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Inmiddels vermoeide armen 
van het zagen met onsolide 
gereedschap?  JK Smit Diamond 
Tools helpt graag!  

En we bieden niet enkel hoogwaardige 

diamantgereedschappen aan. 

Aangezien we vele jaren ervaring hebben in 

deze branche hebben wij kennis vergaard 

over diverse aspecten van de bouwsector. 

Deze kennis delen we met veel plezier in de 

vorm van een consult. 

  

   

Over ons 
  

Ons verhaal begint in 1888, als Jan Kors Smit zijn handel in industriële 

diamanten begint vanuit zijn huis in Amsterdam en het bedrijf al snel naar een 

groot internationaal succes leidt. 

Het is zijn kleinzoon die op 19 jarige leeftijd het filiaal in New York opent, waar 

in 1934 ‘s werelds eerste moderne diamantboor wordt ontwikkeld. Het blijkt 

een doorbraak die de bouwsector voorgoed zal veranderen. 

We waren er bij toen het bewerken van steen, beton en asfalt nog een zeer 

ingewikkeld en tijdrovend proces was. 

Inmiddels heeft JK Smit Diamantgereedschappen de kennis en ervaring 

vergaard om producten te ontwikkelen die met groot gemak door elke steen 

en betonsoort kunnen snijden. 
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Doelstelling 

  

  

Het is onze missie bij 

te dragen aan een  

kwalitatieve verbetering 

in de bouwsector door 

de markt betaalbare, 

duurzame en 

hoogwaardige gereed- 

schappen te bieden 

Het is onze visie een 

wereldwijde bron van 

inspiratie te zijn in de 

diamantgereedschappen 

sector, waarbij we de lat 

voor kwaliteit en kennis 

hoger dan ooit kunnen 

leggen.  

We streven ernaar om 

alle bouwvakkers de 

gereedschappen en het 

advies te bieden die zij 

nodig hebben om top 

professionals in hun vak-

gebied te kunnen zijn. 
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Prijzen  

 

 

 JKZB – beton 

Diameter Segment breedte  Segment hoogte  Asgat Prijs   

115 | 4.5”  2,2 mm  7,0 mm  22,23 mm  € 54  
125 | 5”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 60  
150 | 6”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 77  
180 | 7”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 93  
230 | 9”  2,6 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 104  
300 | 12”  2,8 mm  7,0 mm 20,0 mm   € 191  
350 | 14”  3,2 mm   7,0 mm 20,0 mm   € 218  
400 | 16”  3,2 mm  7,0 mm 20,0 mm  € 297  
450 | 18”  3,2 mm  7,0 mm 20,0 mm  € 361  

 
 

 JKZA – baksteen / asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Diameter Segment breedte  Segment hoogte  Asgat Prijs   

115 | 4.5”  2,2 mm  7,0 mm  22,23 mm  € 67  
125 | 5”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 72  
150 | 6”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 79  
180 | 7”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 94  
230 | 9”  2,6 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 119  
300 | 12”  3,2 mm  7,0 mm 20,0 mm   € 204  
350 | 14”  3,2 mm   7,0 mm 20,0 mm   € 245  
400 | 16”  3,2 mm  7,0 mm 20,0 mm  € 306  
450 | 18”  3,2 mm  7,0 mm 20,0 mm  € 361  

 

 

JKZS – steen / beton (voor doorslijpmachines) 

Diameter Segment breedte  Segment hoogte  Asgat Prijs   

230 | 9”  2,6 mm  9,0 mm  22,23 mm  € 120  
300 | 12”  3,2 mm  9,0 mm  20,0 mm   € 202  
350 | 14”  3,2 mm   9,0 mm  20,0 mm   € 236  
400 | 16”              3,2 mm  9,0 mm  20,0 mm  € 306  
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JKZC – glas / geglazuurde tegels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Diameter Asgat Prijs   

115 | 4.5”  22,23 mm  € 67  
125 | 5”  22,23 mm  € 72  
150 | 6”  22,23 mm  € 79  
180 | 7”  22,23 mm  € 94  
230 | 9”  22,23 mm  € 119  
250 | 10”  20,0 mm   € 204  
300 | 12”  20,0 mm   € 245  
350 | 14”  20,0 mm  € 306  
400 | 16”  20,0 mm  € 361  

 
 
JKZU – universeel 

Diameter Segment breedte  Segment hoogte  Asgat Prijs   

115 | 4.5”  2,2 mm  7,0 mm  22,23 mm  € 44  
125 | 5”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 54  
150 | 6”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 64  
180 | 7”  2,2 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 77  
230 | 9”  2,6 mm  7,0 mm 22,23 mm  € 92  
300 | 12”  2,8 mm  7,0 mm 20,0 mm   € 177  
350 | 14”  3,2 mm   7,0 mm 20,0 mm   € 216  
400 | 16”  3,2 mm 7,0 mm 20,0 mm € 306 

 

 

 

 

 

 

JKZQ – Graniet 

Diameter Segment breedte  Segment hoogte  Asgat Prijs   

230 | 9”  2,4 mm  10,0 mm  22,23 mm  € 104  
300 | 12”  2,8 mm  10,0 mm  20,0 mm   € 191  
350 | 14”  2,8 mm   10,0 mm  20,0 mm   € 236    
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Veelgestelde vragen 

Wat maakt jullie producten speciaal? 

Onze producten zijn ontwikkeld door onze technische experts in samenwerking met hoogstaande 

Europese leveranciers met de beste grondstoffen, maar ook met onze vaste klanten die nieuwe 

ontwikkelingen direct testen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een product met een kwaliteit waar we 

trots op kunnen zijn. 

Onze producten zijn betrouwbaar voor hun doel, met een goede snijsnelheid en lange standtijd. 

Bij het gebruik van diamantgereedschappen is het echter belangrijk niet enkel naar de prijs of snelheid 

van het product te kijken, omdat dit geen garantie is van een goede kwaliteit, maar is het vooral belangrijk 

de kosten per m² te berekenen. 

In de huidige markt zijn veel diamantgereedschappen te vinden die relatief goedkoop zijn en toch een 

verbluffende snijsnelheid hebben. 

De kans is groot dat het hoofdbestanddeel van de segmenten op deze producten het goedkope en 

zachte bronspoeder is, wat betekent dat de diamanten in de segmenten snel worden blootgesteld aan 

het te snijden materiaal, wat resulteert in een hoge snijsnelheid. 

Het grote nadeel hierbij is dat bij gebruik de segmenten wegsmelten als ijs op een warme zomerdag en al 

snel vijf bladen nodig zijn voor een klus die slechts één blad van de juiste kwaliteit had gekost. 

Als u slechts eens in de zoveel tijd gebruikt maakt van diamantgereedschappen hoeft het gebruik van 

goedkope producten voor u geen grote financiele gevolgen te hebben. 

Echter, voor aannemers die dagelijks diamantgereedschappen gebruiken kan dit duizenden euro's per 

jaar extra kosten. 
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Wat zijn mijn betaalopties? 

We accepteren de volgende online betaalmethoden: 

• Ideal 

• Paypal 

• Visa 

• Mastercard 

• American Express 

• SEPA Bank Transfer 

• Coinbase (Bitcoin) 

 

Kan ik achteraf of in termijnen betalen? 

Als u in de 14 dagen na uw bestelling of in 4 termijnen wenst te betalen, kiest u dan voor 

betaaloptie Klarna bij het afronden van uw bestelling.  

Wanneer wordt mijn bestelling verzonden? 

Bestellingen die op werkdagen voor 17.00 zijn geplaatst, worden nog dezelfde dag, voorzien van een 

track&trace code, met PostNL verzonden. Dit kan anders zijn op nationale feestdagen, in welk geval we 

een melding bovenaan de winkelwagenpagina zullen plaatsen. 

Ik wil graag een dealer worden van JK Smit Diamond Tools. Hoe vraag ik dit aan? 

Handelaren ontvangen 30% korting op de catalogusprijs. We hanteren echter hoge normen voor 

handelaren die in aanmerking willen komen voor een dealerschap. 

Vul het formulier in dat u op onze website kunt vinden en we nemen binnen drie werkdagen contact met 

u op. 
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Hoe kom ik in aanmerking voor korting? 

Wordt lid van ons Smit Rewards Program en spaar Diamond Points om in aanmerking te komen 

voor onze speciale kortingen en aanbiedingen. 

Op deze manier houden we de verdeling van korting eerlijk. 

 

Hoe werkt het? 

1. Aanmelding  

Inschrijven voor het Smit Rewards Program is snel, gratis en eenvoudig. Klik op het pictogram "Smit 

Rewards Program" in de rechterbenedenhoek van uw scherm. Registreer uw e-mailadres en gebruik het 

elke keer dat u afrekend. 

2. Spaar 

Spaar punten voor elke euro uitgegeven in onze webshop. 

tip: Spaar de eerste punten door ons te volgen op Facebook en Instagram. (vergeet dan niet om eerst een 

account aan te maken) 

3. Ontvang korting 

Het Smit Rewards Program kent drie niveaus:  

• Zilver [750 punten] 5% korting 

• Goud [ 5.000 punten] 15% korting 

• Platinum [20.000 punten] 25% korting 

Ons systeem wijst punten automatisch toe en verstuurd de kortingscode zodra een status is bereikt. 

U behoudt uw status voor een jaar, waarin u de tijd krijgt verder te sparen voor behoudt van uw status of 

een status-promotie. 

  

https://www.facebook.com/JKSmitDiamondTools/
https://www.instagram.com/jksmitdiamondtools/
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Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN JK Smit Diamond Tools 

Definities 

1. JK Smit Diamond Tools: JK Smit Diamond Tools, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 72004851. 

2. Klant: degene met wie JK Smit Diamond Tools een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen: JK Smit Diamond Tools en klant samen. 

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of 

producten door of namens JK Smit Diamond Tools. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

4. Deze catalogus bevat slechts een relevante selectie van de geldende algemene voorwaarden. Vind het complete document op www.jksmit.tools  

Prijzen 

1. Alle prijzen die JK Smit Diamond Tools hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, 

heffingen en verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen op die JK Smit Diamond Tools hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan JK Smit 

Diamond Tools te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die JK Smit Diamond Tools niet kon voorzien ten tijde van het doen van de 

aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het 

gevolg is van een wettelijke regeling. 

Levering 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2. Bestellingen worden verzonden vanaf de locatie van JK Smit Diamond Tools, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft JK Smit Diamond Tools het recht om zijn verplichtingen op te schorten 

totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan JK Smit Diamond Tools kan 

tegenwerpen. 

 

Levertijd 

1. De door JK Smit Diamond Tools opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of 

schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

http://www.jksmit.tools/
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2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) 

heeft gekregen van JK Smit Diamond Tools. 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, 

tenzij JK Smit Diamond Tools niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben 

afgesproken. 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending 

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door 

de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan JK Smit Diamond Tools niet aansprakelijk kan worden gehouden 

voor eventuele schade. 

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking 

voorafgaand aan het vervoer te melden aan JK Smit Diamond Tools, bij gebreke waarvan JK Smit Diamond Tools niet aansprakelijk kan worden 

gehouden voor eventuele schade. 

Garantie 

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of 

materiaal. 

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, 

nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op 

het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten 

behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen 

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur 

• het product wordt teruggestuurd in de originele verpakking 

• het product is nog niet gebruikt 

2. Afgeprijsde producten, op opdracht geproduceerde producten of speciaal voor de klant aangepaste producten en kunnen niet worden geruild. 

Klachten 

1. De klant dient een door JK Smit Diamond Tools geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele 

tekortkomingen. 

2. Voldoet een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant 

JK Smit Diamond Tools daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te 

stellen. 

3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat JK Smit Diamond Tools in staat is hierop adequaat te 

reageren. 

4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
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5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat JK Smit Diamond Tools gehouden kan 

worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Aansprakelijkheid JK Smit Diamond Tools 

1. JK Smit Diamond Tools is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of 

bewuste roekeloosheid. 

2. Indien JK Smit Diamond Tools aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt 

met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. JK Smit Diamond Tools is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

4. Indien JK Smit Diamond Tools aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten 

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het 

schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering 

en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van JK Smit Diamond Tools vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid 

direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer JK Smit Diamond Tools toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn 

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door JK Smit Diamond Tools niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat JK 

Smit Diamond Tools in verzuim is. 

3. JK Smit Diamond Tools heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet 

volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien JK Smit Diamond Tools kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te 

vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van JK Smit Diamond Tools in de nakoming van enige 

verplichting ten aanzien van de klant niet aan JK Smit Diamond Tools kan worden toegerekend in een van de wil van JK Smit Diamond Tools 

onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de 

nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van JK Smit Diamond Tools kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, 

natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, 

computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden 

en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor JK Smit Diamond Tools 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die 

verplichtingen opgeschort totdat JK Smit Diamond Tools er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel 

of gedeeltelijk ontbinden. 

5. JK Smit Diamond Tools is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de 

overmachttoestand enig voordeel geniet. 
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Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen 

tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

1. JK Smit Diamond Tools is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal JK Smit Diamond Tools zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke 

instemming van JK Smit Diamond Tools. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze 

voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat JK Smit Diamond 

Tools bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in de gemeente waar JK Smit Diamond Tools kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele 

geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 2 maart 2020. 

volledig document: https://jksmit.tools/nl/policies/terms-of-service 

 

 

 

 

 

 

 
*Besteld op werkdagen voor 17.00 en zolang de voorraad strekt 

https://jksmit.tools/nl/policies/terms-of-service

