
 
ALGEMENE VOORWAARDEN DE VLIERT SIERBESTRATING B.V.  
 
Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, 
leveringen en diensten verricht door:  

 
De Vliert Sierbestrating B.V., gevestigd te Breda, hierna te noemen: “de vennootschap”, 
behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap 
schriftelijk zijn bevestigd.  
2. De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele 
algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden 
van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.  

 
Aanbod en overeenkomst  
3. Alle aanbiedingen van de vennootschap geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders is bepaald door de vennootschap.  
4. Een opdracht geldt niet eerder als aanvaard door de vennootschap dan hetzij na het 
verzenden van een schriftelijke bevestiging door de vennootschap, hetzij nadat de 
vennootschap één of meer handelingen heeft verricht overeenkomstig een opdracht van de 
wederpartij.  
5. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een opdrachtbevestiging van de 
vennootschap, indien hij niet binnen vier werkdagen na datum van opdrachtbevestiging 
tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd.  
6. De wederpartij is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren indien dat in die 
overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de wederpartij de overeenkomst 
rechtsgeldig annuleert, rust op de wederpartij de verplichting om aan de vennootschap te 
vergoeden de door de vennootschap in verband met het doen van het aanbod en het tot 
stand komen van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende 
schade, onverminderd het recht van de vennootschap tot ontbinding van de overeenkomst 
en/of volledige schadevergoeding.  
 
Levering  
7a. De levering van de zaken door de vennootschap vindt plaats op het adres van de 
wederpartij op de tussen partijen overeengekomen dag, vermeld op de leveringsbon, tenzij 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.  
7b. De vennootschap is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht 
om door de wederpartij aan de vennootschap geretourneerde zaken aan te nemen. Het 
aannemen van de door de wederpartij geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning 
door de vennootschap van de reden van het retourneren.  
8. De eigendom (behoudens in gevolgen artikel 14a) van en het risico voor de zaken gaat op 
de wederpartij over op het moment dat de wederpartij; of diens hulppersoon daarover de 
feitelijke beschikkingsmacht heeft.  
 
Reclame  
9a. De wederpartij is verplicht om bij de (af)levering ter plaatse aanwezig te zijn om de zaken 
in ontvangst te nemen en te beoordelen of de geleverde zaken overeenkomen met de 
gekochte zaken. Is de wederpartij van oordeel dat de geleverde zaken niet overeenstemmen 
met de aangeschafte zaken, dan dient de wederpartij dat onverwijld bij levering / ontvangst 
kenbaar te maken aan de vennootschap. Zodra er een aanvang is genomen met het 
verwerken van de zaken, kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat de 
afgeleverde zaken bij levering /ontvangst niet aan de overeenkomst beantwoorden. De 
wederpartij wordt in dat geval geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard.  



9b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en 
andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuringen en vormen geen 
grondslag voor ontbinding van de koopovereenkomst.  
9c. Kleurverschillen in de productie, ook in de productie van één dag, zijn niet geheel uit te 
sluiten en kunnen derhalve geen grond zijn voor weigering van de producten of vermindering 
van verkoopprijs. Fotografische weergave van de producten is niet bindend voor de 
uiteindelijke kleurstelling. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei 
aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt 
hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde 
uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de 
producten of vermindering van de verkoopprijs.  
 
Prijs  
10. De prijs bestaat uit de koopprijs van de zaken en de kosten van verpakking en vervoer, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijs is exclusief de omzetbelasting en 
exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen, de prijs wordt derhalve nog 
vermeerderd met omzetbelastingen en eventuele overige door de overheid op te leggen 
heffingen.  
11. De vennootschap is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op 
basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van de door de vennootschap te leveren 
zaken en/of te verrichten werkzaamheden.  
 
Betaling  
12a. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling van de koopprijs 
vooraf per bank plaats.   
12b. Indien er gerede twijfel bij de vennootschap bestaat omtrent de betalingscapaciteit van 
de wederpartij is de vennootschap bevoegd de levering van de zaken uit te stellen totdat de 
wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.  
12c. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens 
telkens ter voldoening van de oudste factuur.  
12d. Indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt 
is hij, voor zover nodig na daartoe door de vennootschap in gebreke te zijn gesteld, in 
verzuim en gehouden aan de vennootschap als in deze voorwaarden opgenomen kosten te 
vergoeden alsmede een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het op de 
factuur genoemde factuurbedrag, zulks met ingang van de datum van de ingebrekestelling, 
dan wel vanaf het moment dat hij in verzuim is.  
13. De wederpartij is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover de vennootschap 
op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van de vennootschap 
tegenover de wederpartij. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst met de 
vennootschap te ontbinden indien de wederpartij in verzuim is.  
 
Eigendomsvoorbehoud  
14a. De vennootschap behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor tot 
het moment van algehele betaling door de wederpartij. Indien dezelfde zaken zijn geleverd 
op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de wederpartij aanwezige zaken geacht 
zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de 
wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de vennootschap heeft 
voldaan, blijft de vennootschap onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar 
geleverde en bij de wederpartij nog aanwezige zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug 
te nemen, ongeacht haar verdere acties jegens de wederpartij.  
14b. Zolang de vennootschap enige vordering, uit welke hoofde ook, op wederpartij heeft 
openstaan is het de wederpartij niet toegestaan om over door haar geleverde zaken te 
beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de vennootschap 
daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar goedkeuring 
heeft gehecht.  



14c. Bij niet tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap, is 
de wederpartij verplicht om, in geval zaken door hem aan derden zijn door geleverd, de 
vennootschap op eerste daartoe strekkende aanmaning al haar rechten te dier zake jegens 
die derde aan haar over te dragen of te verpanden (naar keuze van de vennootschap), zulks 
naar rato, van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter 
voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit de 
doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra de wederpartij in 
gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de vennootschap, is 
de vennootschap bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige 
verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan 
alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend 
verzoek van de vennootschap onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van 
alle derden aan wie hij de door haar geleverde zaken heeft door geleverd, alsmede van alle 
rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien de 
wederpartij na sommatie van de vennootschap in gebreke blijft deze medewerking te 
verlenen, verbeurt hij een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van 25% van de 
openstaande vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 
5% van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de 
nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van de vennootschap om 
daarnaast nakoming te vorderen.  
 
Garantie  
15. De vennootschap staat in voor de door haar aangeboden kwaliteit (afhankelijk van de 
aard) van de door haar geleverde zaken en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen op 
het moment van de aflevering voor zover de door de vennootschap geleverde zaken op 
oordeelkundige wijze worden c.q. zijn gebruikt door de wederpartij, met inachtneming van de 
normale gebruiksvoorschriften c.q. de gebruiksmogelijkheden van de zaken.  
 
Overmacht  
16a. Indien de levering van de goederen door overmacht meer dan twee maanden, te 
rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt de overeenkomst tussen 
partijen geacht te zijn ontbonden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst. De vennootschap 
is alsdan niet gehouden enigerlei schade, die de wederpartij hierdoor heeft geleden, te 
vergoeden.  
16b. Is de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd en heeft de resterende verplichting tot 
levering door overmacht een vertraging ondervonden van meer dan twee maanden, dan 
staat het de wederpartij vrij om de reeds geleverde zaken te behouden en de daarvoor 
verschuldigde prijs, indien deze nog niet is voldaan te voldoen dan wel indien de geleverde 
zaken ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende zaken van nul en generlei 
waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te 
beschouwen, mits bij de geleverde zaken aan de vennootschap retourneert in de staat 
waarin de vennootschap de zaken aan wederpartij heeft geleverd, en hij alle kosten die de 
vennootschap ter zake heeft gemaakt vergoedt. De vennootschap verplicht zich in dat geval 
de prijs voor zover deze is voldaan, na aftrek van de gemaakte kosten aan de wederpartij te 
restitueren.  
 
Ontbinding  
17. De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn ontbonden zonder rechtelijke 
tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op het tijdstip, dat de wederpartij in staat van 
faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door 
beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn 
vermogen of delen daarvan verliest. De vennootschap zal wegens de beëindiging van de 
overeenkomst om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de 
wederpartij verschuldigd zijn.  



Aansprakelijkheid  
18. De vennootschap sluit uitdrukkelijk alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit de 
uitvoering van deze overeenkomst jegens wederpartij en derden uit, tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld van de zijde van de vennootschap. Niet tegenstaande het 
vorenstaande zal de vennootschap nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in 
rechte is vastgesteld. Tevens kan de vennootschap nimmer aansprakelijk worden gehouden 
voor schade die in omvang het bedrag van de tegenpartij van de wederpartij te boven gaat, 
tot welk bedrag de vennootschap mitsdien haar aansprakelijkheid beperkt.  
19. Onverminderd het in punt 18 bepaalde vrijwaart de wederpartij de vennootschap voor 
aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid voor door de wederpartij aan 
derden geleverde zaken, die mede bestaan uit de door de vennootschap aan de wederpartij 
geleverde zaken, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door de vennootschap 
geleverde zaken.  
 
Toepasselijk recht  
20. Op alle overeenkomsten die de vennootschap aangaat is het Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden 
voorgelegd en beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, zulks met 
uitzondering van geschillen die bij uitsluiting moesten worden voorgelegd aan de bevoegde 
kamer voor Kantonzaken.  
 
Incassokosten  
21. Alle kosten, waaronder incassodeurwaarders- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, welke door de vennootschap worden gemaakt, teneinde nakoming van 
de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij; en 
zijn verschuldigd vanaf het moment, waarop de vordering in handen is gesteld van een 
advocaat en of incasseur ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is; de 
buitengerechtelijke (incasso) kosten belopen in ieder geval 15% van het factuurbedrag, doch 
tevens het meerdere indien de vennootschap aantoont meer incassokosten te hebben 
gemaakt, met een minimum van € 250,-.  
 
Deponering  
22. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en aldaar op te 

vragen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aanvullende voorwaarden 2022  
 
BESTELLEN  

•  Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW tenzij anders vermeld, 
tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.  

•  Betaling dient te geschieden voor of tijdens aflevering van de materialen.  

• Een dag van aflevering kunnen wij met u afspreken. Het is echter onmogelijk om een 
tijdstip of dagdeel te bepalen. Een 'eventuele' richttijd is nooit een bindende tijd van 
aflevering. Tip: Laat uw bestelling een dag van te voren leveren!  

• De geschiktheid van de opgegeven losplaats zal door onze chauffeur ter plekke 
worden vastgesteld. De chauffeur heeft hierover het laatste woord.  

• U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen, tekstuele inhoud en technische 
specificaties. Ook kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor schade die kan 
voortkomen uit het gebruik van (de inhoud van) de website  

• Mits op voorraad bij onze leverancier(s) zijn uw producten binnen een week leverbaar  

• Wilt u van tevoren weten of uw product leverbaar is, neem dan contact met ons op  
 
BETALEN  

•  Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW tenzij anders vermeld, 
tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.  

• Betaling dient te geschieden voor of tijdens aflevering van de materialen.  

•  Prijsfouten en typefouten kunnen gemaakt worden, u kunt u geen rechten ontlenen 
aan prijs of type fouten op onze website. 

 
RUILEN & RETOUREN  

• Indien wij geleverde materialen moeten retourhalen worden transportkosten in 
rekening  

   gebracht. De transportkosten daarvoor zijn € 85 inclusief BTW.  

• Bestratingsmaterialen die niet aan de afgesproken kwaliteit voldoen, kunnen altijd 
worden geruild, echter niet wanneer deze zijn gelegd of gelegd zijn geweest. Controle 
op hoeveelheden en kwaliteit van geleverde materialen berust bij de koper. De 
controle wordt geacht bij aflevering door koper te zijn uitgevoerd. Bij eventuele 
klachten over het desbetreffende materiaal dus niet verwerken. Klachten i.v.m. 
beschadigingen van de door ons geleverde materialen, worden door ons niet 
geaccepteerd als het materiaal met verkeerde gereedschappen is verwerkt. Voorkom 
kleurverschillen door bestratingsmaterialen uit verschillende pakken te mengen en 
pak de stenen van boven naar beneden uit een pak. NOOIT LAAG VOOR LAAG.  
Bestratingsmaterialen van verschillende pakketten kunnen onderling een kleine 
kleurafwijking vertonen! 

• De bij ons gekochte goederen die u over heeft nemen wij weer in voor 100% van de 
aanschafwaarde (exclusief siertegels, oud gebakken bestrating, straatzand, speciaal 
voor u bestelde materialen). Vraag aan onze verkopers wat wel en niet hiertoe 
behoort. Wij houden ons het recht voor materialen te weigeren. 

• Een aantal artikelen worden geleverd op statiegeld pallets. Hier wordt een vaste 
borgsom voor berekend van €12 per pallet. De pallets dienen door de klant te worden 
retour gebracht. Bij inlevering van de pallets krijgt u de borgsom geretourneerd. 
Beschadigde pallets worden niet retour genomen. 
Palletbon altijd meenemen! 

• Op materialen die worden geleverd in (mini) Big Bags wordt geen statiegeld 
berekend. U kunt ze dus gewoon weggooien of zelf hergebruiken.  

• Wij zijn bereid om voor u vrijblijvend een offerte op te stelle. Echter kunnen wij niet 
aansprakelijk worden gehouden voor de bestelde hoeveelheden, omdat wij een 
offerte baseren op basis van de door u verstrekte gegevens.  



      

        

           
 

 

 

 

VERWERKINGSADVIES & ONDERHOUDSTIPS  



      

        

           
 

OVER ONS 

Heb je ook zo’n zin om het hele jaar door van je tuin te genieten? Het is geweldig om te zien hoe de tuin in de afgelopen jaren een steeds 

belangrijkere rol heeft gekregen als het gaat om wooncomfort en genieten van buiten. Dat comfort en genieten gaat bij voorkeur wel hand 

in hand met een stukje gemak. Dat zien we vooral terug bij de keuze van bestratingsmiddelen en tuinhout. We helpen je graag om van je 

tuin een comfortabele, persoonlijke en gezellige leefruimte te maken.  

 

RUIM 2.000M2 INSPIRATIE VOOR JE TUIN 

Bij De Vliert Sierbestrating hebben we één van de grootste en fraaiste showtuinen op het gebied van sierbestrating in heel Brabant! Bij 

ons vind je alles om je tuindromen werkelijkheid te laten worden. De Vliert sierbestrating is al meer dan 30 jaar een begrip op het gebied 

van bestratingsmiddelen en tuinhout. In onze modeltuinen, in ons licht-huis en op onze showborden heb je alle tijd om uitgebreid en op je 

gemak rond te kijken, om ideeën op te doen en mogelijkheden te ontdekken. Ons licht-huis met avondtuin is de grootste van Nederland. 

Daarin kun je op een unieke manier naar ons ruime assortiment verlichting kijken. Vind je het lastig om een keuze te maken, dan staan 

onze verkoopadviseurs graag voor je klaar.  

 

ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?! 

Op basis van jouw wensen kom je samen met onze verkoopadviseurs tot een unieke tuin met een persoonlijke touch. Lukt het je niet om 

je eigen droomtuin te realiseren, dan brengen we je graag in contact met een hovenier en/of stratenmaker. We hebben door de jaren 

heen een uitgebreid netwerk opgebouwd en we vinden daarin zeker de specialist die bij u past. Kom eens langs en overtuig u zelf van 

ons complete aanbod en onze goede dienstverlening. U bent van harte welkom! 



      

        

           
 

                

BESTELLEN 

- Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk 

voorbehouden.  

- Betaling dient te geschieden vóór aflevering Of Bij de Chauffeur tijdens de aflevering van de materialen. 

- Een dag van aflevering kunnen wij met u afspreken. Het is echter onmogelijk om een tijdstip of dagdeel te bepalen. Een 

‘eventuele’ richttijd is nooit een bindende tijd van aflevering. Tip: Laat uw bestelling een dag van tevoren leveren! 

- Een geschikte losplaats zal door onze chauffeur in overleg ter plekke worden vastgesteld.  

- U kunt geen rechten ontlenen aan afbeeldingen, tekstuele inhoud en technische specificaties.  

- Mits op voorraad bij onze leverancier(s) zijn uw producten binnen een week leverbaar. 

- Wilt u van tevoren weten of uw product leverbaar is, neem dan contact met ons op.  

 

 

 

LET OP:  HET VERWERKEN BETEKENT TEVENS 

   ACCEPTATIE VAN DE MATERIALEN 

 

 



      

        

           
 

BESTELLING EN LEVERING 

Controleer uw producten 

Bereken goed wat er geleverd moet worden en houd hierbij 

rekening met eventuele zaag- en/of knipverliezen. Maak goede 

afspraken met ons over het tijdstip en de plaats van levering. 

Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor zowel de 

vrachtwagen als de producten. Laat de pakketten op een harde, 

vlakke ondergrond plaatsen en stapel de pakketten niet op 

elkaar.  

Controleer de producten bij aankomst op productiedatum (deze 

moet overeenkomen bij de verschillende pakketten) en eventuele 

onvolkomenheden zoals transportschade. Laat de verpakking tot 

aan de verwerking zoveel mogelijk intact.  

Controleer de producten voor verwerking op eventuele 

onvolkomenheden in o.a. kleur en structuur (in de regen is dit 

moeilijk te zien maar het blijft de verantwoording van de 

verwerker om dit te constateren). 

Neem bij twijfel direct contact met ons op! 

Wanneer u een nabestelling doet bestaat de kans dat er uit een 

andere productie geleverd wordt. Het produceren van stenen is 

een ambachtelijk proces waarbij natuurlijke materialen een rol 

spelen. Daarom bestaat de kans dat er kleur- of 

structuurverschillen ontstaan tussen de verschillende leveringen. 

Hierop zijn geen reclamaties mogelijk. (Bewaar daarom altijd de 

productsticker van één van de pakketten. Dan kan er gekeken 

worden naar de best passende productiedatum.) Tevens dient u 

er rekening mee te houden dat er extra transportkosten in 

rekening gebracht kunnen worden voor de nalevering.  

Let er ook op dat de kleurnummers overeenkomen bij keramiek 

en keramische tegels met betonnen onderlaag. Dit staat 

aangegeven op de productsticker. Moderne 

bestratingsmaterialen worden zoveel mogelijk gemaakt van 

natuurlijke materialen, om die reden kunnen kleine 

kleurverschillen altijd voorkomen, ook bij producten met dezelfde 

productiedatum.  

 

Monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief.



      

        

           
 

VOORBEREIDING 

Prepareer de ondergrond  

HET ZANDBED 

De bovenste laag dient uit zo’n 5 tot 10 cm fijn split- of metselzand te bestaan voor een goede waterdoorlatendheid. Hierdoor vermindert 

u de kans op kalkuitbloei. Op plaatsen die zwaar belast worden, zoals een inrit, kunt u het beste een extra stevige fundering aanbrengen 

van een pakket van 10 á 20 cm grof split, of gebroken puin. Op goed doorlatende grond (zandgrond) mag het zandbed wat lager zijn. Tril 

de afzonderlijke lagen zo vast mogelijk aan met behulp van een trilplaat. Houd rekening met de dikte van de sierbestrating bij het bepalen 

van de uit te graven diepte. Hierbij is het belangrijk te bedenken dat de bestrating +/- 1 cm hoger komt te liggen dan de kantopsluiting. 

Laat de bestrating minstens 1 cm per meter aflopen en laat (wanneer mogelijk) het afschot van de woning aflopen. Dit voorkomt 

eventuele wateroverlast. Als u keramiek tegels in cement wilt verwerken, gebruik dan altijd speciale trascement.  

VAKMAN 

Het beste resultaat  verkrijgt u door uw sierbestrating  te laten verwerken door een professionele stratenmaker of hovenier. 

REGEL DE WATERHUISHOUDING  

PROFILEREN ZANDBED 

Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad door middel van planken of plaatmateriaal, dit vergemakkelijkt het vlak leggen van de 

bestrating.  

AFWATERING  

Voorkom wateroverlast en kies voor de juiste afwateringsproducten. De trend van grotere tegels en minder voegen maakt een goed 

doordachte waterhuishouding noodzakelijk. 



      

        

           
 

VERWERKING 

• Spoel zaagwerk goed na! 

• Sluit de bestrating op 

Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer 

verschuift, dient u langs de buitenkant van de tegels een 

band aan te brengen. Opsluitbanden worden meestal iets 

lager (+/-1 cm) geplaatst dan de bestrating. Het is ook 

mogelijk ze dieper en uit het zicht te plaatsen, tot max. 3 

cm lager om de doorwatering te verbeteren.  

• Zuignap  

Gebruik bij plaatsing van grotere tegels een vacuümpomp. 

Voor tegels met een extra ‘verdichte’ oppervlakte is een 

accupomp het meest geschikt. Voor tegels met een open 

structuur is een zuignap op stroom beter geschikt. 

 

 

 

 

• Voegen  

Strakke bestrating (ongetrommeld) of tegels zonder 

afstandhouders en facet dienen met een minimale voeg 

van +/- 2 mm gelegd te worden. Dit voorkomt eventuele 

beschadigingen* aan de randen van de bestrating.  

*Reclamaties waarbij dit niet in acht is genomen worden 

niet gehonoreerd.  

• Mix genuanceerde stenen, net als alle andere producten, 

vóór het bestraten uit verschillende pakketten en lagen. 

 

Ook keramische en siertegels zijn uniek in hun structuur 

en kleurnuancering en daarom dient u ook deze tegels uit 

verschillende verpakkingen te mengen. Aders en 

natuurlijke structuren en kleurafwijkingen kunnen 

voorkomen en zijn géén gebreken. 

Wanneer u geprofileerde stenen gaat verwerken, dient u 

rekening te houden met het profiel en hoe deze het 

mooist tot zijn recht komt.  

 



      

        

           
 

 

VOORKOM KRASSEN 

Schuif de tegels nooit over elkaar en houd de stenen vrij van zand en ander scherp materiaal om krassen te voorkomen. Til de stenen 

in één keer van het pakket. Houd er ook rekening mee dat gecoate producten krasgevoeliger zijn dan ongecoate producten. 

ZAGEN 

Op plaatsen waar u niet exact uitkomt, kunt u de stenen op maat zagen. Zaag altijd nat en spoel meteen na. Zaag niet op de reeds 

gelegde bestrating. Na het zagen alles direct goed naspoelen met schoon water om eventuele vlekvorming te voorkomen. Voorkom 

ook het druppen van zaagwater op het te verwerken product. Kleine elementen kunnen evt. ook geknipt worden met een steenknipper 

(liefst met een dubbel mes).  

NASPOELEN  

Spoel na iedere werkdag het terras schoon. Gebruik hiervoor eventueel een schoonmaakmiddel. (Laat u adviseren voor het juiste 

product) 

 



      

        

           
 

AFWERKING 

 

Voorkom breuk en beschadigingen  

Veeg al het zand in de voegen en zorg dat de bestrating schoon is voordat u gaat aftrillen. 

Tril de bestrating van de rand naar het midden met een lichte trilplaat. Gebruik daarbij het liefst een trilplaat met rollen, dit voorkomt 

eventuele breuk en beschadigingen. Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn en voorzien van een 

witte mat of zool, in het geval van lichte bestrating of een zwarte mat of zool bij een donkere bestrating. Maak de trilplaat altijd goed 

schoon om eventuele vlekvorming op de bestrating te voorkomen.  

Let op; er zijn ook producten die NIET afgetrild mogen worden.  

Alle tegels groter dan 50x50, 60x30 en stroken, geprofileerde tegels en dunne tegels van 3 en 4 cm.  

 

Zaag altijd nat en spoel meteen na (beide niet op de reeds gelegde bestrating) 

De productiedatum vind u terug op de productie labels en de afleverbon. 

Gebruik altijd een goedgekeurde rubberen hamer om voorzichtig op de tegel te kloppen. 

De voegen vult u op met voegzand, zodat de stenen goed vast komen te liggen en er geen kieren ontstaan. Laat het overgebleven 

zand niet op hoopjes liggen. Sla het zand droog op, verwerk het droog en verwijder restanten. Laat niets op uw tegels liggen. 

 



      

        

           
 

KERAMIEK  

Een uniek product! 

 

Keramische tegels zijn uniek. Ze zijn gemaakt van een mengsel                                                                                                                 

van klei en zand vermengd met mineralen en kleurstof, vaak                                                                                                           

natuurlijke pigmenten. Keramische tegels zijn uniek met name                                                                                                                  

door de combinatie van duurzaamheid en comfort.  

 

 

 

 

 

 

Een aantal voordelen van keramiek zijn: 

- Weer- en vorstbestendig 

- Duurzaam  

- Gemakkelijk te reinigen  

- Kleurvast 

- Maatvast 

- Ook geschikt voor dakterrassen  

- Lage wateropname <0,2% 

- Antislipwaarde R10,5-11 



      

        

           
 

ONDERHOUD  

Tips bij het reinigen 

 

Reinig alleen met schoon water, eventueel met een zachte zeep. Synthetische reinigingsmiddelen kunnen uw bestrating namelijk schade 

toebrengen.  

Algen en mossen nestelen zich, met name in de wintermaanden, op vochtige plaatsen op de tegels. Deze zijn over het algemeen vrij 

eenvoudig te verwijderen. Met milieuvriendelijke reinigingsmiddelen is dit klusje snel geklaard. Onze verkoop medewerkers kunnen u 

adviseren over de diverse reinigingsmiddelen. 

Een ander alternatief voor reinigingsmiddelen is stoom. Hierdoor sterven algen en mossen af. U veegt later de resten gemakkelijk op.  

 



      

        

           
 

KALKUITBLOEI 

 

Dit is een normaal verschijnsel dat voorkomt op 

cementgebonden materialen. Onder bepaalde klimatologische 

omstandigheden treedt witte uitslag op. Cement vormt namelijk 

een chemische reactie met water, waardoor vrije kalk wordt 

gevormd die zich op de oppervlakte afzet. Dit heeft overigens 

zeker geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de tegels of 

stenen. Na  verloop van tijd verdwijnt de witte uitslag vanzelf.  

Ondanks alle kwaliteitscontroles kan dit niet voorkomen worden. 

Kalkuitbloei kan verwijderd worden met koolzuurhoudend water 

en schoonmaakazijn. Tevens bestaan er middeltjes om het 

afbraak proces te versnellen. Tevens onttrekt regenwater de kalk 

ook langzaam. Zorg voor een goede doorluchting van de tegels 

als u bloembakken etc. plaatst, om aftekening te voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 



      

        

           
 

ONDERHOUD 

Let op de volgende zaken 

 

De Vliert Sierbestrating raadt het gebruik van hoge drukreinigers op al haar producten af!  

Dit omdat de sterke waterstraal van een hogedrukreiniger de cementdeeltjes tussen de mineralen weg spuit. Omdat deze als lijm werken, 

kunnen korrels hierdoor losraken.  

 

Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig 

onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.  

Pas op met strooizout, het kan de materialen ernstige schade toebrengen, het is behoorlijk agressief. Vetvlekken, olievlekken en andere 

vlekken altijd direct afpoetsen/schoonmaken. 

Wanneer er met hardere materialen over gecoate tegels geschuurd wordt (bijvoorbeeld steentjes onder schoenen, poten van 

terrasstoelen) kunnen er krassen op uw tegels ontstaan. Door het belopen zullen deze krassen na verloop van tijd minder zichtbaar 

worden. Om krassen op gecoate tegels te voorkomen adviseren wij om uw terrasmeubels te voorzien van rubberdopjes. 

 

 

 



      

        

           
 

Aanleg en onderhoud  

Handige tips 

 

1. Met onze reinigingsmiddelen houdt u uw terras in optimale conditie. Ons uitgebreid assortiment bestaat uit hoogwaardige 

producten, zoals reinigings- en impregneermiddelen voor tuinen, terrassen en balkons. 

2. Zorg voor een goede ondergrond. 

3. Geef onkruid praktisch geen kans meer met diverse soorten onkruidvrij voegzand. Het is gekleurd met biologische kleurstoffen en 

voorzien van een coating, die in grote mate voorkomt dat onkruid kan ontkiemen. Het is geschikt voor alle soorten en maten 

voegen, de gradatie is zo fijn dat het zich zelfs in de smalste voegen nestelt. Voorkom nazorg door het zand vochtvrij op te slaan 

en na de verwerking geen restmateriaal te laten liggen. Nieuw voegzand kan restsporen achterlaten van biologische kleurstoffen, 

het is beter te voorkomen door zorgvuldig te voegen. 

4. Of kies voor een harde voeg. Speciaal hiervoor heeft de Vliert Sierbestrating diverse hoogwaardige, kwalitatieve producten 

opgenomen in het assortiment. Deze voegen zijn keihard, spoelen niet uit en zijn bijzonder onkruidarm. Het is wel zaak de grond 

goed te stabiliseren. 

5. Zorg voor een goede ondergrond met bijv. drainagemortel. Verwerk de mortel volgens de voorschriften. Breng vervolgens met een 

steenlijm de keramische tegel aan en voeg het de volgende dag in met een voegmortel. 

6. Niet elke steensoort is bestand tegen zuren of chemicaliën. Gebruik daarom de juiste onderhoudsproducten. Ga de geschiktheid 

na bij de leverancier van het middel. Aangeraden wordt eerst een testje te doen op een resttegel of proefstukje dat uit het zicht is, 

om na te gaan of het steenoppervlak niet wordt beschadigd. In de regel is het beter tweemaal te reinigen met een minder 

agressief, langzaam werkend product, dan eenmaal met een agressief, snel werkend product. Een te agressief middel kan de 

steen aantasten en voor bijvoorbeeld doffe plekken zorgen in een gepolijst oppervlak.  



      

        

           
 

WILDVERBAND 

HOE WILLEKEURIGER HOE MOOIER 

 

Voor een speels effect kunt u kiezen voor een zogenaamd 

wildverband. Dankzij de verschillende afmetingen kunt u elke stijl 

helemaal naar uw hand zetten. Voorkom daarbij voeglijnen 

langer dan 2,5 keer de maximale lengte van de grootste steen in 

het wildverband (bijvoorbeeld 2,5 x 60cm = 1,5 meter). Plaats 

ook geen tegels naast elkaar met dezelfde afmeting. Hoe 

willekeuriger de steenformaten door elkaar worden verwerkt, hoe 

mooier het wildverband eruit komt te zien.  

 

 

 

 

 

LIJNENSPEL 

Een lineair wildverband zorgt voor een bijzonder fraai lijnenspel 

in uw tuin. Tuinen gaan breder lijken door de bestrating in de 

breedte te straten. Door juist met de lengte van de tuin mee te 

straten gaat een tuin langer lijken. Ook kunt u het lineair 

wildverband prima gebruiken voor uw oprit. Het is dan wel 

noodzakelijk het lineaire wildverband te laten leggen door een 

professionele verwerker. 



      

        

           
 

ADVIEZEN IN ONZE FOLDER 

 

Bij alle adviezen in deze folder zijn wij uitgegaan van de algemene geldende richtlijnen, die voor elke situatie anders en daardoor niet 

bindend zijn.  

De verwerker is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat. Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate 

bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. 

Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. In deze folder staan tip zodat uw terras, oprit of 

tuinpad er schitterend uit komen te zien. Het verwerken betekend tevens acceptatie van de materialen.  

 



      

        

           
 

KORT SAMENGEVAT 

1. Het beste resultaat verkrijgt u door uw bestrating te laten verwerken door een professionele stratenmaker of hovenier. 

 

2. Controleer de geleverde stenen op artikelcode, kleur en eventuele onregelmatigheden. 

 

3. Het zandbed dient minimaal 5-10cm dik te zijn. Afhankelijk van de ondergrond en de verwachten belasting hiervan. Houd tijdens 

het straatwerk het zandbed glad, dit vergemakkelijkt het leggen van de bestrating. 

 

4. Plaats een kantopsluiting en voorkom verzakkingen. Houd rekening met een afschot van 1 cm per strekkende meter.  

 

5. Probeer producten altijd goed te mixen uit verschillende pakketten. Verwerk de lagen kops van boven naar beneden (in 

kolommen). Schuif de stenen niet over elkaar maar til deze ineens van het pakket. 

 

6. Zorg voor voldoende materiaal. Meten is weten! Nalevering kan kleurverschil tot gevolg hebben. 

 

7. Straat de producten niet strak tegen elkaar maar creëer een voeg van minimaal 2mm. Hierdoor voorkomt u eventueel afsplinteren 

van tegels. 

 

8. Veeg de bestrating voor het trillen goed schoon en werk met een zo klein mogelijke triller met rubbermat geprofileerde en dunne 

tegels zijn niet geschikt voor te trillen. 

 

9. Na het trillen kieren/voegen opvullen met zilverzand, onkruid werend zand of een voegzand. Lees bij het gebruik van 

voegmiddelen altijd de instructie goed na.  


