
Belangrijke informatie:    laat dit ook uw verwerker lezen! 
 

- Controleer bij ontvangst van de goederen altijd of de juiste materialen en de juiste hoeveelheden zijn geleverd. 
Verwerken is accepteren. Mocht er toch iets niet kloppen, maak foto’s bij voorkeur wanneer de materialen nog 
op de pallets staan. En mail de foto’s binnen 48 uur na aflevering naar info@amerongen.com. 
 

- Alle producten zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen, daardoor kunnen materialen enigszins afwijken in 
maat, kleur en structuur. Monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief.  
 

- Wij kunnen voor u vrijblijvend een offerte opstellen. Echter kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de bestelde hoeveelheden, omdat wij een offerte baseren op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan 
eventuele rekenfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

- Maak verpakkingen pas open, wanneer de materialen ook verwerkt gaan worden. Dit voorkomt onnodige 
beschadigingen. 

 

- Voor een goede nuancering moeten de stenen gemengd gelegd worden, dus niet laag voor laag. Wanneer u 
meerder pallets heeft altijd de pallets door elkaar heen verwerken.  

 

- Tegels niet over elkaar schuiven, krassen zijn moeilijk of niet te verwijderen. Pas ook op met andere scherpe 
materialen. 
 

- Op donkere/egale betonnen bestrating vallen verkleuringen en krassen meer op. Wij adviseren gemêleerde 
stenen/tegels omdat verkleuringen en krassen daar minder goed zichtbaar op zijn.  

 

- De meeste bestrating mag niet worden afgetrild met een trilplaat, vaak wel met een rollertrilplaat.  
 

- Materialen kunnen alleen retour als dit op de opdrachtbon vermeld is, mits aangeleverd zoals ontvangen. 
Binnen 30 dagen na afleverdatum. Verwerkte materialen beschouwen wij als volledig geaccepteerd en kunnen 
niet retour. Bij retour halen van de materialen worden altijd transportkosten in rekening gebracht. Retour 
materiaal wordt vergoed tegen maximaal 75% van het aankoopbedrag. 

 

       -     Tegels worden in verschillende batches geproduceerd. Tegels die in verschillende batches zijn geproduceerd 
kunnen van elkaar verschillen in kleur en afmetingen. Bestel daarom uw tegels altijd in één keer en controleer 
altijd of de tegels uit dezelfde batch komen. Tegels uit één batch hebben allemaal dezelfde “afwijking”, waardoor 

ze goed met elkaar gecombineerd kunnen worden. 

-    

- Zaagstof/slijm direct van de bestrating verwijderen met veel water, nooit op het nieuwe straatwerk zagen!  
 

- Lees voor het gebruik van voegmiddel de gebruiksaanwijzing goed door. Verwerking moet gebeuren volgens de 
fabrikant opgegeven verwerkingsvoorschriften op de verpakking.  
 

- Pas op met strooizout, chloor en andere bijtende stoffen. Deze kunnen blijvende schade aanrichten.  
 

- Pas op voor bladeren en ander organisch afval, sommige bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door 
regelmatig onderhoud en weersinvloeden zullen deze vlekken geleidelijk weer verdwijnen. 
Onderhoudsvriendelijk wil niet zeggen onderhoudsvrij! 
 

- Het reinigen van bestrating met hoge drukreinigers raden wij af! Dit omdat de sterke waterstraal de structuur 
van de toplaag poreus maakt. Wij hebben verschillende schoonmaak producten in ons assortiment die wel 
geschikt zijn voor het reinigen van uit uw bestrating.  
 

- Alle betonmaterialen kunnen uitbloeien (witte uitslag), dit trekt vanzelf weg. Het cement vormt een chemische 
reactie met water waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. Dit fenomeen kan niet 
voorkomen worden, het proces versnellen kan door reinigen met kalkuitbloei verwijderraar. Witte uitslag doet 
geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is ook nooit een reden voor een klacht.  

 

- Leg bestrating altijd onder afschot, minimaal 1cm per m1. Laat indien mogelijk het afschot van de woning af 
lopen.  

 

- Bestrating zonder afstandhouders of facet altijd met een voeg leggen. 
 

- Voor iedere productgroep hebben wij verwerkingsvoorschriften, volg deze altijd op! 
 

- Vertraagde levering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot schadevergoeding. Laat bij voorkeur de 

materialen een dag voordat u deze gaat verwerken afleveren. 
 

- Afleveren kan alleen op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats, dit is ter beoordeelding van de chauffeur. 
Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor zowel vrachtwagen als producten. 

 

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop, bij onduidelijkheden altijd bellen! 

mailto:info@amerongen.com

