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ErgOnOmischE
BurEAustOElEn



Nieuw in ons assortiment

Sitagwave Lux
Bekleding zit: stof
Bekleding rug: gestoffeerde pads

in hoogte en breedte verstelbare armleuningen.
hoogteverstelling door veiligheidsgasveer met dieptevering.
5-punts kruisvoet.

€ 427,00 (excl. BtW)
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€ 414,00 (excl. BtW)

Spoon Chair
Een semi-operationele bureaustoel waarvan de vormgeving recht-
streeks verwijst naar de barkruk spoon. Ook voor spoon chair is de 
handgreep die het mechanisme regelt perfect verborgen binnenin het 
onderstel. De hoogte van de zitting kan aangepast worden van een mi-
nimum van 45 cm tot een maximum van 54 cm. Deze stoel op wieltjes 
is voorzien van een kussen en twee makkelijke armleuningen. spoon 
Chair is een stoel die erg makkelijk en functioneel is en tegelijkertijd 
een toets van glamour verleent aan het interieur van het kantoor.



Swopper
Bewegen is beter dan zich krom werken. Op een traditionele bureaustoel 
moet uw lichaam zich meestal aan de stoel aanpassen. het gevolg 
hiervan is een kromme rug. De met meerdere prijzen bekroonde actieve 
“swopper” rekent daar mee af!

€ 334,71 (excl. BtW)
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€ 125,30 (excl. BtW)

Valencia
Synchroomtechniek van zitting en rugleuning met gewichtsregeling, 
verstelbare lendensteun, armleggers hoogte verstelbaar en draaibaar.

Nieuw in ons assortiment



€ 699,30 (excl. BtW)

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

Nieuw in ons assortiment

Nieuw in ons assortiment
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€ 559,30 (excl. BtW)

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

Nieuw in ons assortiment
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DEsignstOElEn
VOOr Op kAntOOr



Bubble
Deze éénzit is volledig in polypropyleen voor binnen en buiten. 
Een ontwerp van philippe starck.

€ 185,95 (excl. BtW)
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Maui
Elegant en praktisch. Met een dikke monoschaal van polypropyleen op 
een verchroomd frame is deze stapelbare stoel uitgevoerd in een ele-
gante matte bovenlaag.

€ 175,00 (excl. BtW)



Ero(s)
De geraffineerde combinatie van de afwerking en het elegante voorko-
men zorgen ervoor dat de draaibare versie van de Ero[s] een representa-
tieve stoel is. Ideaal voor op kantoor, eetkamer of vergaderruimte!

€ 173,55 (excl. BtW)
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Cup
comfortabel, geometrische zetel. 
cup vervaardigd uit polyethyleen. 
Voering in leder.

€ 610,00 (excl. BtW)



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

€ 124,00 (excl. BtW)
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Fatboy
Onze oorspronkelijke Fatboy the original toont zich een allemans-
vriend. hij voelt zich overal prima en valt lekker op zonder zich beter 
voor te doen (zoals zoveel originele namaak wel doet). Optimaal 
plezier gegarandeerd dankzij z’n royale afmetingen en energie gevend 
comfort.

Fatboy the original is helemaal van jou!

€ 125,30 (excl. BtW)

Nieuw in ons assortiment



Texas
sledeframe van chroom.
inclusief armleggers met opdek.
stapelbaar.

€ 69,30 (excl. BtW)

Nieuw in ons assortiment

Nieuw in ons assortiment
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Chicago
sledeframe van aluminium.
inclusief armleggers met opdek.

€ 153,30 (excl. BtW)

Nieuw in ons assortiment
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BurEAutAFEls En BAliEs



Entrada
Optimale stabiliteit, vast en in hoogte herstelbaar (62-82 cm). Eindeloos combineerbaar met bladvor-
men en accessoires.

€ 1304,00 (excl. BtW)
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Receptie
Exclusieve uitstraling.
De receptie bestaat uit verschillende delen waardoor het mogelijk is om zelf de vorm te kiezen.

€1050,00 (excl. BtW)

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

€ 899,00 (excl. BtW)





28
OpBErgEn



Ecotec
roldeurkast, geleverd met zwarte legborden. Afsluitbare 
deuren in brandvertragende kunststof. 13 Ordners per 
legbord. mogelijkheid voor laterale hangmappen.

€ 329,00 (excl. BtW)

105x120x45 cm
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VErlichting



Take
Dankzij zijn jeugdig en informeel design, kan tAkE perfect geïntegreerd 
worden in zowel een huiselijke omgeving als op kantoor. Vervaardigd in 
spuitgietvorm in doorzichtig of ondoorzichtig polycarbonaat.

€ 54,54 (excl. BtW)
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Flicon
Dankzij zijn eenvoudig, maar strak design past de Flicon in iedere 
kantoorruimte.

€ 39,67 (excl. BtW)
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AccEssOirEs



Papiermand
Flexibele pvc. 
Afmetingen: Ø 30 x h 35 cm

€ 16,12 (excl. BtW)
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Faro
hoogte 182 cm
8 +  8 haken

€ 55,30 (excl. BtW)

Nieuw in ons assortiment
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Bestelcodes
Product Prijs excl. BTW
Ergonomische bureaustoelen
spoon chair € 414,00
swopper € 334,71
sitagwave lux € 427,00
Valencia € 125,30
Florence € 699,30
Windsor € 559,30
Design voor op kantoor
Ero(s) € 173,55
Bubble € 185,95
maui € 175,00
cup € 610,00
nihau € 124,00
Fatboy € 125,30



Product Prijs excl. BTW
texas € 69,30
chicago € 153,30
Bureautafels en balies
Entrada € 1304,00
Arca € 899,00
Receptie € 1050,00

Opbergen
Ecotec 105x120x45cm € 399,00
Verlichting
take € 54,54
Flicon € 39,67
Accessoires
Faro € 55,30
papiermand € 16,12
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Verkoopsvoorwaarden
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 verbinte-
nis wordt afgesloten door het invullen van een ondertekende bestelbon 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 soort-
gelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te 
voorziene karakter en de overmacht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract 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 toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na ontvangst van de goe-
deren, zoniet 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 aangevaagd– 
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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Oefenfirma lerarenopleiding Provinciale Hogeschool Limburg

Elfde-liniestraat 24 3500 hAssElt BElgiE
tel. 011 23 87 61 - Fax 011 23 88 20 - info@work-it-easy.be
www.work-it-easy.be

BtW BE 0707 225 317 iBAn BE 07 0225-6332-2166 Bic/sWiFt: cOFBBEpO code: BE01Wit


