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BUREAUTAFELS EN BALIES

ARCA

Vergaderen in stijl. In alle vormen verkrijgbaar, vast en in
hoogte herstelbaar (62-82 cm). Eindeloos combineerbaar
met bladvormen en accessoires.

€ 1 087,79
(incl. BTW)

CABALE

Staan is het nieuwe zitten! Cabale is een moderne nieuwe
tafel die verstelbaar is. Het design dat klassiek en tijdloos
is, sluit aan bij de trend van vandaag. Deze bureau
verander je met een druk op de knop in een stijlvolle
statafel.
Afmetingen: breedte: 140 cm x 80 cm
Hoogte: 66 cm verstelbaar tot op 134 cm

€ 1 022,45
(incl. BTW)
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BUREAUTAFELS EN BALIES

ENTRADA

Optimale stabiliteit, vast en in hoogte verstelbaar (62 – 82
cm). Eindeloos combineerbaar met bladvormen en
accessoires.

€ 1 557,84
(incl. BTW)

RECEPTIE

Exclusieve uitstraling. De receptie bestaat uit
verschillende delen waardoor het mogelijk is om zelf de
vorm te kiezen.
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€ 1 270,50
(incl. BTW)

ERGONOMISCHE BUREAUSTOELEN

ERGOCHROME

De ergonomische Ergochrome zitbal stimuleert de
rugspieren. Ga regelmatig eens een tijdje op deze zitbal
zitten en gun uw rug een kleine trainingssessie. Rugpijn
en stijfheid behoren tot het verleden, in de plaats komt
meer lichamelijke gezondheid. Ergochrome verhoogt het
welzijn en geeft betere prestaties op de werkvloer! Het
ziet er bovendien goed uit: op kantoor, in de vergaderzaal
of op de beursstand!
Pomp inbegrepen.
Afmetingen: diepte: 45 cm; breedte 45 cm; hoogte 55cm;
gewicht: 10,50 kg.

€ 180,29
(incl. BTW)

FLORENCE

Synchroontechniek van zitting en rugleuning met
gewichtsregeling, rondom gestoffeerde zitting en
rugleuning, voetkruis van chroom.

€ 846,15
(incl. BTW)
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ERGONOMISCHE BUREAUSTOELEN

SITAGWAVE
LUX

Bekleding zit: stof.
Bekleding rug: gestoffeerde pads.
In hoogte en breedte verstelbare armleuningen.
Hoogteverstelling door veiligheidsgasveer met
dieptevering. 5-punts kruisvoet.

€ 516,67
(incl. BTW)

VALENCIA

Synchroontechniek van zitting en rugleuning met
gewichtsregeling, verstelbare lendensteun. Armleggers:
in hoogte verstelbaar en draaibaar.
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€ 151,61
(incl. BTW)

ERGONOMISCHE BUREAUSTOELEN

WINDSOR

Voetkruis van chroom. Rondom gestoffeerde zitting en
rugleuning. In hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer.

€ 676,75
(incl. BTW)
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DESIGNSTOELEN

BUBBLE

Deze eenzit is volledig in polypropyleen voor binnen en
buiten. Een ontwerp van Philipe Starck.

€ 225,00
(incl. BTW)

CHICAGO

Sledeframe van aluminium. Inclusief armleggers met
opdek.
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€ 185,49
(incl. BTW)

DESIGNSTOELEN

FATBOY

Onze Fatboy the original toont zich een allemansvriend.
Hij voelt zich overal prima en valt lekker op. Optimaal
plezier gegarandeerd dankzij z’n royale afmetingen en
energie gevend comfort.
Fatboy the original is helemaal van jou!

€ 151,61
(incl. BTW)

NIHAU

Nihau is ontworpen door één van de grote meesters van
Italiaans design. Het is een stoel met een minimalistisch
ontwerp, dat ook gedistingeerd en chic is. Het profiel van
de stoel doet denken aan een vlinder: soepel, licht en
elegant. De zitting in polypropyleen wordt aangeboden in
een brede waaier aan kleuren met delicate tinten. De
structuur is een subtiel verchroomde stalen buisvorm.

€ 150,04
(incl. BTW)
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DESIGNSTOELEN

TEXAS

Sledeframe van chroom. Inclusief armleggers met opdek.
Stapelbaar
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€ 83,85
(incl. BTW)

OPBERGEN

ECOTEC

Roldeurkast, geleverd met zwarte legborden. Afsluitbare
deuren in brandvertragende kunststof.
13 ordners per legbord. Mogelijkheid voor laterale
hangmappen.

€ 482,79
(incl. BTW)

HAY

Een strak stukje staal op wieltjes. De Hay is een ladekast
met een handige indeling waarin u uw spullen op een
heel efficiënte manier kan opbergen. Perfect voor de
flexibele werknemer om zijn documenten en persoonlijke
spullen in op te bergen.
Afmetingen:
breedte: 38 cm;
diepte: 55 cm.

€ 296,45
(incl. BTW)

11

VERLICHTING

ARTEMIDE

De Artemide plafondlamp is ontworpen door Giuseppe
Maurizio Scutellà. De Artimede plafondlamp heeft iets
magisch. De vorm doet denken aan de ringen van
Saturnus en geven prachtig licht, zowel naar boven als
naar beneden. Zo krijg je het idee dat je naar ons
melkwegstelsel zit te turen.
Diameter: 97 cm; hoogte: 44 cm.
Gelakt aluminium. Lichtbron: dimbare R7s (330W).

€ 785,29
(incl. BTW)

ROPE TRICK

De Rope Trick vloerlamp is ontworpen door Stefan Diez.
De Rope Trick vloerlamp ziet er niet alleen enorm elegant
uit hij behandelt jou ook zo! Het vervormbare touw, dat
dient als het frame van de lamp, wordt op interessante
wijze gecombineerd met flexibele kap. Het lijkt alsof de
lamp elke keer weer een buiginkje maakt als jij
langsloopt.
Gemaakt van aluminium en PET.
Afmetingen: hoogte: 187 cm;
diepte: 33 cm;
breedte: 18 cm. Lichtbron: dimbare LED

12

€ 48,00
(incl. BTW)

VERLICHTING

NEXT

Ontworpen door van Hopf & Wortmann.
Deze tafellamp heeft de vorm van een klein vogeltje.
Het armatuur van Next kan 360 graden gedraaid worden
wat de lamp zeer functioneel maakt. Next is gemaakt van
handgemaakt porselein met een chroom-afwerking.
Om Next niet weg te laten vliegen wanneer deze naar een
nieuw adres gestuurd wordt, wordt de lamp verstuurd in
een speciale doos in de vorm van een vogelkooi.
Afmetingen: breedte:13 cm;
diameter: 10 cm; hoogte: 29 cm.

€ 107,69
(incl. BTW)

FLICON

Dankzij zijn eenvoudig, maar strak design past de Flicon in
iedere kantoorruimte.

€ 48,00
(incl. BTW)
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ACCESSOIRES

FARO

Staande kapstok voor in de inkomhal of kantoor. Hoogte:
182 cm.
8 + 8 haken.

€ 66,91
(incl. BTW)

KORZINA

De Korzina is een unieke afvalbak van Casamania die
ontworpen is door Karim Rashid. Het design oogt zeer
Russisch doordat de Korzina ongeveer dezelfde vorm
heeft als een Matruschka. Korzina is daarnaast ook
Russisch voor ‘bak’. Al met al zorgt deze Russisch ogende
afvalbak ervoor dat u eenvoudig overbodige items weg
kan gooien en tegelijkertijd ook nog uw interieur kan
opleuken! Uitvoeringen: roze, wit, oranje, licht blauw,
groen en zilver. Afmetingen: breedte: 37,5cm; diepte:
37,5cm; hoogte: 62,2cm.
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€ 119,79
(incl. BTW)

ACCESSOIRES

PIANO

Eenvoudig. Ruw. Rustiek. Maar heb je hem in je hal
hangen dan gaat hij gegarandeerd met alle aandacht
lopen. Deze Piano is kapstok van ontwerpen Patrick Seha
van Per/ Use. Het systeem is haast kinderlijk eenvoudig en
precies om deze reden schitterend. Heb je een haak nodig,
hoef je hem enkel naar voor te trekken uit het paneel. Zo
zijn er nooit meer haken te zien dan nodig. Een kapstok
waarvan je de hangers kan wegduwen en een mooie
decoratieve wand aan overhoudt. Gemaakt uit het iets
duurdere eik.
Afmetingen: 41 x 145 cm en 82 x 145 cm

€ 598,95
(incl. BTW)
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VERKOOPSVOORWAARDE
Van elke koper wordt verwacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden, die
hierna worden uiteengezet, kent en
aanvaardt.
Aanvaarding
De verkoper van Work-it-easy moet na de verbintenis de goederen leveren aan de koper. De koper moet op
zijn beurt de goederen betalen.
De verbintenis wordt afgesloten door het invullen van een ondertekende bestelbon. Dit gebeurt door de
koper.
Levering
Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden
zoals staking, brand, overstroming
en soortgelijke worden beschouwd als overmacht. Indien deze de oorzaak is dat de levering vertraagd of
onmogelijk wordt. Wij zijn niet
verplicht het niet te voorziene karakter en de overmacht van de omstandigheden en de daarmee gepaard
gaande onuitvoerbaarheid van
het contact aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden
kunnen brengen, behouden wij
het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.
Betaling
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de
aankoop betaald is. Al onze facturen zijn betaalbaar 10 dagen na factuurdatum aan Work-it-easy. Wij
houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang ze
geleverd werden, zelfs indien dat gedeeltelijk gebeurde. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste
van de aankoper. Hij dient hiermee
rekening te houden met zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in euro.
Terugname van goederen
Onze artikelen worden in geen enkel geval teruggenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn artikelen die
een duidelijke fabricagefout vertonen en dit enkel mits formeel voorafgaand akkoord.
Garantie
Op elke fabrieksfout is een normale garantie (6 maanden) van toepassing.
Klachten
Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden teruggestuurd per aangetekend
schrijven, binnen 8 dagen na ontvangst
van de goederen, zo niet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden. Onze verantwoordelijkheid
beperkt zich in elk geval tot de vervanging van de defecte onderdelen, op voorwaarde dat onze
verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.
Geschillen
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en,
indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die niet of te laat betaalt, van rechtswege te
verbreken. Het eventuele voorschot blijft onze eigendom zonder dat
wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven te verwittigen van
deze schikking. Bij uitdrukkelijke
afspraak en behalve na tijdig aangevraagd, en door ons toegekend uitstel, zal niet-betaling van een factuur
op de vervaldag leiden tot de
volgende maatregelen:
- de onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen;
- betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 15% van de resterende verschuldigde sommen;
- betaling van een intrest van 1% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning
vereist is.
Bij geschil is enkel de Rechtbank van Hasselt bevoegd.
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