
 

Slijpwerk-inname-formulier 
 
Dit formulier kunt u handmatig invullen. Daarna stuurt u het samen met uw slijpwerk op naar : 
 

SCHNEIDER / SLIJPERIJ.NL 
Weereweg 51 
1732 LJ LUTJEWINKEL 

 
Spelregels: 

●  Bij een ordergrootte tot € 25,00 wordt de bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten € 3,95 (standaard, 
incl.BTW) of € 8,95 (aangetekend, incl.BTW). 

●  Bij een ordergrootte van minimaal € 25,00 (incl. BTW) worden geen portokosten van retourzenden berekend, 
tenzij u uw slijpwerk aangetekend retourgestuurd wenst. In dat geval betaalt u een toeslag van € 5,00. 

●  www.slijperij.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden als gevolg van schade die ontstaat uit eventuele 
vermissing, diefstal, zoekraken etc. tijdens transport van de klant naar de slijperij. 

●  www.slijperij.nl doet er alles aan om geslepen produkten op de juiste wijze te retourneren. Bij onverhoopte 
constatering van gebreken, in welke vorm dan ook, wordt de klant geacht dit binnen acht dagen te reclameren. 
In dat geval wordt in goed overleg besloten welke stappen gezet kunnen worden om dit te verhelpen. 
 

Werkwijze: 
1. Verzamel allereerst de voorwerpen (scharen, messen e.d.) die geslepen dienen te worden. Het meest efficiënt 

wordt het al bij een totaalbedrag van minstens € 25,00 
2. Goed inpakken/inrollen in bijv. krantenpapier zorgt ervoor dat tijdens transport geen schade kan optreden. Pak 

het daarna in in een voldoende sterke (kartonnen) doos met genoeg opvulling. 
3. Bij het opsturen van slechts één of enkele stuks, bijv. kappersscharen, in enveloppe wordt sterk aangeraden dit 

in een zgn. luchtkussen-enveloppe te doen. Deze kan niet zomaar doorscheuren zoals een papier-enveloppe 
wel kan gaan doen. Ook wordt geadviseerd bij waardevolle artikelen dit met “verhoogde aansprakelijkheid” op te 
laten sturen. 

4. Bij binnenkomst van uw zending in de slijperij wordt beoordeeld of de werkzaamheden overeenkomen met het 
door u ingecalculeerde bedrag. N.B. dit verschil kan ontstaan door eventueel meerwerk en/of extra benodigde 
onderdelen.  

5. Uw slijpwerk wordt dezelfde of volgende werkdag behandeld en geretourneerd, vergezeld van een 
achteraf-te-betalen factuur. 

6. Incidentele afwezigheid van de instrumentslijper wordt altijd van tevoren gemeld op de homepage van 
www.slijperij.nl. 
 

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijstarieven d.d. 01-01-2019. Hiermee komen alle voorgaande prijzen te vervallen. 
Prijstarieven van te slijpen voorwerpen die op dit formulier niet genoemd zijn worden u altijd vrijblijvend doorgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uw gegevens: 
Dhr./Mw. :  _______________________________________________________________ 
Adres :  _______________________________________________________________ 
PC + Woonplaats :  _______________________________________________________________ 
 
Mijn keuze voor terugsturen is: O Standaard O Aangetekend (+ €5,00) Bij niet invullen wordt standaard gehanteerd. 
 
Tel.nr. (overdag) : ___________________________________ ____Bij voorkeur uw mobiel nr. bij vragen/opm. vd slijper 
E-mailadres : __________________________________________ ___  
Datum : _______________________________________________________________ 
Handtekening : _____________________________Hiermee gaat u tevens accoord met onze spelregels c.q. werkwijze 
 
Ik stuur met deze zending het volgende slijpwerk mee: (N.B. alle prijzen zijn incl. 21% BTW) 
 
Stuks Opm. slijperij Omschrijving           Prijs p/stuk  Totaal 
  Tafelmessen, gewenste slijping: Glad, Kartel 1mm/1,5mm/2mm/3mm *¹ 3,00  
  Keukenmessen met lemmetlengte t/m 11 cm 6,00  
  Keukenmessen, lemmetlengte 11 - 21 cm 9,00  
  Keukenmessen, lemmetlengte 21 - 31 cm 12,00  
  Keukenmessen, lemmetlengte 31 - 41 cm 15,00  
  Keukenmessen, lemmetlengte 41 - 50 cm 20,00  
  Messen, zwaarden e.d. lemmetlengte 50 - 75 cm 25,00  
  Messen, zwaarden e.d. lemmetlengte 75 - 100 cm 30,00  
  Messen, zwaarden e.d. lemmetlengte langer dan 100 cm 35,00  
  Toeslag inzet nieuwe kartels bij tomaten-, broodmessen, superslicers e.d. *² lemmet < 21 cm 4,00  
  Toeslag inzet nieuwe kartels bij tomaten-, broodmessen, superslicers e.d. *² lemmet > 21 cm 6,00  
  Huishoud-, stof-, papier-, nagel-, vellen-, silhouette-schaar t/m 11cm totaallengte 8,00  
  Huishoud-, stof-, papier-, nagel-, vellen-, silhouette-schaar t/m 16cm totaallengte 9,50  
  Huishoud-, stof-, papier-, nagel-, vellen-, silhouette-schaar t/m 21cm totaallengte 11,00  
  Huishoud-, stof-, papier-, nagel-, vellen-, silhouette-schaar t/m 26cm totaallengte 13,00  
  Huishoud-, stof-, papier-, nagel-, vellen-, silhouette-schaar t/m 31cm totaallengte 15,00  
  Kappersschaar, trimschaar, effileerschaar, prof.gebruik, afwerking optimaal 28,00  
  Kappersschaar, trimschaar, effileerschaar, thuisgebruik, afwerking standaard 23,00  
  Toeslag inzet microkartels, indien nodig, bij kappers-, stofscharen e.d. *² 4,00  
  Nageltangen, vellentangen (excl. zonodig vervangen van veer) 16,00  
  Medische scharen, praktisch alle soorten 16,00  
  Set lockmesjes (let op, geen losse mesjes, alleen per setje) 13,00  
  Wildscharen, snoeischaren, grasscharen, kartelscharen 14,00  
  kaasschaven 6,00  
     
  Porto standaard, indien orderbedrag minder is dan € 25,00 3,95  
  Toeslag aangetekend, indien gewenst door u 5,00  
     
  Totaal   

 
*¹ Vermelde afstand is de breedte, niet de diepte. Wanneer u niets doorstreept, dan laat u de instrumentslijper de keuze 
maken, rekening houdend met zijn ervaring en omgang met esthetiek. Bij twijfel wordt u gebeld. 
*² Dit tarief wordt alleen gehanteerd, indien het profiel van de bestaande kartel zodanig is versleten, dat het inzetten van 
een nieuwe kartel vereist is. 

  


