Algemene voorwaarden Tegelzetbedrijf en Showroom Zwarthoed-Kirry BV.
1. De door u uitgezochte tegel kan op het moment van bestellen door onze leverancier uit het
assortiment zijn verwijderd. Helaas kunnen wij hier geen invloed op uitoefenen. Mocht het
zo zijn dat de betreffende tegel niet meer leverbaar is, zullen wij u uitnodigen een nieuwe
tegel uit te zoeken.
2. Afmetingen en tintkleuren van de wand en/of vloertegels kunnen afwijken van de in onze
aangewezen showroom getoonde voorbeelden.
3. Eventueel door ons beschikbaar gestelde Visoft 3D tekeningen zijn ter verduidelijking van de
door u uitgezochte tegelkeuzes en bijbehorende patronen, deze zijn echter indicatief,
daardoor kunnen er aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Indien de
materialen geleverd zij op basis van door ons gemaakte 3D impressies kan het zo zijn dat bij
wijziging van de indeling in de praktijk situatie de berekende hoeveelheden niet meer
kloppen met de door ons gemaakte offerte, de extra te leveren tegels en andere materialen
zullen in overleg dan ook altijd worden berekend.
4. Bij gebruik van vloertegels groter dan 20x20cm, is afschot naar een vloersifon (putafvoer)
alleen mogelijk i.c.m. een verdiept douchegedeelte met drempelsysteem (zie 5 en 6), dit
geldt echter alleen voor vloertegels tot 30x30 cm of 30x60 cm in een 1/3e verspringend
patroon.
5. Om stuwing van water uit het douchegedeelte enigszins tegen te gaan, is het raadzaam om
een dorpel te plaatsen. Bovenkant dorpel wordt gelijk geplaatst met de vloertegels welke
buiten het douchegedeelte gelegd worden. Het gevolg is dat de tegels in het douchegedeelte
circa 1,0 cm lager liggen, waardoor er een waterkering ontstaat.
6. Het plaatsen van dorpels in uw douchegedeelte kan handig zijn indien u een glasscherm gaat
plaatsen, daar de dorpels waterpas geplaatst worden, en u daarop het scherm kan laten
bevestigen. Het is belangrijk te weten wat de breedte en diepte-afmetingen van uw
toekomstige glasscherm wordt, dit i.v.m. de plaatsing van onze drempels, de maatvoeringen
welke in onze offerte weergegeven wordt is altijd een hartmaat vanuit de betegelde muur.
7. Indien wij de voegen van wand- en vloertegels strokend moeten verwerken, willen wij u erop
wijzen dat deze daardoor op kleine stukjes kan/zal uitkomen.
8. Indien de door u uitgezochte wand/-vloertegels gecalibreerd zijn, d.w.z. op maat gezaagde
tegels met rechte en haakse zijkanten, zullen de door ons geplaatste gecalibreerde tegels
worden verwerkt met een voegbreedte van ongeveer 2.5 mm. Gecalibreerde tegels
kunnen/zullen ten opzichte van elkaar uitsteken ook wel schaduwvorming genoemd, dit
omdat elke tegel een bepaalde kromming of afwijking kan hebben.
9. Indien de door u uitgekozen vloer of wandtegels van natuurstenen en/of marmer composiet
tegels zijn, moeten deze tegels met witte poederlijm of rechtstreeks in de trasscement
worden geplaatst, dit om “doorslaan” vanuit de ondergrond te voorkomen.
Natuurstenentegels en/of Marmercomposiettegels behoort circa 1.5 maand na betegeling

door u te worden geïmpregneerd, wij adviseren u om de S34 van Mollerchemie te gebruiken
(www.mollerchemie.nl).
10. Indien de door u uitgekozen wand- vloer- en/of striptegels verschillend zijn van dikte t.o.v.
elkaar, accepteert u bij ondertekening van uw offerte dit dikte-verschil.
11. Bij gebruik van vloertegels aan de wand(en) is het raadzaam uw installateur in te lichten
i.v.m. het boren van gaten t.b.v. sanitaire voorzieningen, dit om eventuele (blijvende)
beschadigingen, veroorzaakt bij het boren van deze tegels te voortkomen.
12. Indien de door uw uitgezochte mozaïektegels fabrieksmatig op een linnen of papieren matje
zijn aangebracht, kunnen deze onderling of ten opzichte van elkaar afwijken of uitsteken ook
wel schaduwvorming genoemd. Ook kunnen de mozaïektegels ten opzichte van elkaar qua
voegbreedte en voeglijnen afwijken, zodat de lint- en stootvoegen niet zullen doorlopen of
onderling kunnen afwijken, dit komt vooral voor bij mozaïek waar het papier fabrieksmatig
aan de voorzijde aangebracht is.
13. Desgewenst kunnen wij u een reiniging en/of een onderhoudsadvies m.b.t.
tegelwerkzaamheden per mail toezenden.
14. Vloer en wandtegels zijn ingedeeld in kleur variatiegroepen, d.w.z. Bijvoorbeeld V1=uni
kleuren, V2=licht gevarieerd,V3=matig gevarieerd, V4=sterk gevarieerd.
15. Bij een verbouwing is het raadzaam om de juiste volgorde in werkdisciplines aan te houden,
dwz. Dat pas na het betegelen van bijvoorbeeld een woonkamervloer men het schilderwerk
of overige wandafwerking(en) laat plaatsvinden, dit om eventuele beschadiging aan de
wandafwerking(en) te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
E.C.J.M. Zwarthoed

