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AUTHENTIEK & PUUR BELGISCH PRODUCT“
Wanneer je Belgische blauwe hardsteen van Artstone 
kiest, kies je voor een authentiek en puur Belgisch product. 

Als Belgisch familiebedrijf gaan we enkel voor de beste 
kwaliteit. Dagelijks verwerken we met de nodige passie 
onze Belgische blauwe hardsteen uit Belgische bodem in 
onze eigen fabriek te Heusden-Zolder. Zo kunnen we prach-
tige producten die een mensenleven meegaan garanderen.“

- Ruben Verbruggen
  Productiemanager
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Beste aannemer, 

In deze nieuwe prijslijst van onze Belgische blauwe steen 
krijg je een voorsmaak van ons gamma. Door continue 
inzet om onze lokale productie in Heusden-Zolder te 
optimaliseren, werkt Artstone steeds naar een uitstekende 
kwaliteit aan voordelige prijzen.  

Wij denken graag mee! Je mogelijkheden zijn onbeperkt. 
Stel zelf je tegel, klinker of zwembadboord samen door 
de kleur, randafwerking, speciale afwerking en formaat te 
kiezen. 

Het Belgische blauwe steen gamma bestaat uit meer dan 
4000 producten. Voor je gemak hebben we slechts een 
selectie toegevoegd in deze prijslijst. 
Zoek je een product, formaat of afwerking dat niet in deze 
prijslijst vermeld staat? Vraag jouw specialist naar jouw 
prijzen. 

Als specialist in natuursteen, oprit & terras zien wij onze 
samenwerking alvast zitten!

Tot heel snel! 

Familie Verbruggen – De Schutter
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VAKMANSCHAP MET HART VOOR 
BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

Artstone staat voor een perfecte afwerking met een uitzonderlijke 
aandacht voor detail en uitvoering en voldoet daardoor aan de 
hoogste eisen en normen. 

Elke individuele tegel, klinker of maatwerkproduct is gemaakt met 
passie en vakkennis, volgens de strikte regels van de kunst en vanuit 
een jarenlange ervaring.

Met +15 jaar ervaring in het verwerken en bewerken van arduin zijn 
we niet verlegen om het te zeggen; Artstone is veruit de beste in het 
bewerken en verouderen van Belgische blauwe hardsteen.
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PURE KLASSE VOOR JE TUIN

Ben je op zoek naar een tegel of klinker om je zwembad, oprit of ter-
ras een tijdloos karakter te geven? Zoek niet verder en kies voor de 
Belgische blauwe hardsteen van Artstone.

Belgische blauwe hardsteen zorgt voor een authentieke uitstraling 
in je exterieur. Elementen zoals zwembadboorden, trappen, plinten, 
boordstenen en pallisades zorgen ervoor dat alles naadloos in elkaar 
kan overgaan. Een tijdloos effect gegarandeerd!
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JE STIJL VOOR BINNEN & BUITEN

Belgische blauwe hardsteen in uw interieur zorgt voor de nodige 
warmte in elk type woonst. Dit materiaal leeft met je mee, waardoor 
het door de jaren heen alleen maar mooier wordt. 

Maatwerk elementen zoals keukenplaten, plinten en dorpels worden 
probleemloos in dezelfde afwerking als uw vloer geproduceerd. Door 
ook buiten te werken met Belgische blauwe hardsteen van Artstone 
kan je je exterieur en interieurelementen naadloos in elkaar laten 
overlopen.
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VEROUDERDE  
AFWERKINGEN
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ABDIJ
Het oppervlak is handgeschuurd tot een zachte, egale en natuurlijke licht blauwgrijze kleur.

Droog geschuurd Blauw geschuurd Donker verzoet
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PASTORIJ
Dit geeft een zacht, lichtblauw gepatineerd uitzicht waarbij de fossielen geaccentueerd worden.

Light Donker geschuurd
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Licht geschuurd
lichtblauw gepatineerdzaaglijnen niet zichtbaar



OUDE KLOOSTERDALLEN
Het oppervlak is geschuurd waarin de fossielen en mineralen mooi tot hun recht komen. 

Blauw geschuurd Donker verzoet
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SPECIALE  
AFWERKINGEN
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Light Blauw geschuurd Donker verzoet
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OLD COUNTRYSTYLE
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier heeft een manueel gefrijnde boord in combinatie 
met een gebouchardeerd oppervlakte.



GEVLAMD
Het oppervlak is geschuurd waarin de fossielen en mineralen mooi tot hun recht komen.

Gevlamd light geschuurd Gevlamd blauw geschuurd Gevlamd donker verzoet
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GEBOUCHARDEERD
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier heeft een licht gebroken rand,  
eigen aan het boucharderen bovendien is deze manueel verouderd zonder schuren.

Fijn gebouchardeerd  
en licht geschuurd

Fijn gebouchardeerd
blauw geschuurd 

Fijn gebouchardeerd
donker verzoet

Grof gebouchardeerd
blauw geschuurd 

Grof gebouchardeerd
donker verzoet

Grof gebouchardeerd  
en licht geschuurd
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MANOR STONE
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier is manueel verouderd. Het oppervlakte 
heeft een donkere kleur en een ruw, natuurlijk reliëf dat bij het plaatsen opgevoegd wordt.

Light Dark
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DIAMOND FINISHED
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier heeft een strakke, rechte rand. 

Light Dark

Gevlamd Gebouchardeerd
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MODERNE  
AFWERKINGEN
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CENTURY
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier heeft een strakke, rechte rand. 

Donker verzoet

Droog geschuurd

Blauw geschuurd

Natuur
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Onbeperkte  
mogelijkheden!

  

Stel zelf je product samen!
Kies je afwerking,  
kleur en formaat
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KLINKERS
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GEKLOVEN
Het oppervlak is ondiep gekarteld en heeft een natuurlijk, donkere kleur.  
De gebroken mineralen zorgen voor dynamische glinsteringen.

Century gekloven Pastorij gekloven light
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MODERN
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier heeft een strakke, rechte rand. 

Century natuur Diamond finish light Diamond finish dark
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VEROUDERD
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier is manueel verouderd.

Abdij natuur Abdij blauw geschuurd

Gebouchardeerd Pastorij light
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Onbeperkte  
mogelijkheden!

  

Stel zelf je product samen!
Kies je afwerking,  
kleur en formaat 34
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FORMATEN

120 x 60

100 x 100

90 x 60

80 x 80

60 x 60

50 x 50

40 x 40

20 x 2020 x 14

20 x 5

14 x 14

15 x 15

30 x 10

60 x 5

160 x 80

Deze lijst toont slechts een deel van de mogelijke formaten. Bent u op zoek naar 
een specifiek formaat? We bekijken graag samen met u de mogelijkheden!

* 

diverse maten
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Onbeperkte  
mogelijkheden! Stel 
 zelf je tegel, klinker  
of zwembadboord 

 samen!



LEGPATRONEN

Banen vrije lengte (in cm)
40 breed
50 breed
60 breed

Parketverband: Hierbij gaat het om tegels met 
steeds dezelfde, vaste breedte. De lengte van de 
tegels verschilt dan weer wel en loopt maximaal op 
tot 120 cm, maar is nooit kleiner dan de breedte.

Banen vrije lengte: Hierbij spreken we over tegels 
die zowel verschillen qua lengte als qua breedte. 
Afhankelijk van je voorkeur stellen we een mix van 
parketverbanden voor je samen, die enkele vaste 
breedtes bevatten (bijvoorbeeld 40, 50 en 60) maar 
met een variabele lengte.

Romeins verband: Bij een Romeins verband wordt 
er een mix samengesteld van zowel vierkante als 
rechthoekige tegels in verschillende formaten. 
We maken een onderscheid in klein, groot en 
XXL Romeins verband, waar telkens een andere 
combinatie van formaten werd in opgenomen. 
Zo bevat een klein Romeins verband tegels die 
schommelen tussen 20 en 60 cm, groot Romeins 
verband bevat tegels tussen 30 en 90 cm en XXL 
Romeins verband loopt op tot formaten tussen 80 
en 180 cm..
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Romeins verband (in cm)
Type 40: 20x20, 40x20, 40x40, 60x40
Type 60: 30x30, 60x30, 60x60, 90x60



ZWEMBADBOORDEN
Je zwembadboord perfect laten aansluiten op je terras om een mooi geheel te creëren? 
Kies naast ons standaardformaat 100 x 30 cm ook uit hetzelfde formaat als je terrastegel. 

Pastorij light Abdij
blauw geschuurd 

Gevlamd

Century natuur GebouchardeerdCentury geschuurd
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BOORDSTENEN
Boordsteenen in standaarddikte van 3 of 5 cm en hoogte 15, 20 en 30 cm. 

Pastorij lightCentury
blauw geschuurd 

Century natuur
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FLAGSTONE
Deze Belgische blauwe hardsteen uit eigen atelier is te kiezen in een strakke of manueel ver-
ouderde afwerking.

Natuur Pastorij
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Onbeperkte  
mogelijkheden!

  

Stel zelf je product samen!
Kies je afwerking,  
kleur en formaat

Zwembad- 
boorden
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Onbeperkte  
mogelijkheden!

  

Stel zelf je product samen!
Kies je afwerking,  
kleur en formaat

Volle pallet? 
10% extra 
korting!

43



Onbeperkte  
mogelijkheden!

  

Stel zelf je product samen!
Kies je afwerking,  
kleur en formaat

Traptreden
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Onbeperkte  
mogelijkheden!

  

Stel zelf je product samen!
Kies je afwerking,  
kleur en formaat

Diversen
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE DRAAGWIJDTE DER VOORWAARDEN 
1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking 
tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk 
aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere en 
toekomstige correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook 
vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk in onderling akkoord van beide 
partijen te gebeuren. Wijzigingen ingevolge van  andere vormen van overeenstemming waaronder doch niet beperkend de 
stilzwijgende aanvaarding, aanvang van de werken, orderbevestigingen uitgaande van de klant, consument of andere con-
tractpartijen die niet aan voormelde voorwaarden voldoen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing.  
De klant verklaart tevens deze voorwaarden  gelezen en  aanvaard te hebben voor de bestelling te doen en bevestigt dat de 
voorwaarden voor hem duidelijk zijn. 

2. De algemene voorwaarden van onze firma sluiten de algemene voorwaarden van de klant uit, zelfs indien deze van 
een recentere datum zijn, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onze firma. 

3. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij 
geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en 
boetes vallen integraal ten laste van de klant. 

4. Onze offertes zijn 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van de offerte.

OMVANG VAN DE BESTELLING 
5. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

PRIJSBEPALING EN HERZIENING 
6. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd 
op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij 
zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de 
parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. Voorzieningen opgelegd 
door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. 

7. Onze firma behoudt alle intellectuele rechten op onze plannen en studies. Ingeval van niet-uitvoering der werken die-
nen onze studies, plannen en prijsberekeningen teruggegeven te worden. Er wordt 75,00 EUR per gewerkt uur aangerekend. 

LEVERINGEN EN TERMIJNEN 
8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve 
wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schade-
vergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een 
onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van over-
macht worden beschouwd, zo o.m. (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, 
stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf 
of bij onze leveranciers voordoen. 

9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met 
zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te 
vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht 
van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat 
of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

10. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of 
aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er 
ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste 
van de klant achter.

11. De goederen worden steeds per volle doos geleverd. Wij houden ons het recht voor om de bestelling op een volle 
doos af te ronden.

12. Het transport gebeurt steeds ten laste van de klant.

13. Alle bestelde materialen dienen één maand na beschikbaarheid afgehaald te worden in ons magazijn. Indien de 
opdrachtgever na deze termijn de goederen niet afhaalt, zullen de goederen integraal aangerekend worden. Na één jaar zullen 
de goederen uit onze magazijnen verwijderd worden onverminderd de verplichting van de opdrachtgever deze integraal te 
betalen.
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14. Onze firma behoudt alle intellectuele rechten op onze plannen en studies. Ingeval van niet-uitvoering der werken die-
nen onze studies, plannen en prijsberekeningen teruggegeven te worden. Er wordt 75,00 EUR per gewerkt uur aangerekend. 

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
15. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de 
rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elek-
triciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging 
daarvan. De werf moet volledig opgeruimd zijn, dicht zijn, afgesloten kunnen worden en volledig vorstvrij zijn.

16. Tijdens de werkzaamheden mogen er geen andere werken uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de droogtijd na 
plaatsing.

17. De opdrachtgever dient de onderhoudsvoorschriften en plaatsingsvoorschriften bij de materialen die geleverd 
worden te lezen en stipt na te leven. 

18. Wanneer de plaatsing door onze firma wordt uitgevoerd, geldt dat de klant exclusief en volledig verantwoordelijk is 
voor de opmeting, ongeacht of deze door onze firma werd uitgevoerd of niet. De klant dient dus steeds de opmeting na te 
kijken en goed te keuren.

19. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
20. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze 
goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze 
van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant 
zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor 
het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken 
van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma 
gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens 
onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling 
toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

21. Degene die de bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen of uitgevoerde werken te 
richten aan een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover onze firma tot uitvoering van alle verbintenissen. 

22. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou 
worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maxi-
maal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking tot 
slot van alle rekeningen. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam 
bewezen fouten.

23. Indien de aansprakelijkheid van onze firma bewezen zou zijn wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe 
schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële 
verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadig-
ing van de gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

24. Onze firma is niet aansprakelijk voor schade aan derden conform art. 544 B.W. en dient de opdrachtgever in deze 
hypothese niet te vrijwaren

BEËINDIGING
25. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de klant, het weze voor of tijdens de uitvoering van 
de werken, is steeds mogelijk waarbij de klant zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde 
werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een 
vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming. 
Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de 
klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. 

26. Indien de klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorgani-
satie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, 
beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…) behoudt onze firma zich het recht voor om 
de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en 
dit onverminderd het recht op schadevergoeding van onze firma. 

27. Bestelde en geleverde stockproducten kunnen teruggenomen worden op voorwaarde dat de verpakking onge-
schonden gebleven is (o.a. mag ze niet nat geweest zijn). Indien het product beschadigd of onvolledig wordt geretourneerd, 

zijn wij genoodzaakt de schade aan de klant door te rekenen. 
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AANVAARDING DER WERKEN - WAARBORGEN
28. De geleverde toestellen en materialen worden gewaarborgd tegen constructiefouten en gebreken. Uit hoofde van 
onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen 
echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte 
stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, 
uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

29. Pakken klinkers dienen verticaal uitgepakt en goed gemengd worden, ook met unikleuren. 
 
30. Kalkuitbloei is een natuurlijk verschijnsel en kan nooit als klacht worden aanvaard. Tegels en klinkers in mindere keuze 
(alle andere dan eerste keuze) vallen niet onder de waarborg en kunnen geen aanleiding geven tot klachten zoals: vorstbesten-
digheid, kleurafwijking, scheurtjes, uitslag, kaliber, ontglanzing, of van gelijk welke aard. 

31. Defecten voortkomende van verontreiniging, slecht onderhoud, verkeerd of abnormaal gebruik door de koper, wijzi-
gen zonder schriftelijke akkoord of onvakkundige herstellingen uitgevoerd door de klant zelf of door derden , of de normale 
slijtage vallen niet onder de waarborg. 

32. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen (naar onze eigen keuze) van de gebrekkige stukken. Ingeval 
van vervanging zijn de arbeidslonen of kost van de uitbreekwerken en de kost voor het opnieuw klaarmaken van de onder-
grond niet in de waarborg inbegrepen en bijgevolg steeds volledig ten laste van de klant.

33. Specifiek voor de producten die met lijmen verwerkt zijn (zoals o.a.: zwembadboorden, arduinen dorpels,…) wordt de 
waarborg van Onze firma beperkt tot het volgende.   
33.1. Met betrekking tot zichtbare gebreken: 
 - De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend 
schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Klachten zullen niet aanvaard 
worden indien de koper de koopwaar behandeld, gebruikt of omgevormd heeft. 
33.2. Met betrekking tot verborgen gebreken: 
 - Onze producten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken geduren de 1 jaar vanaf de levering, onder 
de hierna vermelde voorwaarden.  
 - Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt 
maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voor-
waarden. 
 - Onze waarborg kan niet worden ingeroepen: 
 -  ingeval van verkeerd gebruik van het product; 
 -  ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht; 
 -  ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper (medecontractant) of zijn  
aangestelden. 
 -  Op straffe van verval dient de klant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen 
de 7 werkdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit op straffe van verval bij 
aangetekend schrijven. 
 -  De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden. Onze firma heeft de keuze om 
ofwel de goederen te vervangen, ofwel een vergoeding te betalen die de prijs van de te vervangen niet kan overstijgen. Onze 
firma is nooit aansprakelijk voor de plaatsings-en transportkosten en eventuele andere schade-eisen, uit welke in hoofde ook 
ingesteld door de klant of diens opdrachtgever en welke zouden kunnen voortspruiten uit de gebreken van onze producten.

34. Kwaliteitsomschrijving Belgische Blauwe steen
De kwaliteit van de Belgische Blauwe Hardsteen wordt aangeduid volgens de Technische Voorlichting NIT 220 van het WTCB. 
Mogelijke kwaliteiten:  
a. categorie Technische keuze voorheen Klasse D of tuinkeuze: Deze tegels mogen alle bijzonderheden van uitzicht zagerij en 
materie omvatten inherent aan deze keuze. Dit zijn zwarte vlekken of aders (koolstof) die putjes zullen maken in de tegels en 
ook witte aders, geen enkele klacht zal in aanmerking worden genomen, dewelke de koper aanvaardt. Tegels in rustieke keuze, 
technische keuze of keuze normaal gebouw worden bekomen als gevolg van een sortering in de zagerij. Technische keuze 
bevat tegels in de zowel technische keuze als keuze normaal gebouw. 

b. categorie Normaal Gebouw voorheen courante keuze of standaard keuze : 
 - Volgens technische voorlichting NIT 220 van het WTCB (blz. 32 en 42-43)
 Bij tegels in normaal gebouw zijn sommige bijzonderheden toegelaten onder volgende voorwaarden:
 - Witte aders: <6mm
 - Witte vlekken: <0,75dm²
Afgeschilferde zwarte vlekken op het zichtbare oppervlak van gladde tegels zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
 - Hun diameter is kleiner dan 2 mm
 - Aantal beperkt dat er minder dan 5% van de bevloering is aangetast.
c. Roestsporen van de zaagbladen kunnen zichtbaar zijn op de tegels in de afwerking natuur bij alle kwaliteiten. De mogelijke 
roestvlekken zijn altijd oppervlakkig en zitten niet in de steen, maken ook deel uit van de particulariteit van de afwerking gezaa-
gd. De minieme restanten van de afdruk van de zaag van de carrière, zijn alsook kenmerkend en hebben geen enkel schadelijk 
gevolg voor de duurzaamheid van de om bij de plaatsing een bijzondere aandacht te besteden aan het uitzicht van de tegels, 
meer bepaald voor de afwerking “natuur” met al zijn aspecten en eigenschappen zoals tintenschakeringen, niveauverschillen 
die het decoratieve effect van de steen alleen maar doen versterken, want een geplaatste tegel is een aanvaarde tegel.
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35. Voor andere niet vermelde materialen en voor de karakteristieke eigenschappen van de bestelde materialen wordt 
verwezen naar de technische fiche die beschikbaar is voor bestelling en waarvan op eerste aanvraag een kopie kan worden af-
geleverd. Deze zijn ook te verkrijgen op de website van onze firma of Febenat (www.febenat.be). U kan ook steeds bij het WTCB 
terecht voor meer informatie over alle producten en plaatsing.

36. DOP-certificaten zijn beschikbaar op onze website.

37. De klant is verantwoordelijk voor de verwerking van de materialen, de diktes en formaten dewelke hij plaatst op oprit-
ten en/of terrassen. Hij is zelf verantwoordelijk voor de voorbereidingswerken en de opbouw van de fundering in de onder-
grond en van de plaatsingswijze verbonden aan de gekozen diktes/formaten. Hij respecteert de bouwprincipes (o.a. voorzien 
van uitzettingsvoeg e.d.) en voert de werken uit volgens de voorschriften vooropgesteld door het WTCB. 

38. Speciaal bestelde of geproduceerde goederen, loten en mindersorteringen worden nooit teruggenomen.

39. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespec-
ifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. 
De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

OPLEVERING

40. De voorlopige oplevering der werken wordt aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en vanaf de voor-
lopige oplevering zal tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. 

41. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken 
welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze 
firma.

42. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk 
zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als 
definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de 
verborgen gebreken betreft.

43. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de klant, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 
15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden 
als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

44. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kosten-
staten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een 
definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

45. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant 
of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding.

KLACHTEN INZAKE VOORSCHOTTEN OF FACTURATIE
46. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 
15 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt 
onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestel-
de termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending 
van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
47. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven - zelfs na incorporatie -  eigen-
dom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de 
werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel 
(hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over op 
het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en 
vervreemding van deze goederen.

48. Het eigendomsrecht strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigen-
domsvoorbehoud. Indien de klant de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, 
aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de 
inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan onze firma.
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BETALINGSMODALITEITEN
49. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich 
het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/
of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.

50. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormel-
de termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of 

facturen vervallen.

LAATTIJDIGE BETALING, KOSTEN EN AANKLEVEN
51. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of 
welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige 
betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125,00 EUR, op het verschuldigde bedrag 
in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, 
gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma. 

52. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te 
vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. 

53. Door het sluiten van de overeenkomst, geeft de opdrachtgever al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen en 
tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van onze firma, tot zekerheid van al zijn verplichtingen 
voortvloeiend uit zijn overeenkomst(en) met onze firma.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
54. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking 
hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen die noodzakelijk zijn 
voor en beperkt zijn tot het stand komen van de overeenkomst uitvoering van de werken. De doeleinden voor deze verwerkin-
gen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het 
toesturen van promotionele of commerciële informatie. ARTSTONE  NV verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst 
onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezond-
heids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

55. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen 
(zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketing-
doeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije 
toestemming aan ARTSTONE NV om zijn persoonsgegevens te gebruiken. Hij heeft steeds het recht om zich uit te schrijven via 
de link die in onze commerciële emails ( nieuwsbrieven) is voorzien. De emailpolicy is eveneens terug te vinden op de website 

via de link …..

56. De verwerkingsverantwoordelijke is ARTSTONE NV, met maatschappelijke zetel te Dendermondsesteenweg 150 in 
2870 PUURS-SINT-AMANDS en gekend onder het ondernemingsnummer 0806.187.784, E: bob.verbruggen@onze firma.be. 
De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit 
noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De gegevens worden nooit verstrekt of aange-
wend buiten de Europese Gemeenschap. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden 
van de persoonsgegevens die hij aan ARTSTONE NV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ARTSTONE 
NV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ARTSTONE NV en ons per-
soneel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
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57. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn 
rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy 
verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website via de link ….. De klant beves-
tigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

58. De persoonlijke login en passwoorden van klanten zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medew-
erkers van ARTSTONE NV. De medewerkers van ARTSTONE NV hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestel-
lingen van klanten en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van ARTSTONE NV hebben via een 
persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de klanten zijnde: naam, voornaam, adres, 
e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling- en factur-
atiehistoriek. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

59. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het 
reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt 
beheerst door het Belgische recht.
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TECHNISCHE FICHE 
Belgische Blauwe Steen

Algemeen

OORSPRONG
Belgische blauwe hardsteen is een kalksteen, afkomstig 
gouwen) en Bekken van de Condroz.
Geologische ouderdom: Tournesiaan (Onder-Karboon) 

BESCHRIJVING
Het is een grijsblauwe compacte crinoïdekalksteen. Gezaagd of behouwd vertoont de steen tintenschakeringen die variëren 
naargelang  de afmetingen van de crinoïderesten en de omvang van het aanwezige bindmiddel. Het is ontstaan uit de op-
hoping van crinoïderesten die letterlijk samengeklit werden door microkristallijn calciet (zwarte,gemoucheteerde achtergrond): 
daarbij wordt het decoratieve effect ervan hier en daar versterkt door koralen, schelpen, enz... 

NATUURLIJKE BIJZONDERHEDEN
 Tegels in rustieke keuze, technische keuze of keuze normaal gebouw worden bekomen als gevolg van een sortering  
 in de zagerij. 
 De producten van technische keuze mogen alle bijzonderheden van uitzicht bevatten (zwarte vlekken, witte lijnen,  
 witte vlekken). Technische keuze bevat tegels in de zowel technische keuze als keuze normaal gebouw.
 Normaal gebouw (NB/NG) (TV220 van WTCB) zijn sommige natuurlijke bijzonderheden toegelaten met de   
 volgende limieten:
   

• witte aders ≤ 6mm
• zwarte vlekken diameter kleiner dan 2mm 
• zwarte vlekken aantal beperkt dat minder dan 5% van de bevloering is aangetast

Normaal gebouw zal in grotere formaten (90/60 ; 120/60 ; 80/80 ; 90/90 ; 100/100 ; banen 50 breed ; banen 60 breed) afwijken 
van de standaard kwaliteitsomschrijving van het WTCB. De tegels die u plaatst worden beschouwd als zijnde aanvaard zowel 
voor kwaliteit als uitzicht. Er kunnen koolfstofaders aanwezig zijn.

Gebruik

ALGEMEEN
Gezien de goede slijtvastheid is deze natuursteen geschikt voor alle gebruik zowel in binnen- als buitenmaterialen, zowel in in-
dividuele woningen en gebouwen als in gebouwen met matig en intensief collectief gebruik. De steen en oppervlakteafwerking 
dienen gekozen te worden in functie van de vooropgestelde toepassing. 

Kleurnuances komen altijd in mindere of meer mata voor, zelfs binnen eenzelfde partij. 

Plaatsing

ALGEMEEN 
Na levering op de werf worden de tegels onmiddellijk binnen gezet of tenminste degelijk beschermd te worden tegen regen, 
wind en vorst. Indien er tegels geschonden of gebroken zijn dient dit voor de plaatsing aan de leverancier gemeld te worden. 
Deze tegels moeten in de mate van het mogelijke tegen de muren en voor verzaging gebruikt worden.

PLAATSING
“De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en het goede vakmanschap.” Zie hiervoor ook TV137, SBR WTCB gids af-
werkvloeren natuursteen en TV 213.
Meteen na de levering dient het materiaal regen-, vorst- en tochtvrij geplaatst te worden. Als de materialen beschadigd, gebro-
ken of andere gebreken vertonen moet de leverancier vóór plaatsing verwittigd worden.  De tegels moeten in de maten van het 
mogelijke tegen de muren en voor verzaging gebruikt worden.
De tegels worden vóór plaatsing gemengd, om een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen te bekomen. Kleur-
schakeringen tussen en binnen verpakkingen zijn intrinsiek aan de natuursteen.

 belangrijk: “het plaatsen van de materialen betekent de definitieve aanvaarding van de producten.”

  na installatie zullen geen klachten meer worden aanvaard, behalve voor verborgen defecten. 
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TECHNISCHE FICHE 
Belgische Blauwe Steen

Binnenplaatsing zonder vloerverwarming

De ruimte waar de tegels geplaatst worden moet steeds 
regen, vorst en tochtvrij te zijn en mag geen vochtige bodem 
of wanden vertonen. De dekvloer dient tenminste 28 dagen 
voordien worden uitgevoerd. Voor de plaatsing worden de 
tegels niet meer nat gemaakt. Om vochtdoordringing via de 
onder liggende betonstructuur te vermijden, wordt een dub-
bele polyethyleenfolie aangebracht tussen de betonstructuur 
en de chape: een folie onder de betonplaat is onvoldoende.
De dubbele folie wordt aan de randen van de lokalen opge-
trokken tot, en afgesneden ter hoogte van de voeg tussen 
vloer en plint. Indien de oppervlakte 50m² of meer of de leng-
te van het oppervlak bedraagt meer dan tien meter, dan dient 
een zettingsvoeg in geëxpandeerde polystereen of gelijk-
waardig te worden voorzien dwars door de chape en de leg-
mortel met de bouwheer en of de architect de tegels in droge 
toestand. Aan de muren voorziet men ook een zettingsvoeg 
door het plaatsen van geëxpandeerde polystereenstroken of 
een gelijkwaardig product. Om krassen en aflopen te beper-
ken moet men een doeltreffende vloermatkader voorzien 
tussen binnenbetegeling en buiten. De plaatsing gebeurt vol-
gens de regels der kunst en het goede vakmanschap. Zie hier-
voor ook TV137, SBRWTCBGids Afwerkvloeren-natuursteen 
en TV213. De vloerder dient, vooraleer de plaatsing aan te 
vatten, samen met de bouwheer en of de architect de tegels 
in droge toestand te controleren op eventuele afwijkingen te-
genover de monsters. Men mengt de tegels voor de plaatsing 
om een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen 
van het gebruikte materiaal te verkrijgen. Het plaatsen van de 
tegels betekent de definitieve aanvaarding van de producten. 
Dit materiaal voldoet niet aan de dimensionele karakteristie-
ken voorzien in de TV213 volgens het WTCB September 1999. 
Hou dus rekening met grote maattoleranties tot +2mm of tot 
-2mm. De bevloering wordt met witte aangepaste kleefce-
ment of een witte legmortel van 1,5 cm tot 3 cm dik geplaatst 
op een chape. Droogtijd van de chape: 1 week per cm dikte 
+ 1 week. Een vloer van bijvoorbeeld 7cm dikte heeft dus 8 
weken nodig om volledig uit te drogen.Samenstelling van 
de legmortel: 200kg wit zand 0/2mm + 50 kg witte cement. 
4 delen zand voor 1 deel cement met toevoeging van een 
vinylhars aan het zuiver aanmaakwater (geen putwater) of men 
gebruikt een witte kant en klare legmortel voor natuursteen. 
Bij gekalibreerde tegels wordt een witte aangepaste witte flex 
kleefcement gebruikt op een chape: dubbele verlijming is 
onontbeerlijk, dwz: zowel de rug van de tegels als de dekvloer 
wordt volledig ingestreken met klefcement. Droogtijd van de 

chape: 1week per cm dikte + 1 week. Na het leggen de vloe-
ren zeker niet meer besprenkelen of besproeien met water. 
De voegen meerdere dagen openlaten en bij vochtig weer 
minimum 14 dagen. Het vocht moet door de voegen kunnen 
verdampen. De voegbreedte bij binnenvloeren bedraagt 2 à 
6 mm. De voegspecie is een natuursteenvoegspecie lichtgrijs 
of antraciet. Tijdens het opvoegen dient men telkens weer de 
tegels te reinigen opdat er zich geen cementsluier zou vor-
men. De verdamping door de steen niet verhinderen. Maw: 
het afdekken met folies, weinig dampdoorlatende tapijten, 
en dergelijke tijdens de droging van de vloer vermijden. Het 
aanbrengen van een tijdelijke afdekking, voor de werkzaam-
heden die op het bevloeren volgen dient dus vermeden te 
worden. Dergelijke ingrepen verhogen de kans op schade 
sterk. Indien nodig dient dit te gebeuren met behulp van wit 
karton en elke avond wordt de afdekking verwijderd zodat de 
vloer ‘s nachts kan uitdrogen. Het opleveren van de staat van 
een natuursteenoppervlak mag nooit gebeuren bij tegenlicht 
en zeker niet bij schemerend licht. Het onderzoek gebeurt 
om manshoogte en met het blote oog. Tintverschillen kunnen 
enkel beoordeeld worden bij droge tegels.

Binnenplaatsing met vloerverwarming

Bij plaatsing in combinatie met vloerverwarming dient men de 
voorschriften van de leverancier strikt te volgen. Zie hierover 
ook de brochure van het wtcb TV179 en 189. Plaatsing uitslui-
tend met speciale witte flex kleefcement of een witte kant en 
klare legmortel voor natuursteen met 1,5cm à 3cm dikte en 
gekalibreerde tegels op een droge dekvloer (chape). Droog-
tijd van de chape: 1 week per cm + 1 week. Men voorziet een 
roestvrij verstevigingsnet in de dekvloer. Geen kippengaas 
gebruiken. Het is steeds aangeraden om met rechte voegen 
te werken. Het gebruik van tegels met onregelmatige afme-
tingen verhoogt bovendien het risico opscheurvorming en 
op breuk van de tegels. Uitzettingsvoegen te voorzien per 10 
lopende meter en / of per 50 m² oppervlakte. Aan de muren 
voorziet men ook een zettingsvoeg door het plaatsen van 
geëxpandeerde polystereenstroken of een gelijkwaardig 
product. Vooraleer de vloerverwarming aan te vatten dient 
de verwarming een eerste maal stapsgewijs (5° per 24u) te 
worden opgestart. +- 28 dagen na plaatsing
van de dekvloer, de plaatsing van de natuursteen, zal pas 
worden aangevat met de werken nadat de verwarming 3 à 7 
dagen op maximale werkingstemperatuur gedraaid heeft en 
nadat men stapgsgewijs teruggekomen is tot de begintempe-
ratuur. Na 1 dag wachten mag men de natuursteen plaatsen.

Binnenplaatsing

Schijnbare 
volumemassa

Wateropslorping Porositeit Vorst- 
bestendigheid

Slijtsterkte 
(amsler)

Slijtsterkte 
(capon)

Druksterkte Buigtreksterkte

2.689 kg/m³ 0,31 % 0,28 vol. % Vorstvast 2,87 N/mm² 22 mm 157,9 N/mm² 16,7 N/mm²

Technische karakteristieken
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Afwerking

Natuur/ Light
Roestsporen van de zaagbladen kunnen zichtbaar zijn op de tegels in de afwerking natuur/ light. De mogelijke roestvlekken zijn 
altijd oppervlakkig en zitten niet in de steen, maken ook deel uit van de particulariteit van de afwerking gezaagd. De minieme 
restanten van de afdruk van de zaag van de carrière, zijn alsook kenmerkend en hebben geen enkel schadelijk gevolg voor de 
duurzaamheid van de steen. Deze roestsporen zijn eenvoudig te verwijderenmet Rost Ex verwijderaar van Eurosil/Lithofin. Ge-
lieve om bij de plaatsing een bijzondere aandacht te besteden aan het uitzicht van de tegels, meer bepaald voor de afwerking 
“natuur” met al zijn as- pecten en eigenschappen zoals tintenschakeringen, niveauverschillen die het decoratieve effect van de 
steen alleen maar doen versterken, want een geplaatste tegel is een aanvaarde tegel. 

De tegels in de reeks Century hebben een strak gezaagde rand en zijn niet tot licht verouderd. De oppervlakte van de tegels 
in de reeks century kunnen natuur met zaaglijn, geschuurd, verzoet of donker verzoet. De tegels in de reeks Pastorij hebben 
een verouderde rand en zijn licht verouderd of afgerond tot licht gekarteld. De oppervlakte van de tegels in de reeks Pastorij 
kunnen natuur met zaaglijn of geschuurd.

Grote formaten
Normaal gebouw zal in grotere formaten afwijken van de standaardkwaliteitsomschrijving van het WTCB. De diktetolerantie 
bedraagt ±5mm

Flagstone
De breuksteen bevat 1 of 2 gezaagde kanten en kan restanten van de ontginning (bvb boorgaten, roest, etc.) bevatten. De 
vormen zijn willekeurig en bevatten geen minimum of maximum formaten, noch specifieke vormen. De diktetolerantie bedraagt 
±5mm. 

Boordstenen NBN EN 1343
De toegelaten maatafwijking bedraagt ±3mm voor de dikte en ±10mm voor de hoogte. De bijzondere kenmerken worden ge-
evalueerd op de bovenste helft van de boordsteen. Witte vlekken zijn steeds toegelaten. Zwarte lijnen ≤1mm en zwarte vlekken 
≤ 5mm diameter zijn toegelaten.
Een boordsteen dient voor minimum 50% in de grond geplaatst te worden.

Buitenplaatsing
1. Plaatsing op een drainerende onderlaag voor een terras moet de fundering gelegd worden tot onder de vorstlijn, onge-
veer 40 cm onder het pas van de vloer

• Drainerende steenslaglaag (±20 tot 30cm) goed ingezakt en aangedamd
• Korrelbeton (±15cm) Samenstelling: 150kg cement per m³ granulaten 8/22 of 10/20
• Gestabiliseerd zandbed (± 5 cm) Samenstelling: gewassen rivierzand 0/5 of 0/7 mm gemengd met wit cement,             

een weinig natgemaakt en ineengeklonken. Verhouding 9 delen zand voor 1 deel cement.
• Legmortel (max 3 cm) Samenstelling : wit zand 0/2 mm gemengd met wit cement. Verhouding 4 delen zand voor 1 

deel cement. Vol in de motel plaatsen en niet in ‘dotten’
• Bevloering: Inhelling (min 1,5%)

2. Plaatsing op een betonnen onderlaag. Vermijd een betonnen draagvloer, want op beton (weinig poreus) blijft het water 
gemakkelijker staan  en kan het terras  later  ook  opvriezen.  Bovendien  heeft  beton  ook een grotere krimp, wat later tot 
barsten in de tegels door zetting kan leiden. Op  de  betonnen  draagvloer  wordt  er  een  drainagemat aangebracht  (bvb  
een Troba-Plus van Schlüter,  in een helling van min. 1.5% van het gebouw weg).
Daarna zijn er twee mogelijkheden:

 Verlijmen:
• Gewapende dekvloer (min 5cm)
• Verlijmen met Beltraflex (max 1.5cm)
• Bevloering (inhelling min 1.5%)

 
 Traditioneleplaatsing:
 Op de drainagemat werkt men verder op de traditionele methode: gestabiliseerd zandbed, mortel en bevloering  
 (zie hierboven).
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Onderhoud

Eerste reiniging
Eerste schoonmaakbeurt met aangepast reinigingsmiddel, bv. Lithofin Vuiloplosser (opgelet: niet zuurhoudend). Dit mag vanaf 
één week na opvoegen van de vloer.
Regelmatig onderhoud
Gebruik voor regelmatig onderhoud een voor natuursteen aangepast onderhoudsproduct, bv Boscobello natuursteen onder-
houd.Om de oppervlakte afwerking voldoende te beschermen raden we aan om periodiek (1 à 2 maal per maand) te behande-
len met een voedend product voor natuursteen bv. Lithofin Glans&Schoon.
Bescherming
Bij gebruik in vochtige-of vlekgevoelige ruimtes -keuken of badkamer -kan de steen eventueel behandeld worden met een 
impregnering, bv. Lithofin MN Vlekstop
Aanbevelingen
Gebruik voor het onderhoud van deze natuursteen geen zuurhoudende producten

Onderhoud Belgische Blauwe Steen

TOEPASSING BLAUWE HARDSTEEN

BIJ PLAATSING

tegels beschermen 
tegen voegsel

niet van toepassing

cementsluier, 
bouwvuil

Lithofin MN 
vuiloplosser (2)

zuurvlekken, 
krassen

PROPADS (zie info onder)

BIJ GEBRUIK

regelmatig onderhoud
Lithofin MN 
vuiloplosser 

verdund 1:10

jaarlijks onderhoud Lithofin actiefreiniger

tegen vuil en water 
onzichtbaar niet van toepassing

tegen vuil, water & vlekken
onzichtbaar Lithofin VLEKSTOP >W<

tegen vuil en water 
kleurverdiepend

niet van toepassing

tegen vuil en water 
kleurverdiepend

Lithofin VLEKSTOP PLUS

roestvlekken Lithofin Rost-EX

bladeren, algen, gras, 
aarde, vocht

Lithofin actiefreiniger

diepe olie- en vetvlekken Lithofin OIL-EX

rubber, silicone, was, tape Lithofin LÖSEFIX

 belangrijk: “het plaatsen van de materialen betekent de definitieve aanvaarding van de producten.”

  na installatie zullen geen klachten meer worden aanvaard, behalve voor verborgen defecten. 

Belangrijk advies

(1) = Gebruik geen zuurhoudende reinigers op zuurgevoelige steen.

Bij twijfel raadpleeg uw leverancier of de Lithofin Service telefoon: 0800 90 
092 (gratis nummer) 

(2) = Bij sterke vervuiling de werking van het product ondersteunen door te 
schrobben met een machine + een schrobpad of schrobborstel

(3) = Lithofin MN Kleurverdieper enkel toepassen op poreuze en ruwe opper
vlakken

(4) = Schenk aan deze stap extra veel aandacht bij tegels met een hoge antis
lipwaarde (R10 - R11)

Voor alle chemische toepassingen buitenshuis: verwerking bij droog weer, op 
droog oppervlak, tussen 12°C en 25°C en niet in volle zon bij warm weer. Lees 
altijd eerst het etiket en de technische informatie van het product en plaats 
een proefvlak om het resultaat en het verbruik te controleren. Vraag altijd eerst 
informatie over de tegels en steen aan uw leverancier en Lithofin adviseur. 
PROPADS zijn polijstpads voor het renoveren van natuursteen en kunststeen. 
Dit is geen Lithofin product, maar kan de werking van de producten ondersteu-
nen.
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WAAR PASSIE EN VAKMANSCHAP 
ELKAAR TEGEMOETKOMEN
Artstone, uw specialist in natuursteen, oprit en terras.

Ontdek onze producten en afwerkingen op www.artstone.be

http://www.artstone.be

