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VAN HEES B.V., is vanaf 2002 specialist in chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Naast het 
leveren van chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden, beschikken wij ook over uitgebreide moge-
lijkheden voor custom-made producten.

Zo beschikken wij over een vergunning voor het versnijden van ethanol en het accijnsvrij leveren van 
ethanol. Zodoende kunnen wij alcohol in diverse concentraties aanmaken, toegespitst voor uw doel-
einde.

Verder maken wij ook diverse zinksulfaat oplossingen, volledig naar wens van de klant, voor gebruik 
in de voedingsmiddelen industrie. Buiten dat maken wij ook andere waterige oplossingen aan voor 
direct gebruik in het productieproces.

Naast bovenstaande chemicaliën kunnen wij ook glaswerk op maat leveren, naar uw precieze wensen 
en specificaties. Mocht u interesse hebben in het bovenstaande, aarzel dan niet om contact met ons op 
te nemen, om de mogelijkheden te bespreken.

Wij ontvangen uw aanvraag 
voor custom-made chemicaliën.

1 Samen bekijken we de moge-
lijkheden. Wij komen met een 
gepast voorstel voor uw organi-
satie.

Wij maken duidelijke afspraken. 
Zodat u later niet voor verassin-
gen komt te staan.

Na overeenstemming starten wij 
het productieproces. Wij houden 
het gehele proces nauwlettend 
in de gaten en streven naar de  
juiste kwaliteit.

Ten slot wordt uw bestelling bij 
u aangeleverd op de vooraf af-
gestemde leverdatum.

HET PRODUCTIEPROCES
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Ethanol met vrijstelling

Omschrijving CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie Artikelnr. Liter Prijs

Ethanol 70%, z.z. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 70+vol% C2H5OH 20.200070.9010 10 liter € 26,30

Ethanol 96%, z.z. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 96+vol% C2H5OH 20.200096.1000 1 liter € 11,00

20.200096.5000 5 liter € 18,50

20.200096.9010 10 liter € 32,25

20.200096.9025 25 liter € 65,55

Ethanol 40% z.z. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 40+vol% C2H5OH 20.200040.5000 5 liter € 14,10

20.200040.9010 10 liter € 22,70

Ethanol absoluut z.z. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 99.9+vol% C2H5OH 20.200100.1000 1 liter € 12,25

20.200100.5000 5 liter € 20,60

20.200100.9025 25 liter € 72,85

Ethanol incl. accijns

Omschrijving CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie Artikelnr. Liter Prijs

Ethanol 70%, z.z. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 70+vol% C2H5OH 20.000070.5000 5 liter € 88,00

Ethanol 96%, z.z. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 96+vol% C2H5OH 20.000096.1000 1 liter € 26,15

20.000096.5000 5 liter € 99,90

Ethanol absoluut z.z. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 99.9+vol% C2H5OH 20.000100.1000 1 liter € 27,25

20.000100.5000 5 liter € 102,00

Ethanol absoluut p.a. 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 C2H5OH 99.9+vol% C2H5OH 20.000101.1000 1 liter € 30,00

ETHANOL

Bij ons kunt u terecht voor een divers ethanol (alcohol) aanbod, 
wij zijn gespecialiseerd in de productie van ethanol in diverse 
concentraties. Doordat wij beschikken over uitgebreide produc-
tiemogelijkheden kunnen wij zowel op grote als kleine schaal 
leveren.
Wij leveren ethanol met vrijstelling en ethanol incl. accijns. 
Accijns is een vorm van indirecte belasting die wordt geheven 
op de verkoop van bepaalde goederen. Voor 2015 is de ac-
cijns op alcohol zoals deze in de laboratoria gebruikt wordt 
€ 16,86 per liter 100% alcohol.  Accijns is niet afhankelijk van 
de waarde van het product, het is altijd een vast bedrag per

hoeveelheid. Voor 5 liter 96% alcohol wordt dus het volgende 
bedrag gerekend: € 16,86 x 5 (aantal liters) x 0,96 (alcohol-
sterkte in %) = € 80,83.  
Zonder een accijnsvrijstelling vergunning kunnen wij alleen 
ethanol incl. accijns leveren, een accijnsvrijstelling vergunning is 
aan te vragen bij de Douane.
Om u een indicatie te geven van onze mogelijkheden vindt u 
hieronder een overzicht van diverse ethanol met vrijstelling. 
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Ethanol 96%, met 5% methanol gedenatureerd

Bestanddelen CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-005-5 C2H5OH 50-100%

Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X CH3OH 2,5-10%

Artikelnummer Verpakking Prijs

20.300096.1000 1 liter € 11,00

20.300096.5000 5 liter € 18,90

Ethanol 70%, met 5% methanol gedenatureerd

Bestanddelen CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-005-5 C2H5OH 70%

Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X CH3OH <2,9%

Artikelnummer Verpakking Prijs

20.300070.1000 1 liter € 10,60

20.500070.5000 5 liter € 16,95

Ethanol absoluut, met 5% methanol gedenatureerd

Bestanddelen CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-005-5 C2H5OH 50-100%

Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X CH3OH 2,5-10%

Artikelnummer Verpakking Prijs

20.300100.1000 1 liter € 11,80

20.300100.2500 2,5 liter € 18,60

20.300100.5000 5 liter € 29,20

ETHANOL

Lang niet alle ethanol (alcohol) wordt gebruikt voor consumptie, 
een groot deel wordt ook gebruikt voor desinfectie en reiniging.  
Hierom heeft het Rijk de mogelijkheid gegeven om ethanol (al-
cohol) te denatureren. 
Denaturatie is het ongeschikt maken van voedings- of genotsmid-
delen voor menselijke consumptie. Voor ethanol zijn er een drie-
tal veelgebruikte denaturanten, de meest bekende is methanol, 
welke wordt gebruikt om bijvoorbeeld spiritus (in combinatie 
met blauwe kleurstof) te maken. De twee andere denaturanten 
zijn: houtgeest en iso-propanol (2-propanol of isproylalcohol).
Methanol en iso-propanol verdampen samen met de ethanol 
(alcohol) en laten dus ook geen residu achter. Bij het gebruik van 

met houtgeest gedenatureerde alcohol zal er achter een lichte 
vettige laag achterblijven. Deze vettige laag is een bijproduct 
van het productieproces van houtgeest. Verder bestaat hout-
geest voornamelijk uit methanol, welke ook zal verdampen. Het 
voordeel van iso-propanol, methanol en houtgeest is dat het niet 
giftig is.
Het nadeel van denaturatie is dat er verontreinigingen in de 
ethanol worden geïntroduceerd, hetgeen soms niet gewenst is. 
In dit geval kan het zinvol zijn om een accijsnvrijstelling op te 
vragen bij de Douane. 
Hieronder een overzicht van diverse gedenatueerd ethanol con-
centraties.
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Ethanol 96%, met houtgeest gedenatureerd

Bestanddelen CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-005-5 C2H5OH 50-100%

Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X CH3OH 2,5-10%

Artikelnummer Verpakking Prijs

20.500096.5000 5 liter € 18,85

20.500096.9010 10 liter € 32,25

20.200096.9025 25 liter € 65,55

Ethanol 70%, met 5% isopropanol gedenatureerd

Bestanddelen CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-005-5 C2H5OH 50-100%

2-propanol 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 C3H7OH 2,5-10%

Artikelnummer Verpakking Prijs

20.700070.1000 1 liter € 10,60

20.700070.5000 5 liter € 16,95

Ethanol 96%, met 5% isopropanol gedenatureerd

Bestanddelen CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-005-5 C2H5OH 50-100%

2-propanol 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 C3H7OH 2,5-10%

Artikelnummer Verpakking Prijs

20.700096.1000 1 liter € 11,00

20.700096.5000 5 liter € 18,90

ETHANOL

Ethanol 70%, met houtgeest gedenatureerd

Bestanddelen CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-005-5 C2H5OH 70%

Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X CH3OH <2,9%

Aceton 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 CH3H6O <1%

Artikelnummer Verpakking Prijs

20.500070.5000 5 liter € 16,95

20.500070.9010 10 liter € 26,30

Bent u op zoek naar een ethanol concentratie die 
niet wordt weergegeven in deze brochure? Neem 
dan contact met ons op via Tel: +31(0)475 411 
249 en/of mail naar info@vanheesecht.nl. Wij hel-
pen u graag in het vinden van de juiste oplossing 
voor uw organisatie. 
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Zinksulfaat.7aq

Omschrijving CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie Artikelnr. Liter/kilo Prijs

Zinksulfaat.7aq, z. 7446-20-0 231-793-3 030-006-00-9 ZnSO4.7H2O 98+% ZNSO4.7H2O 10.003905.1000 1 kg € 12,80

Zinksulfaat.7aq, p.a. 7446-20-0 231-793-3 030-006-00-9 ZNSO4.7H2O 99.5% ZNSO4.7H2O 10.003942.0250 250 g € 8,33

10.003942.1000 1 kg € 21,80

Zinksulfaat.7aq, FCC VIII 10.003942.5000 5 kg € 21,80

ZINKSULFAAT

In de productie van diverse voedingsmiddelen worden zink-
oplossingen gebruikt in het productieproces. Voor een aantal 
van onze klanten maken wij een oplossing met een precies be-
paalde hoeveelheid zink per liter. Deze oplossingen worden 
gemaakt vanuit FCC VIII Zinksulfaat.7aq en aangezuurd, dit 
in verband met de houdbaarheid van het product. Door het 
aanmaken van grote batches van deze producten kunnen wij 
een constante kwaliteit garanderen. Verder houden wij deze 
producten desgewenst op voorraad, zodat het productieproces 
nooit onderbroken hoeft te worden. Mocht u interesse hebben 
in onderstaande of andere zinkoplossingen, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen, om de mogelijkheden te bespre-
ken.

Zinksulfaat.1aq 230g/l, pH 1

CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie Artikelnr. Liter/kilo Prijs

7733-02-0 231-793-3 030-006-00-9 ZnSO4 Zinksulfaat, 230 g/L +/- 5.0 g/L aan-
gezuurd met zwavelzuur tot pH 1.0
Zinkgehalte: 93.13 g/L +/- 0.81 g/L

12.261901.9010 10 ltr € 61,80

Zinksulfaat, 300g/l, pH 1.0

CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie Artikelnr. Liter/kilo Prijs

7733-02-0 231-793-3 030-006-00-9 ZnSO4 Zinksulfaat, 300 g/L +/- 2.0 g/L aan-
gezuurd met zwavelzuur tot pH 1.0
Zinkgehalte: 121.47 g/L +/- 0.81 g/L

12.261930.9010 10 ltr € 55,00

Zinksulfaat, 460g/l, pH 1.0

CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Formule Concentratie Artikelnr. Liter/kilo Prijs

7733-02-0 231-793-3 030-006-00-9 ZnSO4 Zinksulfaat, 460 g/L +/- 2.0 g/L aan-
gezuurd met zwavelzuur otot pH 1.0
Zinkgehalte: 186.26 g/L +/- 0.81 g/L

12.261952.5000 5 ltr € 45,00

12.261952.9010 10 ltr € 70,00
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GLASWERK

STAP 3
Na het afstemmen van het product, de leveringstermijn en de prijs wordt het productiepro-
ces in gang gezet.

STAP 4
Na productie wordt het eindproduct aangeleverd op de vooraf overeengekomen leve-
ringsdatum.

STAP 1
U benaderd ons met een opdracht, u kunt ons een schets sturen of een beschrijving van het 
product, een telefoongesprek kan voor ons al voldoende zijn om het proces te starten.

STAP 2
Wij denken graag met u mee en helpen u met het vinden van de juiste oplossing, samen 
stemmen we duidelijk de productspecificaties, leveringstermijn en prijs af.

Glaswerk wordt veel gebruikt in het laboratorium. Wanneer u 
efficiënt te werk wilt gaan kan custom-made glaswerk de juiste 
oplossing bieden.
Naast ons standaard glaswerk assortiment, kunt u bij ons ook 
terecht voor al uw op maat gemaakt glaswerk. Wij kunnen alle
typen laboratorium glaswerk aanpassen naar uw wens. Tevens 
is levering per stuk mogelijk.

ONZE WERKWIJZE

Bekijk ons standaard assortiment glaswerk
via onze webshop: www.vanheesecht.nl. 
Maak een account aan, bestel glas-
werk snel & gemakkelijk via onze
webshop.
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GLASWERK

Roerstaven van glas, het voordeel van 
een roerstaaf van glas is dat reactieve 
mengsels geen aantasting kunnen ver-
oorzaken.

Om u een indicatie te kunnen geven van onze productiemoge-
lijkheden, vindt u hieronder een aantal voorbeelden van glas-
werk op maat.

1. Roerstaaf, glas, 300x7mm   41.193007.0010
2. Roerstaaf, glas, 250x6mm   41.192506.0010
3. Rondbodemkolf 50ml, 2 hals RV24 en RV14  60.112521 
4. Rondbodemkolf, 100ml, 2 hals RV24 en RV14 60.112510
5. Optisch glazen beker, Ø50mm   60.113202
6. Kolom, tbv biodetectie, model C  41.540104.0001
7. Kolom, chromatografie met Leuer aansluiting 41.540101.0001

2-hals rondbodemkolven Optisch glas is zeer zuiver en van een 
hoge kwaliteit, geschikt voor gebruik in 
optische instrumenten zoals bijv. micro-
scopen.

Kolommen Opzetstukkken Laboratoriumfles, gecoat, amber/hel-
der, voorzien van een dunne laag me-
taalcoating. 

8. Exiccator opzet NS24    41.540119
9. Laboratoriumfles, 100ml, GL45, incl. blauwe dop en gietring,
gecoat      41.208022
10. Laboratoriumfles, 100ml, GL45, Borosilicaat 3.3 glas, amber 41.217122

Artikelnummers
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BENODIGDHEDEN

Aftapsystemen, onderdelen:
1. Aftapunit 1/2 pp met EDPM 
afdichting en 316 RVS veer. 60.100705
2. Druminsert BCS 56x4 draad 60.100706
3. Aanzuigbuis voor 200ltr, PE 60.100707
 

Naast productie chemicaliën en glaswerk op maat beschik-
ken wij over de mogelijkheid om diverse benodigdheden naar 
specificaties aan te passen. Hieronder twee voorbeelden van 
custom-made benodigdheden. Mocht u interesse hebben in be-
nodigdheden op maat, aarzel dan niet op contact met ons op te 
nemen, om de mogelijkheden te bespreken.

Adapters, t.b.v. flesdoseersystemen:
1. Adapterer DIN 51 60.106722



Disclaimer

Hoewel deze brochure met de grootste zorg is samengesteld, zijn eventuele zetfouten voorbehouden. Bovendien kunnen 
specificaties en prijzen van de artikelen, na het drukken van deze brochure aan wijzigingen onderhevig zijn. Deze ver-
anderingen worden zonder aankondiging doorgevoerd. Desgewenst kunnen wij u informeren over recente wijzigingen.

Wij leveren onze producten uitsluitend aan professionele bedrijven en instellingen. Ook als wij adviezen geven blijft de 
gebruiker zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid en de juiste toepassing van het product. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor de schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat bij de toepassing of verwerking van het product.

Webshop
Bestel direct via de 
webshop

Custom made
Maak een afspraak voor 
custom made producten

Apparatuur
Vraag een offerte aan 
voor apparatuur

Documenten
Download MSDS’en en 
analyse certificaten via
onze site
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