Informatie gereedschappen LiS 2022-2023
Op de LiS wordt er in de werkplaatsen gewerkt met verschillende bewerkingsmachines en gereedschappen.
Dit valt onder de zogenaamde basisuitrusting.
Deze basisuitrusting bevat leermaterialen waarvoor de school vanuit de overheidsbekostiging
verantwoordelijk is, dus de school voorziet in wat de student nodig heeft om de opleiding te volgen en
examen te doen.
Persoonlijke gereedschappen
Studenten van de LiS gebruiken hiernaast ook persoonlijke gereedschappen, zoals schuifmaat, vijlen,
beiteltjes en een frezen setje. De LiS adviseert aankomende studenten om de persoonlijke gereedschappen
zelf aan te schaffen en faciliteert het om dat via de school te doen.
Het werk prettig en je bent als student niet afhankelijk van anderen. Dit zorgt voor een prettige werksituatie
en dat vinden wij erg belangrijk.
Gereedschappen
De gereedschappen komen van twee verschillende leveranciers.
1. De Haas Industrial Supply
2. De LiS
Het aankopen van persoonlijk gereedschap
Het aankopen van persoonlijk gereedschap kan op dinsdag 28 juni 2022 op de LiS tijdens het aanmeten van
veiligheidsmiddelen. Mocht tijdens je opleiding een gereedschap kapot gaan of zijn versleten, dan kun je alle
gereedschappen los verkrijgen in één van onze werkplaatsen. Betalen kan alleen door middel van Pin.
Prijzen gereedschappen De Haas Industrial Supply

Productomschrijving
Kantentaster 10+4
Mitutoyo Schuifmaat 530-104
Stanley gereedschapskoffer 1-79-216 16’’
PB inbussleutelset 210H8 1,5-8mm
Pferd blokvijl lengte 150mm zoet kap 3
Vallorbe naaldvijl halfrond LA2402-160-6 kap 6
Houten vijlheft 200mm (t.b.v. Pferd blokvijl)

Eenheid Aantal:
stuk
1
1
1
1
1
1
1

Prijs incl. BTW.
€ 19,78
€ 31,88
€ 17,24
€ 19,00
€ 4,82
€ 25,89
€ 0,35

Betaling
Het is enkel mogelijk gereedschappen te kopen en te betalen per Pin.
Alle aangemeten producten dienen op de aanmeet dag betaald te worden. Vergeet je pinpas niet!
Levering en garantie is volgens voorwaarden van De Haas Industrial Supply B.V.
Vanaf 1 juli 2022 zijn bovenstaande prijzen niet meer van toepassing.
Houd rekening met 5 tot 8% prijs verhoging na 1 juli 2022.

Informatie gereedschap LiS 2022-2023 V0.1

Prijzen gereedschappen LiS

Productomschrijving
Spiebaanfrees 3, 4, 6, 8, 10 en 12 mm

(C305)

Toolbit 6x6x50
(K5206)
Centerboor DIN333A 1,6x4,0
Centerboor DIN333A 2,5x6,3
Verzinkboor 90˚ DIN335C d=12,4mm
Flagtop T07P
Schroefje T07P M2,5x6,3
HM wisselplaat Aluminum
(DCGT 070204F-AL HF7)
HM wisselplaat messing
(DCGT 070204E-SF3 H07)
HM wisselplaat Ms58
(CCGT 060204 E-SF3 T8315)

Eenheid Aantal:
set
1

Prijs incl. BTW.
€ 92,99

stuk

€ 9,01
€ 5,09
€ 6,08
€ 15.53
€ 5,04
€ 2,81
€ 7,85
€ 5,99
€ 7,99

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Betaling
Het is enkel mogelijk gereedschappen te kopen en te betalen per Pin.
Alle aangemeten producten dienen op de aanmeet dag betaald te worden. Vergeet je pinpas niet!
Levering en garantie is volgens voorwaarden van de LiS (Leidse instrumentmakers school).
Vanaf 1 juli 2022 zijn bovenstaande prijzen niet meer van toepassing.
Houd rekening met 8 tot 10% prijs verhoging na 1 juli 2022.
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