Hij is aan geen enkele andere vergoeding 
gehouden voor om het even welke reden 
en namelijk deze met betrekking tot de kosten 
veroorzaakt door de vervanging, het verlies, 
de schade en eventuele winstderving die daarmee 
samengaan.

12.6 

Alle klachten of betwistingen betreffende de door 
de leverancier opgestelde facturen moeten binnen 
de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden 
ingediend.

12.7 

De betaling op de vervaldag van de door 
de leverancier opgestelde facturen wordt 
niet opgeschort of uitgesteld door een door 
de koper ingediende klacht.

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid 

13.1 

De leverancier draagt geen enkele verantwoorde-
lijkheid dan deze voorzien in artikel 12, 
en dit in de mate aangehaald in artikel 12.4.

13.2 

Bijgevolg is de leverancier niet verantwoordelijk 
voor schade en interesten voortvloeiend uit 
ongevallen aan personen, schade aan goederen 
andere dan de verkochte goederen, winstderving of 
alle andere schade direct of indirect voortkomend 
uit elk gebrek dat eventueel de verkochte goederen 
treft.

13.3 

De leverancier is dus niet verantwoordelijk 
voor lichamelijke ongevallen noch voor schade 
berokkend aan roerende of onroerende goederen 
voortvloeiend uit het gebruik van de door de koper 
gemaakte producten en waarvan het door 
de leverancier geleverde product integraal deel 
uitmaakt.

Artikel 14 – Geval van overmacht en belemmering 

14.1 

Omstandigheden zoals staking, brand, het breken 
van de machine, vertragingen van de leverancier, 
interne organisatieproblemen van de onderneming 
van de leverancier, epidemieën, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, 
willekeurige beslissing, failliet van de leverancier … 
moeten beschouwd worden als veronderstellingen 
van overmacht wanneer ze de leveringen vertragen 
of bemoeilijken.

14.2 

De leverancier verwittigt zo vlug mogelijk de koper 
bij het voorkomen van een onder 14.1 vermelde 
omstandigheid.

14.3 

De leverancier behoudt zich het recht voor 
de eventuele overeengekomen uitvoeringsdatum 
te verlengen met een periode gelijk aan deze van 
de tijdsduur van overmacht. Hetzelfde indien deze 
feiten de uitvoering van de bestelling volgens de 
voorziene modaliteiten kunnen in gevaar brengen, 
behoudt de leverancier het recht het contract 
te vernietigen zonder verbintenis 
of verantwoordelijkheid zijnerzijds.

Artikel 15 – Nietigheid van een clausule 

De nietigheid van een clausule van onderhavige 
voorwaarden doet niets af aan de geldigheid 
van de andere clausule voorwaarden.

Artikel 16 – Toepasbaar recht 

De partijen komen overeen dat enkel het Belgische 
recht in onderhavige voorwaarden toepasbaar is.

Artikel 17 – Instellen van een rechtsvordering 

De partijen komen overeen dat elk geschil met 
betrekking tot de interpretatie of de uitvoering 
van onderhavige voorwaarden enkel onder de 
bevoegdheid vallen van de Belgische rechtsmacht. 
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik 
zijn bevoegd.




