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ZIE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN!! 2023
Prijs 

nr. Afbeelding Omschrijving excl. 21% btw
1.1 Tafel 4-poot in hoogte-instelling 62--> 85 cm

1200 x 800 mm (minimale arbo-norm) € 393,00
1400 x 800 € 437,00
1600 x 800 € 474,00
1800 x 800 € 499,00
2000 x 800 € 525,00
Gemonteerd geleverd

1.2 Tafel 4-poot in slingerverstelbaar 62-->87 cm
1200 x 800 mm (minimale arbo-norm) € 504,00
1400 x 800 € 547,00
1600 x 800 € 586,00
1800 x 800 € 610,00
2000 x 800 € 635,00
Gemonteerd geleverd

1.3 Tafel T-poot hoogte instelbaar 62 --> 85 cm
1200 x 800 mm (minimale arbo-norm) € 393,00
1400 x 800 € 437,00
1600 x 800 € 474,00
1800 x 800 € 499,00
2000 x 800 € 525,00
Gemonteerd geleverd

1.4 Tafel T-poot slingerverstelbaar 60-->88 cm
1200 x 800 mm (minimale arbo-norm) € 508,00
1400 x 800 € 571,00
1600 x 800 € 581,00
1800 x 800 € 591,00
2000 x 800 € 613,00
Gemonteerd geleverd

1.5 Tafel T-poot slingerverstelbaar 72 --> 118 cm
1200 x 800 mm (minimale arbo-norm) € 529,00
1400 x 800 € 593,00
1600 x 800 € 2,00
1800 x 800 € 613,00
2000 x 800 € 634,00
Gemonteerd geleverd

1.6 ARBO NORM  ZIT-STA TAFEL!! Tafel T-poot elektr. verstelbaar 65-->130 cm
1200 x 800 mm (minimale arbo-norm) € 598,00
1400 x 800 € 606,00
1600 x 800 € 625,00
1800 x 800 € 623,00

Incl. 4x memory + USB charger 2000 x 800 € 704,00
Gemonteerd geleverd

Bladkleur TAFELS: wit/ beuken/ahorn/ licht eiken/ antraciet eiken kleur aangeven:
Onderstelkleur TAFELS : wit/ zwart/ aluminium kleur aangeven:

1.7
1 set = 3 kabelclips voor montage onder blad

€ 16,00
1.8 BUREAUSTOEL EN1335, in zwarte of grijze € 423,00

stoffering, rughoogteverstelling, gaslift,
synchroonmechaniek met gewichtsinstelling, Zwart   ☐
instelbare armleggers zachte PU opdek, zitting Grijs     ☐
7 cm instelbaar, multi wielen voor iedere vloer
Incl. verzending in doos achter 1e deur
Gemonteerd geleverd
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Prijs 
Nr. Afbeelding Omschrijving excl. 21% btw
1.9 Bureaustoel NET EN 1335 in zwarte € 423,00

stoffering, vaste rug met lendesteun, gaslift
synchroonmechaniek met gewichtsinstelling,
instelbare armleggers zachte PU opdek, zitting
7 cm instelbaar, multi wielen voor iefdere vloer
In doos geleverd. GEMAKKELIJKE MONTAGE!
Incl. verzending in doos achter 1e deur
Gemonteerd geleverd

1.10 LED bureaulamp in witte of zwarte uitvoering € 56,00
Hoge energie efficient (A+), extreem zuinig, 14 leds
3000 kelvin, warm wit licht, 20.000 branduren,
5kwh/1000h energieverbruik, geen stroomverbruik
wanneer uitgeschakeld. Sterkte 1340 lux bij 34 cm
afstand.
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.11 COVY Kabeldoorvoer zwart, wit, aluminium
Los geleverd € 11,00

Gemonteerd indien sprake van werkplekmontage € 20,00

1.12 Kabelgoot aan frame voor onder werkblad zwart
wit of alu Los geleverd € 57,00

Gemonteerd indien gekozen werkplekmontage!! € 20,00

1.13 Zit-sta desk voor op werkblad € 243,00
zwart 
B 670 x D 470 x H 45 mm
5x hoogteverstellingen
Draagkracht 8 kg
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.14 Laptop bureau standaard € 146,00
zwart, diepte van 0-57 cm, hoogte 0--> 26 cm
kantelen 30 graden, max. 22 inch, max. Draag 10kg
180 graden zwenken
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.15 Laptop standaard, opklapbaar, Breed  25,5 cm € 46,00
Max. 15 inch beeldformaat en 5 kg draagvermogen
Diep 25,5 cm, kleur zwart
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.16 LADENBLOK verrijdbaar, 3 lades afsluitbaar € 226,00
in wit, zwart of aluminium
inclusief bijpassend topblad bij bureaublad
5e zwenkwiel ter stabilisatie
geïntegreerd pennenbakje
Gemonteerd geleverd
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1.17 Monitorarm single met bladklem € 105,00

kleur alu, wit of zwart
tot 14 kg gewicht
max 28 inch monitor
vesa aansluiting
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.18 Monitorarm duo met bladklem € 190,00
Idem als boven
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.19 Professioneel draadloos toetsenbord € 133,00
bluethoot, ergonomisch voormgegeven
schakelt gemakkelijk tussen windows en mac
incl. oplaadbare batterijen (4,5 week gebruik)

Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.20 Powerdesk-up met klemmen aan bureaublad € 100,00
incl. 40 cm snoer
2x 230V + usb charger
in wit of zwart
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.21 Powerbox inbouw voor montage in het blad € 100,00
1x 230V + 1x usb charger
incl. 1,5 meter snoer

Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.22 Bureaustoel Seating Group npr 1813 € 456,00
netbespanning kleur zwart, zitting zwart
synchroonmechaniek, gewichtsinstelling ARBO
kruisvoet zwart kunststof
10cm zitdiepteverstelling
verschuifbare zitting, verstelbare lendesteun
4D armleggers met breedteverstelling
multifunctionele wielen  wielen 

1.23 Bureaustoel Indeed NPR 1813 € 529,00
Gestoffeerde hoge verstelbare rug
synchroonmechaniek ARBO
gewichtsinstelling
zitneigverstelling
10 cm verschuifbare comfortabele zitting
4D armleggers
harde of zachte wielen
INCL. Pocketvering zitting!!
In zwarte projectstoffering
Gemonteerd geleverd Harde wielen*

Zachte wielen*
* omcirkelen 
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1.24 Zit-sta hulp, dynamische zit! € 386,00

Zitting rond 26 cm
Hoogte-instelling van 66 - 91 cm
Standpijp zwart/ verstelling in chroom
Stof: netweave in zwart, grijs, oranje of groen
Incl. verzending in doos achter 1e deur

1.25 Home office in doos geleverd! € 498,00
5mm gehard glazen blad op metalen frame
Blad afm. 120 x 60 cm dikte 66 mm
Persoonlijke lade met vakverdeling
1x usb poort/ led display met 3 geheugens
Hoogteverstelling elektrisch van 70 --> 120 cm
Zeer stabiel frame
2 jaar garantie

Kleurcombinaties: Blad zwart/ bladframe zwart/ onderstel zwart Kleur melden:
Blad zwart/ bladframe wit/ onderstel zwart Kleur melden:
Blad wit/ bladframe wit/ onderstel zwart Kleur melden:
Blad wit/ bladframe wit/ onderstel wit Kleur melden:
Blad zwart/ bladframe wit/ onderstel wit Kleur melden:
Blad zwart/ bladframe zwart/ onderstel wit Kleur melden:
Incl. verzending in doos achter 1e deur
Eenvoudige zelfmontage!

1.26 Bureaustoel Seven EN1335 € 391,00
Harde of zachte wielen
schuifzitting, verstelbare armleggers en rughoogte
synchroonmechaniek
5 jaar garantie
Gemonteerd geleverd Harde wielen*
Alleen in zwarte stoffering Zachte wielen*

* omcirkelen 
1.27 Bureaustoel Dauphin @Just magic 2 NPR 1813 € 561,00

63 cm verstelbare hoge GESTOFFEERDE rug
Synchroonmechaniek op gewicht en 4 standen ARBO
Zitdiepteverstelling 10 cm + zitneig 6 graden vele stofkleuren
NPR gaslift en kunststof delen zwart
6F armleggers Hoogte, breedte, diepte, draaibaar Harde wielen*
Harde of zachte wielen bij bestelling vermelden Zachte wielen*
Incl. verzending gemonteerd/ 5 jaar garantie * omcirkelen 

1.28 Bureaustoel Dauphin @Just magic 2 NPR 1813 € 561,00
63 cm verstelbare hoge NETWEAVE rug
Synchroonmechaniek op gewicht en 4 standen ARBO
Zitdiepteverstelling 10 cm + zitneig 6 graden vele stofkleuren
NPR gaslift en kunststof delen zwart
6F armleggers Hoogte, breedte, diepte, draaibaar Harde wielen*
Harde of zachte wielen bij bestelling vermelden Zachte wielen*
Incl. verzending gemonteerd/ 5 jaar garantie * omcirkelen 

1.29 TO Shift zit-stahulp in zwart of grijs € 217,00
Zowel als stahulp als kruk te gebruiken
Hoogteverstelling van 50--> 75 cm
In zwarte uitvoering of grijze/witte uitvoering
Zitting B 38 x D 25 cm, kruk heeft wiebelfunctie
Universele glijders voor harde en zachte vloeren
5 jaar garantie/ verzending gemonteerd in doos
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Contact-gegevens verplicht voor evt. aflevering
Naam:
Emailadres: 
Adres + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

 Tel. nummer:
Factuurgegevens verplicht 

Naam:
Emailadres:
Bedrijfsnaam:

evt. Inkoopnummer:

Adres/ huisnummer/ postcode:

Tel. nummer / mobiel nummer:
Handtekening voor bestelling: Het complete bestelformulier

svp retourneren aan:
Naam: info@bs-ws.nl

Contactgegevens BS Workspace Solutions
BS Workspace Solutions KvKnr: 62903098
Edelgasstraat 5 BTWnr: NL8550.060.80.B01
2718 SX  Zoetermeer info@bs-ws.nl
0031 (0) 6 47303803 www.workspacesolutions.nl

VOORWAARDEN leveringen in Nederland
Alle genoemde prijzen zijn netto excl. btw. Levertijden afhankelijk van voorraden, 
gemiddeld 2-6 weken!
U ontvangt een orderbevestiging en factuur met 14 dagen betaaltermijn.
Na ontvangst van uw betaling is bestelling definitief!
Garantie: Op werkplekken en accessoires: 1 jaar, bureaustoelen 5 jaar op mechaniek
Wenst u een andere oplossing, neem dan svp contact met ons op. 
Zie ook: www.workspacesolutions.nl voor ons privacy statement.

Wij wensen u veel werkplezier met de door u aangeschafte ergonomische werkplek 
en/of onderdelen!!


