
  

 
 

Verwerking betontegels en stenen  

  
 

Bedankt voor uw aankoop! Om u optimaal van uw nieuwe bestrating te laten genieten, adviseren wij om dit 
verwerkingsvoorschrift goed door te lezen.  
 

Controle vooraf  
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u de materialen bij levering voor 
verwerking zorgvuldig te controleren. Controleer bij ontvangst van de goederen altijd of de juiste materialen en 
de juiste hoeveelheden zijn geleverd. In geval van zichtbare gebreken het product niet verwerken, en direct 
contact opnemen met de verkoop 033 - 299 99 69. Reclameer dit binnen 48 uur! Wanneer er zichtbare 
gebreken zijn, graag foto’s maken en deze direct mailen naar info@amerongen.com zodat wij met een gepaste 
oplossing kunnen komen. Vaak moeten er tegels gezaagd worden en kan de gebroken tegel daar voor gebruikt 
worden. Verwerking betekent acceptatie van de goederen m.u.v. onzichtbare gebreken. Bewaar de 
productiesticker die op het pakket zit, deze bevat belangrijke informatie. 
 

Bestellen 
In bijna elk tuinontwerp dient u bij bestelling van uw bestratingsproducten rekening te houden met 
“zaagverlies” en eventuele uitval van bestratingsproducten bij breuk of beschadiging tijdens verwerking. 
Afhankelijk van het ontwerp, adviseren wij ca. 5% meer te bestellen. Na-leveringen hebben vaak kleurverschil 
tot gevolg. Tussentijdse wijzigingen in kleur en nuancering zijn mogelijk, bestel daarom altijd alles gelijktijdig! 
 

Breuk in pak 
Geen paniek, vaak moeten er tegels gezaagd worden en kunnen de gebroken tegels daarvoor gebruikt worden. 
Een breukpercentage van 3% is acceptabel. Heeft u meer breuk, maak een foto van de gebroken tegel wanneer 
deze nog op de pallet staat. Stuur de foto naar info@amerongen.com zodat wij met een gepaste oplossing 
kunnen komen.  
 

Opritsteen 
Bij gebruik voor een oprit moet de steen minimaal 6cm dik zijn en niet groter dan 60x60cm (tenzij de tegel 
gewapend is). Een strakke tegel moet voorzien zijn van een afstandhouder van minimaal 2mm of facet. Alleen 
een getrommelde steen mag tegen elkaar aan gelegd worden. Een voeg voorkomt dat er hompen en scherven 
van de bestrating af springt.  
 

Kalkuitslag  
Verschijnen er witachtige plekken op uw bestrating? Geen nood, het gaat om kalkuittreding. Witte uitslag bij 
betonproducten wordt veroorzaakt door een chemische reactie van het cement met water. Hierdoor wordt 
vrije kalk gevormd, welke zich op het oppervlak afzet. Door gebruik en weersinvloeden zal de witte uitslag, 
vrijwel altijd naar verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Een tijdsindicatie is hiervoor helaas niet te geven. Witte 
uitslag doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is ook nooit een reden voor een klacht.  
 

Egale betontegels 

Op donkere/egale betontegels vallen verkleuringen en krassen meer op. Wees extra voorzichtig met 
verwerken. Betonproducten zullen door weersinvloeden altijd iets verkleuren, de mate hiervan is mede 
afhankelijk van kleur, kwaliteit en ligging. Betonproducten welke direct worden blootgesteld aan UV-licht 
kunnen ten opzichte van betonproductie die niet direct worden blootgesteld aan UV-licht onderling van kleur 
gaan verschillen.  
 

 Verwerking  
Leg de bestrating altijd onder afschot, minimaal 1cm per m1. De tegels moeten met een voeg van minimaal 
2mm gelegd worden. Deze voeg zorgt ervoor dat er geen beschadigingen aan de randen en hoeken ontstaat 
door verzakking, uitzetting en krimp. Deze voeg moet u ook langs muren toepassen. Gezaagde tegels direct na 
het zagen met veel water reinigen!  
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Ondergrond 
Voor mooie bestrating is de ondergrond van het grootste belang, zelfs de sterkste bestrating kan beschadigen 
als de ondergrond niet op deugdelijke wijze is opgebouwd. De ondergrond kan bestaan uit een met trilplaat 
goed verdicht zandbed. De dikte van de zandlaag is afhankelijk van de ondergrond, deze dient minimaal 10cm 
dik te zijn. Als u de steen zwaar gaat belasten zoals bij een oprit, is een dikkere laag noodzakelijk. 
 

Kantopsluiting 
Naast de juiste bestrating en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Dit om de 
bestrating zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Gebruik een opsluitband met de minimale afmeting van 
5x15x100cm voor terras en looppaden. Voor grotere hoogteverschillen hebben we ook opsluitbanden in 
6x20x100, 6x30x100, 10x20x100, 10x35x100 en 7x40x100cm op voorraad. 
 

Waterafvoer 

Waar vroeger regenwater eenvoudig kon doordringen in uw grond is dat tegenwoordig een stuk lastiger 
doordat we tegenwoordig veel meer vierkante meters bestraten. Dit is uiteraard prettig qua onderhoud maar 
niet altijd even gezond voor uw tuin. De oplossing ligt in het plaatsen van goten in uw tuin en het water 
daardoor leiden naar een plek waar het regenwater afgevoerd kan worden. Tevens voorkomt deze manier van 
hemelwater afvoer dat uw tuin bij een heftige regenbui onderwater komt te staan. Wij hebben een ruim 
assortiment met de verschillende watergoten en accessoires op voorraad.  

 

Materialen mengen  
Betonproducten bestaan uit verschillende natuurlijke grondstoffen zoals zand, granulaten, cement, water en 
kleurstoffen. Door de natuurlijke grondstoffen kunnen er in het eindproduct lichte kleur en structuurverschillen 
voorkomen. Het is daarom van belang om de materialen van meerdere aan u geleverde pallets door elkaar te 
verwerken, en indien mogelijk de stenen of tegels diagonaal naar beneden af te rapen. Let op: kleuren of 
nuanceringen van verschillende afmetingen komen om productietechnische redenen nooit exact overeen. 
   

Aftrillen  

De meeste bestrating mag niet afgetrild worden, dit omdat de kans groot is dat met aftrillen de bestrating 
beschadigd. Het advies is om een traditionele trilplaat alleen bij kleine getrommelde stenen te gebruiken. 
Wanneer u strakke bestrating toch af wilt trillen, adviseren wij dit met een rollertrilplaat te doen. Grote tegels 
worden vaak alleen nageslagen met een rubberen hamer.  
   

Onderhoud  

Houd uw bestrating altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en anderen soorten van 
vervuiling. Deze kunnen namelijk beschadigingen en/of vlekken veroorzaken die niet meer te herstellen c.q. te 
verwijderen zijn. Zelfs de meest hoogwaardige impregneermiddelen en/of coatings zijn niet opgewassen tegen 
bovengenoemde vervuiling.  
Wanneer er met harde materialen over betontegels geschuurd wordt (zand, steentjes, kliko’s, 
fietsstandaarden, poten van tuinmeubilair of tuinaccessoires) kunnen er krassen op de betontegels ontstaan. 
Tuindecoraties direct geplaatst op de betontegels kunnen vlekken, vervuiling of verkleuringen veroorzaken.   
Voor het schoonmaken van uw bestrating kunt u deze het beste af toe schrobben met steen en tegelreiniger. 
Voor groene aanslag hebben wij een speciale algenverwijderaar Amerongen GreenClean. Gebruik nooit (strooi) 
zout of zuurhoudende reinigingsmiddelen, deze kunnen de structuur van de steen aantasten. Het gebruik van 
een hogedrukreiniger raden wij af, deze kan de bestrating aantasten waardoor de aanhechting van nieuw vuil 
wordt versneld.   
  

Tot slot  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze voorschriften en adviezen niet opvolgt. In 
geval van zichtbare schade het product niet verwerken, na verwerking zullen klachten wegens zichtbare 
gebreken niet in behandeling genomen worden. Wanneer er tijdens het verwerken onverhoopt iets niet in orde 
is, meldt dit direct bij onze verkoop 033 - 299 99 69. Maak bij voorkeur een aantal foto's en mail deze naar 
info@amerongen.com.  
 

Wij wensen u veel plezier met uw bestrating! 


