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Voorwoord

Onze branche is een branche die samenwerkt en waarmee het goed samenwerken is. Dit
boekje helpt daarbij. Dus zoekt u een tegelzetter? Hier vindt u de bedrijven die aangesloten
zijn bij BOVATIN. En hebt u als lid een specifiek vakmanschap nodig? Bel dan elkaar, of start
– zoals in sommige regio’s al gebeurd is – een WhatsApp-groep. Hebt u ondersteuning van uw
brancheorganisatie nodig? Bel dan ons. Ook daar is dit boekje voor. In dit BOVATIN-jaarboek
2020-2021 vindt u informatie over het bestuur en de organisatie van onze brancheorganisatie. Daarnaast: alle adressen, telefoonnummers, mobiele nummers, email- en webadressen van
onze leden. En nog steeds ontdekken bestaande en nieuwe bedrijven wat het betekent om
ook als ondernemer in tegelwerken een gemeenschappelijke professionele ‘thuisbasis’ te
hebben! Dus, wees als BOVATIN-lid ook ambassadeur, praat met andere tegelzetters over wat
een brancheorganisatie voor u. In het Jaarverslag 2018-2019 leest u wat deze ‘thuisbasis’ het
afgelopen jaar betekend heeft.
Belangrijke plaats in dit boekje hebben de diverse Algemene Voorwaarden voor het leveren
en/of aanbrengen van tegelwerk bij respectievelijk consumenten en niet-consumenten. Ik
benadruk dan ook: lees ze goed door voordat u contractuele verplichtingen aangaat!
In 2019 is de BOVATIN-Garantie ingegaan, met extra zekerheid voor particuliere klanten. Die
regeling biedt uw klanten een extra zekerheid, en u als BOVATIN-lid dus ook een streepje
vóór op niet-BOVATIN-leden. Elders in dit boekje, en ook op de BOVATIN-site, leest u hier
meer over!
Wanneer BOVATIN-leden voor- of tijdens de uitvoering van een werk technisch advies
wensen (buiten natuurlijk het advies van hun lijmfabrikant, ook in verband met garantiebepalingen), dan kunnen zij zich wenden tot de in dit jaarboek vermelde technisch adviseurs. Voor
juridisch advies kunnen BOVATIN-leden terecht bij de Stichting Bedrijfs Juridische Dienst.
Meer en actuele informatie vindt u op onze website www.bovatin.nl.
Op www.NITAcademy.eu vindt u informatie over de door BOVATIN opgerichte en ondersteunde ‘Nederlandse Innovatieve tegel Academy’ (NITA). NITA ondersteunt u, samen met de
fabrikanten en handelshuizen, bij het op peil brengen en houden van uw vakkennis: zowel
waar het om ‘tegelkennis’ gaat, als om uw vaardigheden als ondernemer.
BOVATIN-leden ontvangen maandelijks een E-nieuwsbrief en driemaandelijks hét tijdschrift
voor de tegelbranche: BOVATINfo. En hebt u onze facebook-pagina al ontdekt? Zoek op
BOVATIN, en u bent er! En we blijven gaan voor kwaliteit. Want die promoten we, en die
maken we waar.
Kortom: ook in dit digitale tijdperk, nog steeds een handig boekje voor zowel onze leden,
voor onze zakelijke én particuliere opdrachtgevers, voor architecten en voor de handel. Het
jaarboek, met jaarverslag, is één van de vele middelen die onze Bond inzet om de samenwerking in de bouw, gezonde arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het tegelwerk te
behouden en te versterken. Zodat onze klanten blijven kiezen voor ons praktische, gezonde
en milieuverantwoorde product.
Met collegiale groet,
Gerard Reus (voorzitter BOVATIN)

voorwoord

Geachte heer, mevrouw,

COMPACT.
EERLIJK.
GOED.

coba.nl
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colofon
Coördinatie en acquisitie:
Remus F.P.M. Aussen communicatie
www.aussen.nl
010 – 435 22 70
T
mob. 06 – 242 70 953
@
redactie@bovatin.nl

Art direction & grafisch ontwerp:
Studio Uppercase
www.studiouppercase.nl
mob. 06 – 547 44 896
@
hello@studiouppercase.nl

Foto omslag:
Artiles – Vispassage Doesburg
Deze uitgave bevat onder andere een complete lijst van leden van de BOVATIN
(de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland), bijgewerkt tot 1 december 2019.

inhoudsopgave

inhoudsopgave

nuttige
 informatie

Landelijk Secretariaat
Secretariaat BOVATIN
Postbus 310
3900 AH Veenendaal
T
0318 - 547 366
@
bovatin@bovatin.nl
web
www.bovatin.nl
Bezoek- Nieuweweg 226
adres
Veenendaal

Hoofdbestuur
Voorzitter
G.A. (Gerard) Reus
Raadhuisstraat 18
1829 BV Oudorp
T
(072) 511 08 99
mob. 06 - 229 167 52
@
voorzitter@bovatin.nl
Secretaris en wnd. penningmeester:
C.H. (Chris) van Herpen
Wiekenas 14
5388 DG Nistelrode
T
(0412) 61 16 29
mob. 06 - 526 549 12
@
secretaris@bovatin.nl

Bestuursleden
R.(Robert) Hurkmans
Floreffestraat 100
5711 AE Someren
T
0493 - 494 505
@
R.Hurkmans@
tegelhandelloomans.nl
C.(Chris) Beld
Eenhuisstraat 8
7665 PZ Albergen
T
0546 441 971
@
info@tegelspecialist.nl
G. (Gijs) Hilhorst
Wiebachstraat 28
6466 NG Kerkrade
T
(045) 544 45 42
F
(045) 544 09 73
@
g.p.w.hilhorst@hilhorst.nl
T. (Tom) Sterkman
Ivoorstraat 5
1812 RE Alkmaar
T
072-5183222
@
t.sterkman@svktegelwerken.nl
J. (Jeroen) de Goeij
Den Hamstraat 9
3451 BM Vleuten
T
030 - 6772421
@
info@oostborg.nl
Juridisch adviseur
Mr. T. Zanen
Beukendreef 11
B-2920 Kalmhout, België (privé-adres)
0032-368 531 87 (privé)
T
mob. 06-206 16 770 (zakelijk)
@
juridischadvies@bovatin.nl

nuttige informatie

nuttige informatie
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Redactiecommissie BOVATINfo

Ledenadvies

Hoofdredactie
Remus F.P.M. Aussen,
Aussen communicatie & management
Dwarsbleekstraat 4
3134 EC Vlaardingen
T
010-435 22 70
mob. 06-242 709 53
web www.aussen.nl
@
redactie@bovatin.nl

Secretariaat BOVATIN (voorlichting)
T
0318–547 366
@
bovatin@bovatin.nl

Mededelingen Hoofdbestuur
G.A. (Gerard) Reus
Raadhuisstraat 18
1829 BV Oudorp
T
072-51 1 08 99
@
voorzitter@bovatin.nl
(Aannemersfederatie)
M.(Martin) van der Veen,
T
0318-544 908
Techniek-Materialen-Gereedschappen
A.M.F.J. (Ton) Borrenbergs
Sjeng Vaasstraat 7
6031HE Nederweert
T
0495-63 40 95
mob. 06-234 421 86
@
technischadvies@bovatin.nl

Voorlichting op gebied van
onder andere:
• Algemene wet- en regelgeving 		
		 (waaronder arbeidsrecht en
		 aansprakelijkheden)
• Sociale verzekeringen
• CAO-bepalingen, waaronder
		 lonen en overige verplichtingen
• Arbo – wetgeving. Arbo		 catalogus en A(BRIE)
• Juridische zaken
• Belastingzaken
• Scholing en cursussen
• Bedrijfstakspecifieke
		 aangelegenheden
• Techniek
• Marketing

BOVATIN/Technisch advies
Kort telefonisch advies: kosteloos
Bezoek € 70,– per uur.
Algemene technische adviezen en
specifieke projectadviezen
• Tegels
• Lijmen
• Hulpmiddelen-materialen
• Verwerkingsmethoden
T 		
0495-634 095
mob. 		
06-234 42 186
technischadvies@bovatin.nl
@ 		
Adviseur A.F.M.J. Borrenbergs
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Afdelingssecretariaten
BOVATIN/BJD Advies
Tarief
€ 75,– per uur.
Incasso no cure no pay (zonder geschil)
T		
06 - 206 16 770
@		
juridischadvies@bovatin.nl
Juridische Advisering en
Procesvertegenwoordiging
(ook bemiddeling advocaat):
• Arbeidsrecht
• Contractenrecht
• Incasso
• Huurkwesties
• Soc. Verzekeringen
• Subsidies
• Vergunningen
• Leasing
• Productaansprakelijkheid
• Juridische Doorlichting

Noord-Holland
K. Scholten
Westerwerf 2
1911 JA Uitgeest
T
0251-31 91 01
@
noordholland@bovatin.nl
Midden- en West-Nederland
P. Verlaan
Valkenburgerlaan 14
2771 DA Boskoop
T
0172-21 60 84
F
0172-21 04 61
mob. 06-532 81 208
@
middenenwestnederland@bovatin.nl
Oost- en Noord-Nederland
C. (Chris) Beld
Eenhuisstraat 8
7665 PZ Albergen
T
0546 441971
@
oostennoorddnederland@bovatin.nl

Zuid-Nederland
P. de Jong
Cambreur 8
5171 SJ Kaatsheuvel
T
0416-27 33 29
@
bovatin.afd.zuid@ziggo.nl
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Opleidingsbedrijven gezocht!

nuttige informatie

Feit is: er is een tekort aan tegelzetters, er stromen nog steeds te weinig leerlingen
in, EN er is een tekort aan bedrijven waar leerlingen opgeleid willen worden. Aan
1 en 2 doen wij wat (en we werken hard aan de promotie onder jongeren!), aan 3
kunt alleen u wat doen. Dus – wilt u met uw tegelzetbedrijf. leerbedrijf worden, of
vraagt u zich af of het voor u interessant zou zijn om leerlingen op te leiden (ook
als u een eenmansbedrijf hebt)? Graag even een mailtje met uw contactgegevens
naar secretariaat@bovatin.nl, en we bekijken graag met u de mogelijkheden!

Praktijkopleidingen Tegelzetten (S.P.T.)
BOVATIN Commissie opleidingen
C.H. van Herpen
Wiekenas 14
5388 DG Nistelrode
T
0412-611 629
mob. 06-526 549 12
@
secretaris@bovatin.nl

Bouwmensen Limburg
Vestiging Beek
Stationstraat 100
6191 BG Beek
T
045 – 524 50 60
@
info@bouwmensen-limburg.nl
web www.bouwmensen.nl/limburg

Bouwmensen Twente, locatie Almelo
Veldkampsweg 24
7605 AR Almelo
T
0546-82 80 52
F
0546-82 06 15
web www.bouwmensen.nl/twente

Bouw Infra mensen Mierlo
Goorsedijk 6
Postbus 115
5730 AC Mierlo
T
0492-66 55 05
web www.bouwmensen.nl/mierlo

Bouwmensen Utrecht
Utrechthaven 13
3433 PN Nieuwegein
T
030-60 815 33
F
030-60 816 50
web www.bouwmensen.nl/utrecht

Ereleden
Tomaello, M. †
Ven, J.J.L. v/d †

S.P.T. ‘s Hertogenbosch
Voor informatie:
Chris van Herpen
Wiekenas 14
5388 DG Nistelrode
T
0412-61 15 29
mob. 0652-65 49 12
ESPEQ Tegel B.V.
W.M. Dudokweg 66
Postbus 33
1700 AA Heerhugowaard
072-576 30 30
T
072-576 30 20
F
web www.espeq.nl

Vermaat, B. †
Hemert, N. van †

Lid van verdienste
Ruyter, A.J. de †

Geassocieerde leden
Het gaat om de volgende bedrijven:
Agrob Buchtal/Jasba
www.agrob-buchtal.de
www.jasba.de

Omnicol Nederland BV *
www.omnicol.nl
PCI Afbouw *
www.pci-Afbouw.nl

Ardex BeNeLux *
www.ardex.eu

Raimondi S.p.A.
www.raimondispa.com

BMN Bouwmaterialen
www.bmn.nl

RUBI BENELUX BV
www.rubi.com

Bostik Smart Adhesives *
www.bostik.nl

Saint-Gobain Weber Beamix
www.weberbeamix.nl

coba afbouwproducten
www.coba.nl

Schlüter Systems
www.schlueter-systems.nl

codex | A brand of Uzin Utz Group *
www.codex-x.nl

SCHÖNOX *
www.schoenox.nl

Dural
www.dural.com

Sopro Nederland BV
www.soprobv.nl

Forbo Eurocol Nederland B.V. *
www.eurocol.com

TCKI onderzoeksinstituut, kenniscentrum
en adviesbureau
www.tcki.nl

Geberit
www.geberit.nl
Tegelhandel Julius van der Werf B.V.
www.juliusvanderwerf.nl
Kiesel
www.kiesel.nl
Kiwitz BV *
www.kiwitz.nl
Mapei Nederland B.V. *
www.mapei.nl
Michel Oprey & Beisterveld
www.mo-b.nl
Koninklijke Mosa BV
www.mosa.com

Tegelgroep Nederland
www.tegelgroep.nl
Villeroy & Boch
www.pro.villeroy-boch.com/nl/nl/tegels
wedi
www.wedi.de/nl
* De bedrijven gemarkeerd met een asterisk zijn
leden van de sectie Tegellijmen van de Vereniging
Lijmen en Kitten (VLK). De leden van de sectie zijn
buitengewoon lid van BOVATIN.
BOVATIN heeft bovendien een samenwerkingsverband met ‘Ceramics of Italy’, www.laceramicaitaliana.it,
de organisatoren van de grootste keramiekbeurs ter
wereld: www.CERSAIE.IT.

geassioseerde leden

Een aantal bedrijven dat in de bouwwereld actief is, heeft zich als ‘buitengewoon lid’
geassocieerd met de BOVATIN. Deze bedrijven onderschrijven daarmee de waarde
van BOVATIN voor het vakmanschap in de tegelbranche en voor het belang van een
goede samenwerking in de bouwketen. Zij ondersteunen met hun lidmaatschap
bovendien rechtstreeks het werk van de Bond.
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wat is
bovatin?

Hét expertisecentrum
voor wand-/vloertegels
en tegellijmen.
Integer, onafhankelijk, objectief onderzoek
en advies. ISO 17025 geaccrediteerd.

60 JAAR ERVARING

STOOTVASTHEID

HAARSCHEURBESTANDHEID

STROEFHEID/ANTISLIPEIGENSCHAPPEN

VLAKHEID

Wij helpen u graag verder. 026 3845600, info@tcki.nl www.tcki.nl

Wat is bovatin?
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De Bond voor Aannemers in Tegelwerken in Nederland(BOVATIN) is een
organisatie die sinds haar oprichting in 1950 de technische, maatschappelijke
en economische belangen behartigt van haar leden. BOVATIN wil ‘de thuisbasis
voor tegelzetters’ zijn. Leden kunnen dan ook bij de bond terecht voor advies en
ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied. BOVATIN-leden
hebben bovendien inkoopvoordelen bij diverse organisaties als het gaat om
verzekeringen, (bij)scholing, pensioenen en incasso. Leden ontmoeten elkaar
op de Jaardagen, de ledenbijeenkomsten en de diverse themabijeenkomsten.

Belangenbehartiging

De BOVATIN staat ook voor de belangen van de branche als geheel. Zo onderhandelt de
BOVATIN over veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden met
diverse organisaties binnen en buiten de bouwwereld. BOVATIN onderhandelt niet alleen, maar is ook vertegenwoordigd in tal van organisaties om daar de belangen van hun
leden te behartigen. De BOVATIN is bijvoorbeeld aangesloten bij de Aannemersfederatie
Nederland (AFNL) en heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse
Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). In deze organisaties is BOVATIN
onder andere vertegenwoordigd in de commissies CAO en ARBO.

Vakmanschap en scholing: keuzedeel Tegelzetten voor VMBO!

BOVATIN maakt zich er sterk voor om het vakmanschap in de branche te behouden
en verder te versterken. Daarom is de BOVATIN nauw betrokken bij de opleiding
voor tegelzetters, zowel op de (V)MBO-opleidingen als ook vervolgopleidingen.
BOVATIN heeft de bijscholing voor nieuwe, innovatieve producten ondergebracht in de
‘Nederlandse Innovatieve Tegel Academy’ (NITA). NITA verzorgt specifieke trainingen
voor de vaklieden. BOVATIN blijft zelf ook actief als het gaat om de input voor de
ontwikkeling van het curriculum voor de opleidingen: onder andere de ‘Mixed Media
Leermethode’ is in nauwe samenwerking met BOVATIN en zijn leden opgezet. Op de
VMBO-opleidingen bestaat, dankzij de gezamenlijke inspanningen van BOVATIN, S-BB
en de SPT’s – tegenwoordig ook geassocieerd BOVATIN-lid! - sinds vorig schooljaar
ook een keuzedeel Tegelzetten, zodat de jongeren kunnen kennismaken met het vak.

Samenwerking NOA: secretariaat in Veenendaal

Op het secretariaat (voorheen: Bondsbureau), dat sinds vorig jaar wordt verzorgd
door de NOA te Veenendaal, worden alle secretariaats- en administratieve
werkzaamheden verricht, zoals voorlichting en advies aan leden, het organiseren van
vergaderingen en het behandelen van de correspondentie.
De BOVATIN is, kortom, belangenbehartiger en ‘thuisbasis’ voor ruim 200 bedrijven:
zowel grote aannemingsbedrijven als OZP-ers. Hebt u vragen over het werk van
onze organisatie? Neem dan contact op met het secretariaat of met één van de
bestuursleden!

wat is bovatin?

Historie

hoe werkt bovatin?
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Afdelingen

hoe werkt bovatin?

Een lid van BOVATIN kan ook lid worden van een afdeling. Er zijn vier
afdelingen: Noord-Holland, Midden- en West-Nederland, Oost+Noord Nederland
en Zuid-Nederland.
De afdelingen organiseren regelmatig bijeenkomsten. Het bezoeken van deze
bijeenkomsten is een gelegenheid bij uitstek om in een collegiale sfeer allerlei
zaken te bespreken.
Omdat de voorzitter van een afdeling automatisch zitting heeft in het hoofdbestuur,
is de afdeling altijd en uit de eerste hand op de hoogte van de meest recente
ontwikkelingen binnen de BOVATIN en kunnen opmerkingen en voorstellen vanuit
een afdeling ook snel ter kennis worden gebracht van het hoofdbestuur.

Hoofd- en dagelijks bestuur; algemene ledenvergadering

Het hoofdbestuur bestaat uit de voorzitters van de afdelingen, aangevuld met
een vertegenwoordiger van de leden die niet bij een afdeling zijn aangesloten.
Een afdeling met veel leden heeft recht op een tweede vertegenwoordiger in
het hoofdbestuur. Aan het hoofd van het bestuur staat een door de algemene
ledenvergadering gekozen voorzitter.
De vergaderingen van het hoofdbestuur worden bijgewoond door de technisch
adviseur, de juridisch adviseur en de communicatieadviseur/hoofdredacteur
BOVATINfo.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur neemt beslissingen in zaken waarin naar het oordeel van het
dagelijks bestuur geen besluitvorming door het voltallige bestuur vereist of mogelijk
is. Elk jaar is er tenminste één algemene ledenvergadering. Wanneer nodig worden
er een of meer bijzondere algemene ledenvergaderingen gehouden.

Secretariaat

Centrale spil in de organisatie is het secretariaat, gevestigd in Veenendaal.
Nadere informatie over het secretariaat vindt u op de volgende pagina.

het secretariaat
Het adres van het secretariaat is:
Bezoekadres:
Postbus 310		
Nieuweweg 226
3900 AH Veenendaal		
Veenendaal
T
0318 – 547 366
@
bovatin@bovatin.nl
web www.bovatin.nl

Bij wie kunt u terecht?

Een compleet team van specialisten staat, zoals u gewend bent, voor u klaar. Wie kunt u
zoal tegenkomen?

De telefoon wordt opgenomen door (van links naar rechts) Gerrie Janssen, Dicky van
Ommeren, Gemma van Blotenburg en Ester Litjes. Veel vragen zullen al door hen
beantwoord kunnen worden. Gemma en Ester zijn ook degenen die het BOVATIN ledenen adressenbestand bijhouden.
Martin van der Veen heeft antwoord op uw vragen over
arbeidsvoorwaarden, CAO en sociale zekerheid. Martin van der Veen
is uw ‘eerstelijns’ helpdesk en begeleidt u bij specifieke vragen over
Bouwrecht, fiscale zaken en het Bouwbesluit.

19
het secretariaat

Als ondernemer wordt u geconfronteerd met tal van vragen. BOVATIN staat dan
voor u klaar! U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met het BOVATINsecretariaat. Uw vraag wordt dan ofwel meteen beantwoord door de telefoniste/
secretaresse, en anders wordt u doorverbonden of uw vraag doorgespeeld naar één
van onze deskundigen.

20
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Van Gert van de Bovenkamp en Joke Oussoren
krijgt u uw jaarlijkse factuur voor de ledenbijdragen.
Plus - ze zorgen voor het financieel jaarverslag van
BOVATIN, dat ieder jaar tijdens de Jaarvergadering
besproken wordt.

Ton Borrenbergs is uw BOVATIN technisch adviseur. Maar u
kent hem ook als NITA-docent, en in iedere BOVATINfo staan
altijd wel weer wat tegelkwesties en -wetenswaardigheden
waar hij in zijn praktijk tegen aangelopen is.

Mr. Teus Zanen is uw juridisch adviseur, tevens
contactpersoon voor de SGOT en de KOMOcertificeringsregeling.

En verder…
In de BOVATINfo en in het Jaarboekje (hoofdredacteur: Remus Aussen) leest u
regelmatig artikelen van de BOVATIN verzekeringsdienst (contactpersoon: Harry
Hentenaar). Iedereen is te bereiken via het centrale telefoonnummer van het BOVATIN
secretariaat, ook de bestuursleden. Maar als u rechtstreeks wilt bellen of mailen, dan
vindt u achterin de BOVATINfo of in het Jaarboekje alle gegevens. Hoe dan ook: altijd
handig om 0318 – 547 366 en bovatin@bovatin.nl in uw contacten op de telefoon te
hebben staan!

www.bovatin.nl
BOVATIN is natuurlijk 24/7 te vinden op www.bovatin.nl.
Op deze site is veel informatie over het vak en over de Bond te vinden.
Wilt u iets weten dat u niet op de site kon vinden, stuur dan een email naar
redactie@bovatin.nl en de volgende (werk)dag hebt u uw antwoord.

Algemene informatie over:
• De branche
• De markt
• ARBO en werkgeverstips
• Nuttige adressen
• Een link naar de NITA-academy:
www.nitacademy.eu
• BOVATIN-leden in uw regio
• De resultaten van het BOVATIN
IPC-Innovatieproject
• Cursussen en trainingen
• De BOVATIN-Garantieregeling
Bondsinformatie:
• Erkenningsregeling
• Opleidingen
• Leveringsvoorwaarden
• Digitaal archief bondsblad
BOVATINfo (rechtstreeks op
www.issuu.com/bovatin)

Alleen voor leden
(aanvragen via bovatin@bovatin.nl):
• Speciale kortingen en regelingen
voor BOVATIN-leden
• Aanvraagformulieren voor o.a.
erkenningsregeling, advies en
bemiddeling
• De maandelijkse E-nieuwsbrief
• Het certificaat voor de BOVATINGarantie dat u afgeeft

Mooi project gerealiseerd?
Zet het op Facebook!

Hebt u een Facebook-account? ‘Like’
dan de BOVATIN-Facebookpagina!
Op deze pagina staat altijd het
‘allerlaatste’ nieuws – ook dat van uw
collega’s! En hebt u zelf net een mooi
project gerealiseerd, heeft uw bedrijf
iets leuks of iets te vieren, of hebt u
een vraag aan collega’s? Zet even een
berichtje op www.facebook.com/bovatin!

www.bovatin.nl

Wat kunt u zoal vinden op www.bovatin.nl:
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Bij welke organisaties
is BOVATIN aangesloten?
De BOVATIN is aangesloten bij/geassocieerd met:
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bij welke organisaties is bovatin aangesloten?

• Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra
(AFNL, www.aannemersfederatie.nl)
Deze organisatie verenigt de meeste werkgeversverenigingen van
gespecialiseerde aannemers, waaronder BOVATIN. Zij behartigt met name
de gemeenschappelijke belangen van de gespecialiseerde-, B&U- en Infraaannemers in het mkb bij de overheid, de politiek en de vakbeweging. Een
belangrijk aandachtspunt is het rechtstreeks partij zijn bij de Bouw-CAO en het
mkb-vriendelijker maken van wet- en regelgeving. Overigens hebben de besturen
van de AFNL en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
(www.NOA.nl) enige jaren terug al besloten tot een nauwere samenwerking tussen
de beide organisaties. Ontwikkelingen in de sectoren, veranderende vraag en
fundamentele wijzigingen in de arbeidsmarkt, liggen aan deze krachtenbundeling
ten grondslag. Ook het feit dat de werkzaamheden van de leden van beide
organisaties in elkaars verlengde liggen, heeft aan dit principebesluit bijgedragen.
• European Union of Fixers (E.U.F., www.eufgs.com)
Deze organisatie verenigt de nationale verenigingen van tegelzettersbedrijven.
Binnen deze organisatie wordt onder andere gesproken over de uniformering van
kwaliteitsnormen voor tegels en het aanbrengen daarvan. Uiteraard komen ook
andere gemeenschappelijke belangen aan de orde.
• De Nederlandse Ondernemersorganisatie voor Afbouwbedrijven (www.noa.nl)
Met ruim 1.600 leden is NOA dé ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven
in Nederland en een krachtige stem in de afbouwbranche. NOA heeft niet
alleen een belangrijke verantwoordelijkheid binnen de afbouwbranche, maar
ook een stevig geluid en de juiste middelen om de collectieve en individuele
belangen van NOA-leden te behartigen. Met een dergelijke achterban staat
de ondernemersvereniging sterk in zijn contacten met overheid, aannemers,
opdrachtgevers, vakbonden, uitvoeringsinstanties en ondernemers. Sinds 2016
verkennen BOVATIN en NOA de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking.
• NOA en Aannemersfederatie hebben inmiddels een gezamenlijke Stichting
www.AFNL-NOA.nl opgericht, dat als Politiek Beleidsbureau de krachten
gebundeld heeft voor met name de collectieve belangenbehartiging.
En natuurlijk onderhoudt de BOVATIN contacten met een veelheid aan organisaties die
direct of indirect voor de organisatie en haar leden van belang zijn. Zo heeft BOVATIN een
samenwerking met de tegelfabrikanten van Ceramics of Italy, www.laceramicaitaliana.it,
de organisatie die ook de grootste keramiekbeurs ter wereld organiseert: de CERSAIE.

NITA: de Nederlandse
Innovatieve Tegel Academy
NITA wil een gezellig en kwalitatief vooraanstaand
opleidingsplatform bieden voor de betere tegelzetter. Een
platform waar u, als u die tegelzetter bent, weet dat u de
juiste collega’s tegenkomt. Gedachte daarbij is dat NITA
een verdieping biedt. En geen vloer of wand, geen tegels
of andere materialen of de BOVATIN-tegelzetter weet waar
hij mee te rekenen heeft. Weg met lelijk werk, weg met
onnodige schadezaken!

Nieuws over de opleidingen vindt u op de website.

www.NITAcademy.eu

NITA

NITA biedt, samen met de geassocieerde leden, trainingen voor de vakman-ondernemer, maar ook een cursus op locatie, in opdracht van bijvoorbeeld een handelshuis,
lijm- of tegelfabrikant, importeur of een woningcorporatie met eigen tegelzetters.
Doel: de verwerking van tegels op het hoogste niveau, tevreden klanten, fabrikanten
die hun materialen in goede handen weten. NITA is een samenwerkingsproject van
de tegelbranche in Nederland, België (BITA) en andere Europese spelers. NITA is een
initiatief van de Bond van Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN).
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Welke publicaties
kent BOVATIN?
BOVATINfo

BOVATIN geeft hét vakblad voor de tegelbranche uit: BOVATINfo.
Dit vakblad verschijnt vier keer per jaar en wordt verzonden aan alle leden van
de BOVATIN en voorts aan diverse aannemers, architecten, projectontwikkelaars,
leveranciers, consumentenorganisaties en opleidingsinstituten. (oplage 3000
exemplaren/per jaar).
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In BOVATINfo vindt u o.a. informatie over:
• De nieuwste producten en aanbrengtechnieken;
• De ontwikkeling van de loonkosten en overige arbeidsvoorwaarden;
• De ontwikkeling op het terrein van arbeidsomstandigheden en milieu;
• De economische ontwikkelingen in de branche.
• Innovaties
• Interviews met fabrikanten, ondernemers en andere ‘smaakmakers’ in de branche
• Kortom, over alles waar u als tegelzettersbedrijf en ondernemer mee te
maken heeft.
• Thema’s & Toekomst: het blad is enkele jaren terug uitgebreid met een extra
katern waarin speciale aandacht wordt besteed aan de esthetische waarde van
keramische producten, aan nieuwe modes, trends en nieuwe producten en aan
thema’s in de branche.

Jaarboek

Daarnaast geeft de BOVATIN elk jaar dit jaarboek uit. Het wordt toegezonden aan
alle leden, diverse aannemers en architecten plus andere bij de bouw betrokken
personen, bedrijven en instanties.

E-Nieuwsbrief

Alle leden ontvangen maandelijks een E-nieuwsbrief, met daarin het laatste nieuws
en zaken op het gebied van belastingen, overheid, arbeidsmarkt en wetgeving: (zo
mogelijk) alles wat een ondernemer/werkgever daarover moet weten. Wanneer nodig
verschijnt een extra bulletin, bijvoorbeeld over de nieuwe producten op de CERSAIE te
Bologna, compleet met korte filmreportages. NB: de E-nieuwsbrief is ook maandelijks
op de website te vinden!

Facebook

Hebt u een Facebook-account? ‘Like’ dan de BOVATIN-Facebookpagina! Op deze
pagina staat altijd het ‘allerlaatste’ nieuws – ook dat van uw collega’s! En hebt u zelf
net een mooi project gerealiseerd, heeft uw bedrijf iets leuks of iets te vieren, of hebt u
een vraag aan collega’s? Zet even een berichtje op www.facebook.com/bovatin! Geen
Facebook? U kunt via www.bovatin.nl altijd even een kijkje nemen.

algemene voorwaarden
De BOVATIN verstrekt zijn leden gratis algemene voorwaarden die –alleen door
BOVATIN-leden– kunnen worden gebruikt bij opdrachten van consumenten dan
wel professionele opdrachtgevers (deze zijn in dit jaarboek opgenomen).
De BOVATIN-leden kunnen bij de Stichting Bedrijfs Juridische Dienst (St. BJD)
tegen gereduceerd tarief terecht voor alle denkbare juridische problemen, zoals:

U kunt de St. BJD op de navolgende manieren inschakelen:
mob. 06 - 206 16 770
@
juridischadvies@bovatin.nl
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• Geschillen met: leveranciers; opdrachtgevers of aannemers; consumenten;
werknemers; vakbonden; APG); overheidsinstanties omtrent bijv. vergunningen;
de fiscus; de verhuurder van uw bedrijfspand; uw evt. huurder(s); uw
leasemaatschappij of garage; etc. etc.
• Het opstellen en beoordelen van (aannemings)contracten
• Subsidiekwesties
• Bedrijfsopvolging of bedrijfsovername
• Incasso van vorderingen. Indien moet worden geprocedeerd kan de BJD adviseren over de keuze van de advocaat en desgewenst de procedure begeleiden.
• Het gereduceerde tarief dat de St. BJD in rekening brengt bedraagt € 75,- per
uur (excl. BTW)
• Incasso geschiedt op basis van ‘no cure no pay’ bij onbetwiste vorderingen.
Externe kosten (deurwaarder; evt. advocaat en griffie recht) worden uiteraard
wel doorberekend.
• Eventuele geschillen tussen BOVATIN-leden onderling en met de BOVATIN
en aanverwante organisaties vallen niet onder de dienstverlening i.v.m. de
noodzakelijke onpartijdigheid van de St. BJD naar de leden en BOVATIN toe.

jaarverslag
bovatin
2018 – 2019

Jaarverslag BOVATIN
2018 – 2019
Wat deed de bond het afgelopen jaar voor u?

Sinds een paar jaar ziet u in het BOVATIN jaarboekje ook een activiteiten-jaarverslag.
Het jaarverslag zoals dat traditioneel op de BOVATIN jaarvergadering behandeld
wordt, is vooral een financiële verantwoording. Echter, los van het feit dat de financiën
van de bond op orde zijn en horen te zijn, het gaat natuurlijk om wat de BOVATIN doet
voor zijn leden en voor de branche. En daarom in dit boekje ook een verslag van de
activiteiten van de bond: wat deed BOVATIN zoal voor zijn leden, wat deed BOVATIN
voor de tegelbranche en de bouw? Vanzelfsprekend – dit jaarverslag kan niet alle
activiteiten van de bond beschrijven. Maar we willen niet nalaten om u een beeld te
geven van de diversiteit van het werk van de bond en zijn leden!

BOVATIN, omdat…
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Nu is dit boekje niet uitsluitend bestemd voor de (geassocieerde) leden van BOVATIN,
maar ook voor de andere belangrijke partners in de bouw zoals opleiders, fabrikanten,
handelsorganisaties, bouwbedrijven, architecten, ontwikkelaars, leveranciers,
overheden en toezichthouders. In deze verantwoording geven wij u, onze leden, maar
ook u, al degenen die met ‘onze’ tegelzetters te maken hebben, graag een kijkje in
wat BOVATIN doet: zaken die tot doel hebben om simpelweg bij te dragen aan de
concurrentiepositie van onze leden (BOVATIN-beleidsplan: ‘wat kunnen onze leden
door hun lidmaatschap beter, goedkoper en effectiever bereiken dan als individueel
bedrijf?’) - maar ook: zaken die bijdragen aan het succes van de tegelbranche en zelfs
aan dat van de gehele bouwketen – en dus ook aan het succes van de anderen die
dit boekje ontvangen. In het beleidsplan voor deze en volgende jaren zijn dan ook de
volgende prioriteiten benoemd:
• Allereerst: dienstverlening aan de leden!
• Vakmanschap en (na)scholing op innovatieve producten
• Verbetering van arbeidsomstandigheden
• Ontwikkeling van producten en verwerkingsmethoden
• Certificering
• Het bevorderen van een verantwoorde bedrijfsvoering
• Promotie van de tegel als ideale, gezonde, milieuverantwoorde en esthetische
wand- en vloerbedekking, en van de BOVATIN-leden als de aangewezen
verwerkers ervan.
• Het bevorderen van instroom van jongeren in het vak
• Het bieden van een BOVATIN Garantieregeling voor particulieren

Juist de samenwerking tussen leden, met de opleiders, de geassocieerde leden,
de Aannemersfederatie, EUF, Ceramics of Italy, NOA, Stichting AFNL-NOA,
onderzoeksinstellingen, scholingsinstituten en ook met andere brancheorganisaties
leidt tot resultaten. Resultaten waarvan u de vruchten plukt!

Belangenbehartiging, informatie en
	advies voor individuele lidbedrijven

1.

1.2 	Informatie
Alle BOVATIN-leden en relaties ontvangen het kwartaalblad BOVATINfo, met
daarin product- en marktinformatie plus artikelen over onderwijs, bedrijfsvoering
en de technische, esthetische en maatschappelijke kanten van het tegelvak zelf.
Het blad kent een al jaren groeiende populariteit, hetgeen zich onder andere uit in
extra aandacht van adverteerders. In het blad wordt ook extra aandacht besteed
aan het grensgebied tussen technische ontwikkelingen en mode, in de katern
‘Thema’s & Trends. Immers, modetrends zijn dan wel niet het terrein van de
tegelzetter, maar iedere modetrend (bijvoorbeeld drains, XXL- en XXS-formaten,
3D, dunne plaatmaterialen, ‘willekeurige’ tegelpatronen) stelt wel eigen eisen aan
het vakmanschap van de tegelzetter – en de verkoper. En ook aan het kennisniveau
van de architect en van de werkvoorbereider. Nb: de BOVATINfo ontving dit jaar een
journalistieke prijs op de grootste tegelbeurs van Europa, www.CERSAIE.it
Ook ontvangen de leden een digitale maandnieuwsbrief, met daarin actuele berichten,
videoberichten plus bedrijfskundige informatie toegesneden op de gespecialiseerde
aannemer. De website www.bovatin.nl heeft gemiddeld 25 – 50 bezoekers per dag,
waarvan ruim de helft vaste bezoekers. De site is vooral een gids in de branche, met
doorverwijzingen, maar specifieke verwerkingsvoorschriften en andere ‘tegel’zaken
vindt u er wel. Ook het nieuws van de Bond wordt op deze site gepubliceerd. En u vindt
ook steeds meer informatie op de ingebedde BOVATIN-Facebookpagina.
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1.1 Waar kun je als lid terecht voor advies?
Voor veel leden misschien wel de belangrijkste reden om te kiezen voor lidmaatschap
van ‘hun’ brancheorganisatie en niet voor een algemene ondernemersbond: het feit dat
je er bij vragen en problemen, ook specifiek op jouw vakgebied, niet alléén voorstaat. In
het afgelopen jaar hebben 60 leden BOVATIN ingeschakeld voor juridisch advies; hierbij
ging het bijvoorbeeld om advies op het gebied van wetgeving, verwerkingsvoorschriften,
arbeidsverhoudingen of belastingen. In een aantal gevallen ging het om ondersteuning
bij een procedure of om een bemiddeling bij een (dreigend) geschil, waarbij soms
externe deskundigheid wordt ingeschakeld. Er zijn ongeveer 400 technische vragen
behandeld van zowel tegelzetbedrijven als van externe bedrijven en consumenten. Ook
hebben er 60 locatiebezoeken voor onafhankelijk technisch advies plaatsgevonden.
Deze expertises leverden, terugkijkend, in de meeste gevallen een oplossing waar beide
partijen mee uit de voeten konden; in een aantal gevallen werd een technische oplossing
gevonden, en in andere gevallen kon bemiddeling tot een oplossing leiden. In verreweg
de meeste gevallen betrof het schades van niet-BOVATIN tegelzetbedrijven, die vanzelfsprekend een marktconform tarief moesten betalen.

1.3 BOVATIN Garantie!
Tijdens de Jaarvergadering 2018 is vrijwel unaniem besloten dat BOVATIN kiest voor
een ‘geborgd garantiestelsel’, met extra zekerheid voor particuliere klanten, als een
meerwaarde voor de concurrentiepositie van BOVATIN-leden. Samen met NOA en
de Consumentenbond heeft BOVATIN er inmiddels voor gezorgd dat de leden iedere
particuliere klant de voordelen van deze BOVATIN garantie kunnen bieden.
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2. Promotie!

jaarverslag

2.1

www.MeerwaardeVanTegels.nl

nu ook over vloerverwarming/koeling en warmtepompen!
BOVATIN wil het publiek – en met name de consument die op het punt staat om zijn
woning te veranderen of in te richten - informeren over de voordelen van tegelwerk. Dit
is de afgelopen jaren gebeurd door middel van de website en de bijbehorende Facebook-reclamecampagne www.meerwaardevantegels.nl. Deze campagne is afgerond en
heeft ertoe geleid dat de website in totaal zo’n 607.000 keer geraadpleegd is voor tegeltrends en ideeën voor badkamers, woonkamers, keukens en zakelijke toepassingen. De
website en de Facebookpagina worden (o.v.), tijdens het ter perse gaan van deze editie,

Verwarmingsmiddelovertemperatuur ϑ m

vernieuwd ten behoeve van een nieuwe campagne, deze keer met verwarming/koeling
als onderwerp. Tegels waren namelijk al de beste vloer- en wandbekleding als gevolg
van hun goede warmtegeleiding. Maar door de Energietransitie en het sterk toenemend
gebruik van de warmtepomp en dus lage temperatuurverschillen tussen kamer en
koelings/verwarmingswater kan de consument in feite niet meer om tegels heen. Alleen
– dat weten veel consumenten nog niet, en veel consumentenorganisaties al evenmin.
Werk aan de winkel voor BOVATIN en zijn geassocieerde leden! Tijdens de vergadering
van november is een principe-afspraak over de campagne gemaakt!
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2.2 ‘Kies tegelzetten’!
Eén van de belangrijke punten uit het beleidsplan is ‘meer instroom in het vak’. Even
kort: er20,5
zijn 2 á 300 nieuwe, vakbekwame tegelzetters per jaar nodig, op de opleidingen
zaten er
in schooljaar 2017/2018 zo’n 130 verspreid over de diverse jaren… Lijkt leuk
10
voor de marktpositie van de bedrijven, maar – opdrachtgevers wijken nu al vaak uit
29 W/m² 60 W/m²
naar andere wand- en vloerbedekkingsmaterialen als ze merken dat er ‘geen tegelzetter
te vinden is’. Dus is medio 2018 de campagne ‘Kies Tegelzetten’ opgezet. De drie
reclamefilmpjes op Facebook en Instagram zijn in totaal 1,3 miljoen keer bekeken door
zo’n 800.000 ouders en jongeren (waarop ook gemikt was). De instroom is inmiddels
verdubbeld, en dat is een goed bericht, want zonder tegelzetters geen tegelwerk, en dus
ook geen omzet voor handel en industrie…!
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De klimaatregelende tegelvloer
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2.4	Samenwerking tegelbrancheorganisatie BOVATIN en WorldSkills Netherlands
BOVATIN en WorldSkills Netherlands, de organisator van vakwedstrijden in het (v)
mbo, hebben opnieuw een driejarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend om
het vak tegelzetten meer te promoten en daarmee de instroom voor dit vakmanschap
te verbeteren. Met vakwedstrijden worden de aantrekkelijke kanten van het
tegelzettersvak getoond. Op deze manier wordt, zo verwachten de contractanten,
bovendien gestimuleerd dat de tekorten in de beroepsgroep en op de arbeidsmarkt
verminderen. En op 20 en 21 februari van dit jaar organiseren BOVATIN en de
tegelzettersopleiding van ESPEQ Heerhugowaard, samen met Wordskills, weer een
‘echt’ Nederlands kampioenschap tegelzetten!
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2.5 ledenwerving
Het afgelopen jaar is met name getracht om bedrijven met personeel voor de bond
te werven, hoewel ook opnieuw OZP-bedrijven lid zijn geworden. Dit resulteerde in
zo’n 17 nieuwe lidbedrijven waarvan 8 met personeel, waardoor BOVATIN inmiddels
zo’n 48% van de werknemers in de tegelbranche als medewerkers van zijn
lidbedrijven weet.

2.6 BOVATIN op de Bouwbeurs, Afbouw Totaal en meer!
BOVATIN stond ook op de Bouwbeurs en Afbouw Totaal. En dat levert altijd nieuwe
contacten – en nieuwe leden! – op.

3.	De branche, de Stichting AFNL-NOA en de politiek

• De Miljoenennota van de Rijksoverheid,
• De MKB-toets voor wet- en regelgeving (de afspraak dat nieuwe wetten eerst door
de bril van de MKB-ondernemer worden bekeken, om te kijken of die er niet door
‘gepakt’ wordt),
• Het wettelijk verkorten van betalingstermijnen door grote opdrachtgevers, en de
handhaving daarop
• Loondoorbetalingsplicht tweede ziektejaar
• WWZ-versoepeling van het ontslagrecht
• Realistische benadering AOW-leeftijd
• Fiscale maatregelen in VPB en IB
• Aanbesteden makkelijker maken voor MKB
• Opleidingen/toestroom gekwalificeerd personeel
Hoe zo’n lijst tot stand komt? Door contact met de brancheorganisaties, maar ook
door langs te gaan op de werkvloer.
www.AFNL-NOA.nl
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3.1	Stichting AFNL/NOA
Voor het grote publiek lijkt het soms alsof de belangen van ‘de bouw’ worden
behartigd door Bouwend Nederland. Dat is niet het geval. Bouwend Nederland staat
voor de grote bouwbedrijven, die vaak tegengestelde belangen hebben aan die van
de gespecialiseerde MKB-bouwbedrijven. Inmiddels begint die tegenstelling in de
politiek bekend te raken. BOVATIN heeft dan ook, samen met de Stichting AFNL-NOA,
regelmatig de Kamerleden of de Minister opgezocht, en inmiddels bezoeken deze ook
steeds vaker de vergaderingen van onze MKB-bouworganisaties. Dit heeft er mede
toe geleid dat ook een aantal politieke doelen ten behoeve van de gespecialiseerde
MKB-aannemersbedrijven gerealiseerd konden worden of dat daar nog discussie over
is –discussies die zonder de Stichting AFNL-NOA misschien niet eens gestart zouden
worden. Zo was en is de Stichting AFNL-NOA een ‘luis in de pels’ als het gaat om:

3.2 Natuursteenconvenant: BOVATIN aan tafel
Over het Natuursteenconvenant wordt al onderhandeld sinds 2016, en BOVATIN
was daar vanaf het begin bij. BOVATIN-voorzitter Gerard Reus nam deel aan deze
onderhandelingen, mede op verzoek als vertegenwoordiger van de ABN, ofwel
de NOA-hoofdsector Natuursteen. Hij heeft namens BOVATIN ondertekend als
‘supporting member’, aangezien de leden zelf niet rechtstreeks in de landen van
herkomst inkopen, maar wel natuursteen verwerken en het BOVATIN-bestuur
zich er mede verantwoordelijk voor voelt dat er in Nederland ‘schone’ natuursteen
verwerkt wordt, ofwel natuursteen die op een verantwoorde, veilige manier en zonder
kinderarbeid of afpersing/slavenarbeid gedolven is. “BOVATIN-leden verwerken
immers niet alleen tegels, maar ook natuursteen,” weet Reus. “We staan ook achter
dit initiatief en achter het convenant, maar hebben van meet af aan bepleit dat
deelnemen aan het convenant niet mag betekenen dat de kosten voor deelnemende
bedrijven leiden tot oneerlijke concurrentie met bedrijven die het niet uitmaakt waar
hun natuursteen vandaan komt.”
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3.3 Samenwerking en/of fusie met NOA
BOVATIN heeft al enkele jaren een samenwerking met de NOA. Zo wordt onder andere
sinds 2018 het secretariaat van BOVATIN door medewerkers van de NOA verricht.
De afgelopen periode is opnieuw intensief met NOA overlegd hoe een fusie met NOA,
echter met behoud van de identiteit van BOVATIN, vorm zou kunnen krijgen. Nu is
BOVATIN een goed draaiende brancheorganisatie, en daarom laat het zijn sterke
punten niet vallen. BOVATIN is bovendien nog steeds lid van de Aannemersfederatie;

daar is een nieuwe directeur aangetrokken die ook de directie van het bureau
van NOA voert. BOVATIN-voorzitter Gerard Reus ziet diep in zijn hart NOA en de
Aannemersfederatie het liefst fuseren : “Het zou mij een lief ding waard zijn wanneer
we straks één organisatie hadden die voor de belangen van ALLE MKB-aannemers en
de OZP-ers in de bouw staat. Stichting AFNL/NOA is een mooie stap, maar eigenlijk…
wil je in de Bouwkoepel echt een speler zijn, dan moet je een blok vormen.”
3.4	Een keuzemodule Tegelzetten op het VMBO!
Door middel van een nauwe samenwerking willen de vijf opleidingsbedrijven van
de tegelbranche (ESPEQ, Almelo, Mierlo/Den Bosch, Limburg, Utrecht) samen met
BOVATIN het opleidingsnetwerk weer ten volle gaan benutten. De instroom vanuit de
VMBO-scholen in de regio neemt weliswaar toe, maar nog niet genoeg. En daarom
wordt er in voorlichting en opleiding geïnvesteerd. “Hoogste tijd om jongeren te laten
zien en beleven wat de tegelzetbranche hen kan bieden en welk perspectief jonge
vaklieden op de arbeidsmarkt hebben!”. Resultaat van deze samenwerking? Samen
met de SPT’s heeft BOVATIN ervoor gezorgd dat er sinds het afgelopen schooljaar
een module Tegelzetten op het VMBO gegeven wordt. Zodat deze jongeren tenminste
kunnen kennismaken met het vak, en er wellicht voor zullen kiezen om tegelzetter te
worden. Er hebben inmiddels zo’n 200 leerlingen de module gevolgd!
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4.	Opleiding en training
4.1 NITA in bedrijf!
In oktober 2017 is de NITA, de ‘Nederlandse Innovatieve Tegel
Academy’ opgericht. Deze organisatie, met nauwe banden
met BOVATIN en vergelijkbare initiatieven in Italië en België,
wil een gezellig en kwalitatief vooraanstaand opleidingsplatform bieden voor de betere tegelzetter. Een platform waar u,
als u die tegelzetter bent, weet dat u de juiste collega’s ontmoet maar vooral: waar u een paar middagen per jaar uw toch al niet geringe kennis
bijslijpt op de allerlaatste ontwikkelingen in het vak, onder leiding van de beste docenten van Europa. En geen vloer of wand, geen tegels of andere materialen of hij weet
waar hij mee te rekenen heeft. Weg met lelijk werk, weg met onnodige schadezaken!
NITA biedt trainingen voor de vakman-ondernemer, in opdracht van/in samenwerking
met bijvoorbeeld een fabrikant, handelshuis, importeur of een woningcorporatie met
eigen tegelzetters. Doel: de verwerking van tegels op het hoogste niveau, tevreden
klanten, fabrikanten die hun materialen in goede handen weten. NITA is een samenwerkingsproject van de tegelbranche in Nederland, België (BITA) en andere Europese
spelers. In Nederland heeft NITA de ondersteuning van onder andere de Bond van
Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN). Zie www.NITAcademy.eu voor de trainingen!
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4.2	Jaardagen en regiobijeenkomsten: het nuttige en het aangename
Ook dit jaar weer een goedbezochte BOVATIN Jaarvergadering/Jaardag, in het Archeon. Met mooie ingrediënten: nieuwe plannen, vertoning van de nieuwe promotiefilm voor tegels die inmiddels breed ter beschikking is gesteld aan leden, showrooms,
importeurs en iedereen in de branche.

5.	Ontmoeting met de geassocieerde leden
Uniek in de bouw. Zo kun je de collegiale samenwerking van BOVATIN en zijn geassocieerde leden toch wel noemen. Sinds 2014 ontmoet deze groep van inmiddels 26
partijen elkaar tweemaal per jaar rond een aantal thema’s. Want – het mogen dan
wel concurrenten zijn, de handelsbedrijven en de lijm- en tegelfabrikanten realiseren
zich maar al te goed dat het grootste marktaandeel niet bij de concurrent, maar bij
concurrerende materialen is te vinden. En zo is met deze groep destijds de al eerder
genoemde campagne www.meerwaardevantegels.nl gevoerd, binnenkort in de
herstart met de vloerverwarming/koeling met tegels als onderwerp! En in 2021 staat
BOVATIN, samen met een aantal geassocieerde leden, opnieuw op de Bouwbeurs!

6.	Overleg met de EUF
BOVATIN werkt ook samen met de andere Europese brancheorganisaties. Dat gebeurt
in de EUROPEAN UNION OF NATIONAL TILE INSTALLER ASSOCIATIONS, waarbij dit
jaar ook Tirol en Ierland toetraden. In de technische commissie van deze organisatie is
dit jaar bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan levelling en de dunne plaatmaterialen.

Kortom…

En – samenwerking BLIJFT het thema. Tussen leden, met organisaties, in de regio’s,
met overheidsinstellingen, de politiek, de partners in de bouw, en ook internationaal.
Want, de crisis mag dan wel voorbij zijn – de tegelbranche, met al zijn prachtige
nieuwe producten en technieken, wil wel klaar zijn voor de toekomst.
Tot zover dit BOVATIN activiteitenverslag. Mist u iets?
Tips voor volgend jaar?
Mail ons op
redactie@bovatin.nl!
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Kortom – BOVATIN timmert aardig aan de weg. Met zijn leden, zijn geassocieerde
leden, het secretariaat, de Aannemersfederatie, NOA, Ceramics of Italy, de EUF en
met de kleine kern aan bestuursleden en adviseurs die gezamenlijk de schouders
onder de dienstverlening, promotie, belangenbehartiging, ondersteuning en politieke
lobby zetten. Stuk voor stuk ondernemers, meestal met één been in het eigen bedrijf
en één been in de organisatie. Omdat het goed is wanneer met name bondsbestuurders nog actief zijn in het vak of in het vakonderwijs: in een bond van gespecialiseerde
aannemers is het immers belangrijk om dichtbij de praktijk te staan. Mede daarom
worden jongere leden ‘gescout’, die nu al meedraaien in het bestuur om het te zijner
tijd te verjongen.

De BOVATIN-Garantie
waarom de consument kan bouwen op zijn BOVATIN-tegelzetter

de BOVATIN-garantie
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Met de BOVATIN-garantie is de consument verzekerd van heldere afspraken. De
BOVATIN-vakman heeft de garantie van BOVATIN achter zich. Hij moet aan belangrijke
kwaliteitsmaatstaven, gedragsregels en eisen voldoen. Deze Algemene Consumentenvoorwaarden zijn door BOVATIN in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis en de
Consumentenbond samengebracht in de BOVATIN-garantie, samengevat in de nieuwe
Leveringsvoorwaarden Consumenten. Prima voor de consument, maar bovendien heeft
zo ook de BOVATIN-tegelzetter zelf een belangrijk streepje voor!

Waar heeft de consument recht op?

De Leveringsvoorwaarden Consumenten, waarin de rechten van zowel consument als
tegelzetbedrijf zijn vastgelegd, bevatten uiteenlopende afspraken en zekerheden, zoals:
• Garanties op goed werk die verder gaan dan door de overheid voorgeschreven
regels;
• Geen kleine lettertjes, maar duidelijke offertes en de zekerheid dat de consument
vooraf precies weet hoe het zit met bijvoorbeeld meer- en minderwerk. Ontstaat
onverwacht toch een geschil? De Geschillencommissie staat garant voor een
eerlijke en objectieve afhandeling van de situatie.

Vakwerk

Onder vakwerk verstaan we meer dan alleen een goed eindresultaat. Ook probleemoplossend vermogen en meedenken vangen we onder deze noemer. BOVATINtegelzetters zetten zich in om uw planning te realiseren en zijn sterk in het meedenken
en adviseren. Een kwestie van verantwoordelijkheid nemen.

Kleine lettertjes

BOVATIN zet een streep door kleine lettertjes. In de Leveringsvoorwaarden
Consumenten staan alle garanties overzichtelijk bij elkaar.

Tóch een geschil?

Met de BOVATIN-garantie is een consument ook bij een conflictsituatie het beste af.
De Geschillencommissie behandelt elke situatie onpartijdig. BOVATIN staat borg voor
de goede afhandeling.

Altijd een vakman in de buurt!

Op de website www.BOVATIN.nl/leden-overzicht kan de consument aan de hand van
een plattegrond snel en eenvoudig de dichtstbijzijnde BOVATIN-vakman achterhalen.
Een streepje vóór, voor de consument – maar ook een extra aanbeveling voor iedere
BOVATIN-tegelzetter!
Voor informatie: juridischadvies@bovatin.nl

KOMO keurmerk voor
tegelzetbedrijven
Het KOMO keurmerk

Al meer dan 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. KOMO staat voor een
onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Het keurmerk
maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats
overbodig. Uw klanten kunnen er blindelings op vertrouwen dat uw processen en
producten voldoen aan het Bouwbesluit en aan specifieke kwaliteits-, prestatieen veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Creëer ook meerwaarde voor uw
diensten samen met SKG-IKOB!

SKG-IKOB toetst bedrijven

In samenwerking met o.a. de BOVATIN is de Beoordelingrichtlijn 1017 'Het aanbrengen
van tegelwerk' en de Uitvoeringsrichtlijn 35-101 'Het aanbrengen van wand- en vloertegelwerk in reguliere toepassing' ontwikkeld. In de BRL en de URL staan alle eisen
die gelden voor het KOMO-keurmerk. U kunt het certificaat aanvragen bij SKG-IKOB
Certificatie. Er is een korting voor de combinatie met ISO 9001-, MVO- of VCA*-certificering. Voor meer informatie kunt u mailen met info@skgikob.nl of via 088-2440100.
HILHORST GROEP KERKRADE
Samenwerkende Bedrijvengroep
Hilhorst Tegels & Sanitair bv
H&S Tegelwerken bv
Sanidrome Hilhorst bv
Schössler Tegeltechniek bv
Hilvasto bv
projektontwikkelingen-innovaties
Showroom tegels & sanitair:
Wiebachstraat 28
6466 NG Kerkrade
Tel.: (045) 544 45 42
www.hilhorst.nl
info@hilhorst.nl

Limburg Tegelwerken bv
Schürgers-Hilhorst GmbH
(re)creatieve projekten
Actieradius Benelux & Duitsland

KOMO keurmerk

Het KOMO-procescertificaat garandeert een correcte montage van producten en
wordt afgegeven aan montagebedrijven met bewezen deskundigheid en montagekwaliteit. Het certificaat geeft vooraf zekerheid over de te leveren kwaliteit. Procescertificaten ondersteunen bij de directievoering van een bouwwerk en reduceren de
faalkosten door het voorkomen van fouten tijdens het proces.
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aannemersfederatie
nederland

Aannemersfederatie
Nederland
De Aannemersfederatie is een landelijke vereniging waarbij momenteel 12
ondernemersorganisaties zijn aangesloten. De aangesloten ondernemersorganisaties
vertegenwoordigen lidbedrijven die actief zijn in uiteenlopende beroepsgroepen.
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra behartigt de belangen van
de aangesloten ondernemersorganisaties bouw en infra in overkoepelende
werkgeversorganisaties, bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties, alsmede
bij ‘de politiek’. De federatie streeft tevens naar een verbetering van het imago van
de gespecialiseerde aannemers.
aannemersfederatie nederland
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Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra draagt bij aan een zo goed
mogelijk ondernemersklimaat, variërend van acceptabele arbeidsvoorwaarden
tot veilig en gezond werken op de bouwplaats. In politiek Den Haag probeert de
Aannemersfederatie wet- en regelgeving zo mkb-vriendelijk mogelijk te maken.
Ook stimuleert de Aannemersfederatie de ontwikkeling van opleidings- en
scholingsmogelijkheden voor zowel de medewerkers als de ondernemer.

Wat doet de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra?

De Aannemersfederatie behartigt de gezamenlijke belangen van de autonome
lidverenigingen en van de bedrijfstak bouw en infrastructuur. Tevens werkt de
vereniging aan een verbetering van het imago en promotie van de bedrijfstak.
Een belangrijke doelstelling van de Aannemersfederatie is vergroting van de
marktpositie van kleine en middelgrote aannemersbedrijven richting opdrachtgevers, zoals centrale, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen
en woningcorporaties, aanzienlijk te vergroten. Hetzelfde geldt richting grote
hoofdaannemers en private opdrachtgevers.
Aannemersfederatie Nederland is van mening dat er in de bouwprogramma’s
en infrastructurele werken veel meer ruimte kan en moet komen voor kleine en
middelgrote bedrijven. Dit kan niet los worden gezien van de sterk groeiende vraag
naar specialistische kennis in de bouw, waar deze bedrijven in hoge mate op drijven.
Hoofdpunt van het beleid van de Aannemersfederatie is het verkrijgen van
een zwaardere stem in de CAO-onderhandelingen en in beslissingen over alle
bedrijfstakgerelateerde regelingen zoals pensioenen en sociale regelingen.
Aannemersfederatie Nederland is van mening dat de stem van kleine en middelgrote
aannemersbedrijven op dit moment nog onvoldoende doorklinkt in de sociale
infrastructuur van de sector.

Aannemersfederatie Nederland zal voorts zwaar inzetten op arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en scholing. Een compleet traject van opleiding en
begeleiding wordt opgezet, teneinde de sector aantrekkelijker te maken voor
instromers en goede vakmensen te behouden.
Een derde majeur beleidsterrein betreft het krachtig stimuleren van innovaties in de
sector, maar ook duurzaamheid, circulariteit, kwalitietsborging en een gelijk speelveld
bij aanbestedingen zijn terreinen waarop actief wordt ingezet.

•		Een structuur waarbinnen de stem van iedere brancheorganisatie gelijk is;
•		Open communicatie;
•		Het –als verlengstuk van de aangesloten branches – bepleiten van
gemeenschappelijke belangen bij overheden, politiek, opdrachtgevers en derden;
•		Het verbeteren van het netwerk van contacten binnen de branchekolom, zodat de
sector een beter profiel krijgt en een vanzelfsprekende samenwerkingspartner wordt;
•		Het stimuleren van samenwerkingsverbanden en zoeken naar
samenwerkingspartners om antwoord te geven op marktontwikkelingen;
•		Het intensiveren van contacten met verwante organisaties om gezamenlijk
relevante projecten voor de bouw- en infrasector uit te rollen;
•		Het onderhandelen over en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
•		Een laagdrempelige en hoogwaardige helpdesk voor de bij de branches
aangesloten ondernemers;
•		Informatie-uitwisseling via onder meer het maandelijkse ledenbulletin,
nieuwsbrieven en de ledensite;
•		Het tweemaandelijks verschijnende blad BouwBelang/GAZET;
•		Ondersteuning van branches bij bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies, het
organiseren van (regionale) bijeenkomsten, profilering via de media, enzovoorts.

De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is de representatieve organisatie
voor bouw- en infra bedrijven!
Voor informatie: telefoon 0318 – 54 49 00 of www.aannemersfederatie.nl

aannemersfederatie nederland

Onder het motto 'Zelfstandig waar nodig, samenwerken waar mogelijk' staat de
Aannemersfederatie garant voor een concrete en resultaatgerichte aanpak voor de
leden, die tot uiting komt in:
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Vereniging Lijmen
en Kitten (VLK)
De Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) vertegenwoordigt de lijm- en kitindustrie in
Nederland en bewaakt een Europees level playing field voor haar technische en
economische belangen. Met de ruim twintig leden vertegenwoordigt de VLK ca. 75%
van de lijm- en kitverkopen in Nederland. Voor de aangesloten bedrijven is de VLK:
•		Aanspreekpunt voor de overheid, overheidsorganen zoals inspecties,
maatschappelijke organisaties, gebruikers in de markt en andere belanghebbenden;
• Woordvoerder voor de industrietak voor werkbare wet- en regelgeving, in Europees
en nationaal verband;
•		Informatiebron en helpdesk voor wet- en regelgeving inzake stoffen, zoals REACH,
CLP en inzake bouwzaken, zoals CPR, CE-markering, Wet Kwaliteitsborging voor het
bouwen en Bouwbesluit;
•		Bewaker van het imago van lijmen en kitten, en van de lijm- en kitindustrie.

Europa
vereniging lijmen en kitten
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Steeds meer wet- en regelgeving komt op Europees niveau tot stand. De VLK is lid van
de Europese organisatie voor lijmen en kitten: Fédération Européenne des Industries
de Colles et Adhésives (FEICA). FEICA behartigt de belangen van de industrietak in
Europa. De VLK en haar leden nemen actief deel aan de FEICA werkgroepen.

Secties en werkgroepen

Secties bewaken het specifieke belang van de deelsectoren. Daarnaast zijn er
werkgroepen binnen de VLK die één of meerdere VLK thema’s uitwerken.
De VLK kent de volgende secties:
•		Sectie Kitten
•		Sectie Vloerlijmen en Egalisatiemiddelen
•		Sectie Tegellijmen
De VLK kent de volgende werkgroepen:
•		Werkgroep Gevaarlijke stoffen
•		Technische Commissie Kitten
•		Technische Commissie Tegellijmen

Sectie Tegellijmen en Bovatin:

De bedrijven van de Sectie Tegellijmen zijn buitengewoon lid van BOVATIN.
• Ardex Benelux
• Kiwitz BV
• PCI
• Bostik Smart Adhesives • Omnicol Nederland BV
• SCHÖNOX
•		Forbo Eurocol BV
• Mapei Nederland B.V.
• codex | A brand
					 of Uzin Utz Group
Zij onderschrijven daarmee het belang van samenwerking in de keten en de waarde
van BOVATIN voor de tegellijmproducenten, de tegelzetters en de gehele Nederlandse
tegellijmmarkt brengen.
Voor meer informatie bezoek www.vlk.nu of kijk op de achterzijde van dit jaarboek.

Verzekeringen op maat van
BOVATIN Verzekeringsdienst
Speciale verzekeringen voor de tegelzettersbranche

Ondernemen is een kwestie van durven en risico nemen. Als ondernemer loopt u dagelijks risico’s
tijdens uw werk. Met de verschillende verzekeringen van BOVATIN Verzekeringsdienst bent u
verzekerd tegen de schade die tijdens uw werkzaamheden ontstaan. Als lid van BOVATIN kunt
u profiteren van de kwalitatief goede verzekeringen van BOVATIN Verzekeringsdienst tegen een
scherpe premie.

Ondernemerspakket
Met het ondernemerspakket verzekert u de volgende onderdelen:
• Opstal
• Goederen & Inventaris
• Huurdersbelangen
• Bedrijfsschade
• Reconstructiekosten
Alle onderdelen sluiten op elkaar aan waardoor u niet dubbel verzekerd bent.
Uiteraard is het ook mogelijk om de onderdelen los af te sluiten.

Uw zieke medewerkers snel weer terug de werkvloer? Meld u aan bij het online
verzuimloket BOVATINVerzuim.nl. Kijk voor meer informatie op BOVATINVerzuim.nl.
 BOVATINVerzuim.nl is een fullservice online verzuimloket.
 Ontwikkeld om uw werk uit handen te nemen bij zieke medewerkers.
 Met een vaste persoonlijke casemanager die specifiek gericht is op verzuim in
de tegelzettersbranche.
 Uw casemanager is uw hulp om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer terug te
krijgen op de werkvloer.

Privéverzekeringen
Via BOVATIN Verzekeringsdienst bespaart u ook op uw privéverzekeringen. U kunt online
uw verzekeringen samenstellen, de premie berekenen en direct afsluiten. Ook uw
medewerkers kunnen van dit aanbod gebruik maken! Uw pakketkorting kan oplopen tot 12%.
U kunt kiezen uit de volgende privéverzekeringen:
•		Doorlopende reisverzekering
• Inboedelverzekering
• Woonhuisverzekering
•		Rechtsbijstandverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
•		Ongevallenverzekering

GRATIS VERZEKERINGSCHECK
Wilt u weten of u goed verzekerd bent en of u ook kunt besparen op de premie?
Wij maken graag een gratis verzekeringscheck voor u waarbij we zorgvuldig kijken naar de polisvoorwaarden en de daarbij behorende premies. Bel 010 - 288 49 90 om een afspraak te maken
of mail uw huidige verzekeringspolissen naar: info@bovatinverzekeringsdienst.nl
Meer informatie:
www.bovatinverzekeringsdienst.nl

bovatin verzekeringsdienst

BOVATINVerzuim.nl
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Ga voor Kwalitatief
Hoogstaand!

Professionele Tegellijmen,
Egalisaties & Voegen
Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a · 3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214
Email: info@soprobv.nl

www.soprobv.nl
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Sopro Simpel Nivelleer FS 15® plus

Nu tot 150 mm
laagdikte egaliseren.
› Vloeit naadloos in elkaar over door
lange verwerkbaarheid
› Optimale verloop-eigenschappen
door superplastificeerder
› Na 2 - 3 uur beloopbaar en te
betegelen met keramiek

Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a · 3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214 · Telefax +31 (0) 30 60 50 896 · www.soprobv.nl

De Betere Bouwchemie

vakantie

vakantie
Overzicht schoolvakanties schooljaar 2020 – 2021
Schoolvakantie
Meivakantie 2020

Regio
Alle regio's

Van
27-04-2020

Tot
01-05-2020

Week
18

OPMERKING: Veel basisscholen hebben ook 1 week voor of na deze week vrij. Het ministerie geeft als advies week 17: 18 - 25 april.

Zomervakantie 2020
Zomervakantie 2020
Zomervakantie 2020
Herfstvakantie 2020
Herfstvakantie 2020
Kerstvakantie 2020
Voorjaarsvakantie ‘21

Regio noord, basis en
voortgezet onderwijs
Regio zuid, basis en
voortgezet onderwijs
Regio midden, basis en
voortgezet onderwijs
Regio noord
adviesdata:
Regio midden en zuid
Alle regio's
Regio zuid

06-07-2020

14-08-2020

28 - 33

13-07-2020

21-08-2020

29 - 34

20-07-2020

28-08-2020 30 - 35

12-10-2020

16-10-2020

42

19-10-2020
21-12-2020
15-02-2021

23-10-2020
01-01-2021
19-02-2021

43
52 – 53
07

OPMERKING: Carnaval valt in deze week, dus de scholen in het zuiden zullen deze week aanhouden.

Voorjaarsvakantie ‘21

Regio noord & midden

22-02-2021

26-02-2021

08

Regioverdeling

vakantie
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Regio Noord
Provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel (alle gemeenten), provincie
Flevoland (alle gemeenten behalve Zeewolde), provincie Gelderland (Hattem), provincie
Utrecht (Eemnes),
Regio Midden
Provincie Flevoland (Zeewolde), provincie Gelderland (Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland,
Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (behalve de voormalige gemeente
Didam), Neder-Betuwe (behalve de voormalige gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk,
Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen), provincie Utrecht (alle gemeenten behalve Eemnes), provincie
Zuid-Holland (alle gemeenten), provincie Noord-Brabant (Werkendam en Woudrichem)
Regio Zuid
Provincie Gelderland (Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen,
Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Montferland (voormalige gemeente Didam), NederBetuwe (voormalige gemeente Dodewaard), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar,
provincie Noord-Brabant (alle gemeenten behalve Werkendam en Woudrichem), provincies
Zeeland en Limburg (alle gemeenten)

www-links
Aannemersfederatie bouw en infra
De administratiesite voor de bouw
Overzicht van goedgekeurde gereedschappen
Arbeidsinspectie
Uitvoerder pensioenregelingen APG (voorheen: cordares)
Startpagina arbeidsomstandigheden
Opleidingsinstituut voor kader en management
Vereniging van Bouwbedrijven
Eénloket-site voor opleidingen in de bouw
Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Productennieuws in de bouw
Bond van aannemers van tegelwerken in Nederland
Dagblad voor de bouw
Economisch instituut voor de bouwnijverheid
FNV Bouw
o.a. CNV sector Bouw
Kader- en ondernemersopleiding in de Bouw
Kamer van Koophandel
MKB Nederland (Midden- en Kleinbedrijf)
Nederlands Normalisatie-instituut
Nederlandse Ondernemersvereniging
voor Afbouwbedrijven
Informatie over Risico-inventarisatie en -evaluatie
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
fusieorganisatie van SBR, Curnet en CUR Bouw & Infra
Standaardbestek bouw
Vereniging Lijmen en Kitten
Ondernemersorganisatie
Gezond werken, duurzame inzetbaarheid, 			
(voorheen www.arbouw.nl/www.fundeon.nl)

www-links

www.aannemersfederatie.nl 		
www.administratienet.nl 		
www.arbovriendelijkehulpmiddelen.volandis. nl 		
www.inspectieszw.nl 		
www.apg.nl 		
www.arboportaal.nl 		
www.bob.nl 		
www.bouwendnederland.nl 		
www.bouwmensen.nl		
www.bouwpensioen.nl 		
www.bouwproducten.nl 		
www.bovatin.nl 		
www.cobouw.nl 		
www.eib.nl 		
www.fnvbouw.nl 		
www.cnv.nl 		
www.kob.nl 		
www.kvk.nl 		
www.mkb.nl 		
www.nen.nl 		
www.noa.nl 		
		
www.rie.nl 		
www.s-bb.nl 		
www.sbrcurnet.nl 		
www.stabu.nl 		
www.vlk.nu 		
www.vno-ncw.nl 		
www.volandis.nl 		
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algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET AANBRENGEN
	EN LEVEREN VAN TEGELS VAN DE BOND VAN AANNEMERS VAN
	TEGELWERKEN IN NEDERLAND BOVATIN

1.

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het aanbrengen en leveren van
tegels van de Bond Van Aannemers van Tegelwerken In Nederland (BOVATIN), zijn
tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in
het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking
per 1 maart 2019.
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ARTIKEL 1
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ARTIKEL 7
ARTIKEL 8
ARTIKEL 9
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ARTIKEL 11
ARTIKEL 12
ARTIKEL 13
ARTIKEL 14
ARTIKEL 15
ARTIKEL 16
ARTIKEL 17
ARTIKEL 18

Definities
Werkingssfeer
Aanbod
Totstandkoming van de overeenkomst
Verplichtingen van de ondernemer
Verplichtingen van de consument
Meer- en minderwerk
Overmacht
Oplevering
Betaling in termijnen
De eindafrekening
Niet-tijdige betaling
Niet-nakoming van de overeenkomst
Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.
Garantie
Geschillenregeling
Branchegarantie nakoming bindende adviezen
Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van BOVATIN, die bedrijfsmatig
offertes uitbrengt, tegels aanbrengt en bijbehorende producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen
werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.
BOVATIN: Bond Van Aannemers van Tegelwerken In Nederland
Artikel 2. Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
ondernemer en consument.

Artikel 3. - Aanbod
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij dit onmogelijk is vanwege spoedeisende omstandigheden.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
30 dagen na ontvangst.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te
leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van
het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop de ondernemer met het werk kan beginnen. Het aanbod bevat ook een aanduiding van de
duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd:
aanneemsom of regie.
		a Bij aanneemsom wordt vast bedrag afgesproken waarvoor de
		 werkzaamheden zullen worden verricht;
		b Bij regie geeft de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijzen (o.a.
		 uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer
		 geeft op verzoek van de consument ook een indicatie van de te verwachten
		 uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de
		 gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is.
6. In het aanbod staat de betalingswijze.
7. Bij het aanbod zit een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.
algemene voorwaarden

Artikel 5. Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van
de overeenkomst uit. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale
werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. De ondernemer houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de voorschriften
die van toepassing zijn.
3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
		• Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken
			 op een ondeugdelijke ondergrond;
		• Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
		• Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
		• Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
		 consument ter beschikking zijn gesteld;
Dit geldt tenzij de ondernemer deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.
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4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe

te rekenen.
5. De ondernemer zorgt er voor dat het werk wordt verricht door terzake

deskundige personen.
6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoe-

ding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en
te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering
van het werk ingeschakelde hulppersonen.
Artikel 6. Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De consument zorgt dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het
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werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk
benodigde gegevens.
3. De consument geeft toegang tot de aanwezige aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit,
gas en water komen voor rekening van de consument.
4. De consument moet er voor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren op tijd en
goed zijn uitgevoerd zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt. Als toch vertraging ontstaat dan moet de consument de ondernemer
daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden,
als bedoeld in het vorige lid, dan moet de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer vergoeden als deze omstandigheden
hem kunnen worden toegerekend.
6. Als de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van
deze voorwaarden moet de ondernemer voor het kunnen bepalen van mogelijke
aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van
onderzoek, maar op de voor de consument minst bezwarende wijze.
7. De consument moet gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk
aan de ondernemer melden.
8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
		• Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
		• Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
		• Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
		• Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking
		 zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen
op grond van artikel 5 lid 3.
Artikel 7. Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom (artikel 3 lid 5) kan de consument
nadat de overeenkomst is gesloten meer- of minderwerk opdragen. De daaruit
voortvloeiende verrekeningen mogen niet meer bedragen dan 10% van de prijs van
het werk.

2. Meer- of minderwerk van meer dan 10% hoger dan de prijs van het werk wordt

vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen, tenzij er sprake is van spoedeisende omstandigheden.
Artikel 8. Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan
hoeft de andere partij in die periode zijn verplichtingen ook niet na te komen.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de
andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
1.

Artikel 9. Oplevering
1. Als de opleveringsdatum of het afgesproken tijdstip of tijdvak niet wordt gehaald
dan moet de ondernemer de hierdoor geleden aantoonbare schade vergoeden,
tenzij deze overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft gemeld
dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
		• Als uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de
			 ondernemer een brief of mail heeft ontvangen dat het werk klaar is en de
			 consument toch het werk binnen die termijn niet heeft aanvaard;
		• Als de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik 		
		 neemt. Als een gedeelte van het werk in gebruik wordt genomen dan wordt,
			 dat gedeelte als opgeleverd beschouwd, tenzij dat niet redelijk is.

Artikel 10. Betaling in termijnen

Partijen kunnen afspreken dat in termijnen wordt betaald gelijk met de voortgang
van het werk. Er moet dan uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening
worden betaald.
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Artikel 11. De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering stuurt de ondernemer aan de consument de eindafrekening.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden,
uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen
en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige
kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats als het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behalve voor het meer- en/of minderwerk.
5. Als de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag
deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behalve het meerwerk volgens artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs
dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van
de rekening.
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Artikel 12. Niet-tijdige betaling
1. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van
de betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan zendt de ondernemer na
het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de
gelegenheid nog minstens binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. In de herinnering worden
de gevolgen van niet-betalen genoemd.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is
de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van
verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Door een partij gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld
af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte
van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
4. Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in
gebreke blijft, mag de ondernemer het werk stilleggen, maar alleen als hij de
consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan.
Behalve het stilleggen van het werk heeft de ondernemer ook recht op vergoeding
van kosten, schade en rente.
5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument heeft betaald.
6. Als de ondernemer een aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na daartoe
door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, mag de
consument handelen volgens de leden 2 en 3 van dit artikel.
Artikel 13. Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de
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andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten.
Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan,
voor zover dat in verhouding is met de tekortkoming.
2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, dan mag de wederpartij
de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming te klein is de ontbinding niet
rechtvaardigt.
Artikel 14. Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrij-

vingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom als hij dit
vooraf aangeeft.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) moeten worden
geëerbiedigd.
Artikel 15. Garantie

1. De ondernemer garandeert dat hij eventuele gebreken in het werk gedurende 5

jaren na oplevering kosteloos verhelpt, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen
verband houdt met het werk. Ondernemer en consument kunnen in overleg ten
nadele van de consument afwijken van de hieronder vermelde garantieregelingen.

De ondernemer kan slechts een beroep doen op deze afwijking als:
		• De ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de
			 consument heeft afgesproken; en
		• Deze afspraak schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

De ondernemer moet de afspraak bewijzen. Dit laat onverlet dat de ondernemer
ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk
kan blijven op grond van de wet.
Garantie Tegelwerken
1. De ondernemer garandeert dat de aangebrachte tegels:
		a Aan de ondergrond gehecht zullen blijven;
		b. Niet zullen scheuren, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking van

			 de ondergrond, en alleen voor zover die werking redelijkerwijs niet kon
			 worden voorzien;
		c. Voldoende vlak zijn aangebracht met regelmatige voegen en voegpatronen;
		d. Bij gebruik van tegels met gelijke afmetingen op wand en vloer zoveel mogelijk
		 strokend zijn, dat wil zeggen dat het voegpatroon in de muur doorloopt in het
		 voegpatroon op de vloer.
2. De garantie wordt gegeven voor een duur van vijf jaar.
Artikel 16. Geschillenregeling

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of

2.
3.

4.

6.
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uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door
de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Afbouw,
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie Afbouw slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf
maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie Afbouw aanhangig
worden gemaakt.
Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Afbouw, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer
dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken
of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij
zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de
rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie Afbouw doet uitspraak met in achtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie Afbouw wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de
Geschillencommissie Afbouw geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie
Afbouw is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
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Artikel 17. Branchegarantie nakoming bindende adviezen
1. BOVATIN staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de commissie door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na
de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven
en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
of elektronisch beroep doet bij BOVATIN, Postbus 310, 3900AH Veenendaal,
bovatin@bovatin.nl
3. BOVATIN verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil ter zitting
door de Geschillencommissie Afbouw is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
		• Aan het lid is surseance van betaling verleend of
		• Het lid is failliet verklaard of
		• De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in
hetHandelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVATIN aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
4. De garantstelling door BOVATIN is beperkt tot € 5.000,- per bindend advies. BOVATIN verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op
deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot
maximaal het uitgekeerde bedrag aan BOVATIN overdraagt (cedeert) gelijktijdig
met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft BOVATIN een inspanningsverplichting om ervoor te
zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt
in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan BOVATIN over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op
kosten van BOVATIN de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan
de consument of de consument wordt aangeboden dat BOVATIN op naam van de
consument en op kosten van de BOVATIN de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van BOVATIN.
Artikel 18. Wijziging algemene voorwaarden
BOVATIN zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis.

2. Bijzondere voorwaarden voor het aanbrengen van
tegelwerken (bijlage bij onderaannemingsovereenkomst)
Toepasselijkheid

Het bepaalde in deze bijzondere voorwaarden prevaleert boven het gestelde in de bij
deze overeenkomst van toepassing verklaarde voorwaarden van onderaanneming.
1.	Materiaal en transport (H en I van de overeenkomst van onderaanneming)
a. De aannemer verleent voldoende hulp bij het lossen en de opslag van de aan
te voeren materialen.
b. Voor de opslag van tegels, materialen en hulpmaterieel, dient een droge,
goed afsluitbare ruimte aanwezig te zijn.
c. Bij aanvoer van de materialen in containers dient een ruime, goed bereikbare
vlakke plaats ter beschikking te worden gesteld voor het plaatsen van 1 à 2
containers of zoveel groter als het werk verlangt.
d. Verticaal transport wordt door de aannemer verzorgd.
e. Eventueel benodigd steigerwerk dient door de aannemer gebruiksklaar te
worden opgesteld en verwijderd.
f. Alle te verwerken tegels, materialen, elektrische stroom en water, alsmede
benodigd hulpmaterieel worden door de aannemer op de werkvloer, binnen
25 meter van de te betegelen ruimte beschikbaar gesteld.
g. Al het onder 1a t/m f genoemde wordt door de aannemer gratis en tijdig
ter beschikking gesteld.
h. Alle tegels en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd door de aannemer
voor verwerking.
2.

Te betegelen ruimten

a. De te betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind- en waterdicht,

b.

d.

e.
f.

g.
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goed verlicht en goed bereikbaar met op de bouw gebruikelijke transportmiddelen,
dus geheel ‘tegelklaar’ ter beschikking te worden gesteld.
het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogten en afschot in vloeren,
moet door de aannemer tijdig geschieden.
De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen
te lood (wanden), vlak (wanden en vloer) en waterpas (vloer) alsmede voldoende
droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de tegelzetter met inachtneming van de
daarvoor geldende normen.
Indien de te betegelen ruimten niet aan één of meer van bovengenoemde eisen
voldoen, heeft de onderaannemer het recht om zijn werkzaamheden niet aan te
vangen c.q. te staken.
De onderaannemer meldt evt. gebreken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de
aannemer. Deze melding kan in eerste instantie telefonisch of per fax geschieden.
In de gevallen als onder d. vermeld is de onderaannemer slechts verplicht om de
werkzaamheden toch aan te vangen c.q. voort te zetten, indien de aannemer de
onderaannemer zulks schriftelijk opdraagt.
In de situatie als bedoeld onder f. vervallen daarmee de eventuele garantieverplichtingen en overige aansprakelijkheden van de onderaannemer.
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3.	Meting
Berekening zal plaatsvinden op basis van het aantal vierkante en/of strekkende meters tegels in het werk gemeten.
a. Sparingen kleiner dan 1/2 m2 worden doorgemeten.
b. Gesneden vensterbanktegels worden als gehele tegels gemeten.
4. Aansprakelijkheid onderaannemer
De onderaannemer is in geen geval aansprakelijk voor:
a. Waterdichtheid van het tegelwerk (de aannemer dient zelf daarvoor voorzieningen
te treffen of te doen treffen);
b. Het loslaten van de tegels tenzij de aannemer aantoont dat dit een gevolg is van
onjuist aanbrengen van tegels door de onderaannemer;
c. Beschadigingen aan andere materialen, tenzij de aannemer aantoont dat deze
beschadiging een gevolg van onzorgvuldig handelen van de onderaannemer is;
d. De gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan
het (de) tegelwerk(en) inclusief het onjuist schoonmaken.
e. Haarscheuren in geglazuurde tegels.
5. Weersinvloeden
Voor rekening en risico van de aannemer is te allen tijde de afdoende bescherming
van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde tegelwerken tegen alle weersinvloeden, die
schade zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon, enz.

3. Algemene voorwaarden voor het leveren van wand- en
vloertegels en aanverwante artikelen aan niet-consumenten
ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van wand- en vloertegels en aanverwante artikelen.
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In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verkoper: hij, die de verplichting heeft aanvaard tot het leveren van tegels en
aanverwante artikelen en lid is van de Bond van Aannemers Van Tegelwerken;
b. Koper: iedere (rechts)persoon die met de verkoper een overeenkomst wenst
af te sluiten dan wel heeft afgesloten;
Artikel 1. Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders

wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten betreffende de levering worden pas van kracht na schriftelijke

bevestiging door de verkoper.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van

deze bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden.
Artikel 2. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft

gedaan, en voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging ondergaat, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan
te passen.

Artikel 3. Levertijden
1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij
een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk
gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van de verkoper.
3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de overeenkomst niet ontbinden en de ontvangst en/of betaling van de te leveren zaken niet weigeren
Artikel 4. Levering en risico

1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico

van de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4. Indien bij het transport voor risico van de verkoper beschadigingen en/of gebre-

ken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de
daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk
document worden aangetekend, is de verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
5. De zaken worden geacht door de verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn
aanvaard: a. bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn
geladen; b. bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
6. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan
tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan
komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is
de zaken aldaar in ontvangst te nemen. De koper en verkoper dragen op zodanige
wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat de verkoper zijn verplichting tot lossen
zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de
daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
Artikel 5. Levering en afroep

1. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor
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het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na
het sluiten van de koopovereekomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper
te sommeren en termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen.
2. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden gerekend
vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers
sommatie, niet overschrijden.
3. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke
daarvan is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
4. De koper dient binnen veertien dagen nadat de verkoper hem schriftelijk om specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen. De verkoper heeft het recht de koper
schriftelijk onder verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om binnen veertien
dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de koper hieraan niet dan is de verkoper gerechtigd hem de hogere kosten in rekening te brengen, welke eventueel het
gevolg zijn van niet tijdig ontvangen van de benodigde specificatie. De overeengekomen levertijden en afroeptermijnen nemen eerst een aanvang, nadat de koper
de specificatie heeft verstrekt. De koper heeft niet het recht tot afroepen zolang hij
geen specificatie heeft verstrekt.
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Artikel 6. Hoeveelheid
1. De aantallen worden aangegeven per vierkante of strekkende meter, in de regel zoals
de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij levering van natuursteen per vierkante meter wordt voor de oppervlakte van de
natuursteen gerekend die van de kleinst omschreven rechthoek, waarbij de minimale
oppervlaktemaat 0,10 vierkante meter bedraagt.
3. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk
document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij
de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt.
4. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het
in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks
niet het recht tot opschorting van betaling.
Artikel 7. Hoedanigheid, kwaliteit en reclames

1. Zichtbare gebreken dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden

2.

3.

4.
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5.
6.
7.
8.

9.

gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden
aangetekend. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst
schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel
toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.
Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens
een monster wordt geleverd, geldt dat monster als vaststelling van de doorsneehoedanigheid van de zaken.
Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster
wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de
betreffende bepalingen van de leveranciers van de verkoper.
Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal
zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan
slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover de verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met
de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan
bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper
heeft meegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft
kunnen houden.
In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper,
voorzover de zaken nog niet verwerkt zijn.
Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden,
geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.
Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat de kleuren structuurverschillen toelaatbaar zijn.
Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en
naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaardingen van het verkochte geeft geen
grond voor afkeuring of schadevergoeding.
(Toelichting: Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een
spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag.

Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie
voor het niet optreden van haarscheuren gegeven.)
10. De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper deze bezwaren heeft onderzocht - hetgeen hij met
bekwame spoed verplicht is te doen - in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.
11. Voorzover het bepaalde in de leden 7 t/m 10 afwijkt van het overigens bepaalde in
deze algemene voorwaarden of een en ander aanvult, prevaleert het gestelde in de
genoemde leden.
Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien de verkoper al dan niet uit hoofde van deze overeenkomst tot enige schade

vergoeding gehouden is, dan bedraagt deze ten hoogste de factuurwaarde dan wel
herlevering van zaken, zulks ter keuze van verkoper, voorzover deze in staat is om
soortgelijke zaken te leveren.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving,
bewerkingskosten en dergelijke.
Artikel 9. Emballage

1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aange-

wende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een credit-factuur gezonden.
3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding ver
schuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.
Artikel 10. Retourzendingen

1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is bescha-

digd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
3. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te

brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

derd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de
levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst,
voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking
en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines
en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer,
overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor
het voor de verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze
te presteren.
.
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Artikel 11. Overmacht

1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhin-
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Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de door de verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij
de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit
eerdere of latere met de verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
2. Bij niet-nakoming door de koper van enigerlei verplichting tegen over de verkoper is
laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
3. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de
verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te
oefenen door terugneming van de geleverde zaken.
Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is

geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.
a. De verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkings
		 toeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd
		 indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de dertigste dag
		 na die, waarop de levering is geschied of – zo zulks later is – de vijftiende dag na
		 die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper.
		b. De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft
		 betaald is, zonder dat enige aanmaming of ingebrekestelling is vereist in verzuim
		 en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
		c. De rente, vermeld in lid 2b van dit artikel, loopt vanaf voormelde dertigste dag
		 tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de
		 wettelijke rente, vermeerderd met twee procent.
3. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet-betaalde factuur, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke en de eventuele executiekosten, zijn voor
rekening van de koper.
4. Indien naar verkopersoordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde
gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt.
Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om
de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of
om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst
schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen is geleverd, wordt alsdan
terstond opeisbaar.
2
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Artikel 14. Afwijkende bedingen
Bedingen afkomstig van de koper, afwijkend van deze Algemene Voorwaarden, zijn
slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.
Artikel 15. Geschillen
Eventuele geschillen zullen naar keuze van de verkoper in eerste instantie worden
beslecht op dezelfde wijze als, en voorzover mogelijk tegelijk met, geschillen tussen de
verkoper en diens leverancier, danwel door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken.

4.

Algemene voorwaarden voor het aanbrengen van
tegelwerken in opdracht van niet-consumenten

ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het aanbrengen van tegelwerken en in dat verband te leveren
materialen zoals bevestigings- en afwerkingsmaterialen.
Afwijkende voorwaarden, hoe ook genaamd - waarbij inbegrepen de artikelen 1641,
1642, 1643,1646, 1647 en 1648 van Boek 7A BW - gelden niet, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders wordt overeengekomen.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Tegelzetter: hij, die de verplichting heeft aanvaard tot het aanbrengen van tegelwerken en lid is van de Bond Van Aannemers van Tegelwerken (BOVATIN)
b. Opdrachtgever: hij, die met de tegelzetter een overeenkomst heeft gesloten tot
het aanbrengen van tegelwerken;
c. Tegelwerken: het bekleden van wanden, vloeren, vensterbanken, aanrechtbladen
enz. met de daarvoor door of namens de opdrachtgever verstrekte tegels
1.

Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door de

tegelzetter.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van

deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de opdrachtgever en de tegelzetter hieraan gebonden.
2. 	Materiaal/transport

a. Opdrachtgever verleent voldoende hulp bij het lossen en de opslag van de aan te

voeren materialen.
b. Voor de opslag van tegels, materialen en hulpmaterialen, dient een droge, goed

afsluitbare ruimte aanwezig te zijn.
c. Bij aanvoer van de materialen in containers dient een ruime, goed bereikbare

f.

g.
h.

i.
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e.

vlakke plaats ter beschikking te worden gesteld voor het plaatsen van 1 à 2 containers of zoveel meer als het werk verlangt.
Vertikaal transport wordt door de opdrachtgever verzorgt.
Eventueel benodigd steigerwerk dient door de opdrachtgever gebruiksklaar te
worden opgesteld en verwijderd.
Alle te verwerken materialen, elektrische stroom en water, alsmede benodigd hulpmaterieel worden door de opdrachtgever op de werkvloer, binnen 25 meter van de
te betegelen ruimte beschikbaar gesteld.
Al het onder 2a t/m f genoemde wordt door de opdrachtgever gratis en tijdig ter
beschikking gesteld.
Alle tegels en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever voor verwerking en geschikt te zijn voor de gewenste toepassing middels de
overeengekomen aanbrengmethode of bij gebreke van een afspraak terzake middels één of meer van de algemeen bekende en aanvaarde aanbrengmethoden.
De opdrachtgever heeft de plicht de tegelzetter te informeren, indien de fabrikant/
leverancier een bepaalde aanbrengmethode voorschrijft.
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3.

Te betegelen ruimten

a. De te betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind- en waterdicht,

b.
c.

d.

e.
f.

g.

4.

goed verlicht en goed bereikbaar met op de bouw gebruikelijke transportmiddelen,
dus geheel “tegelklaar” ter beschikking te worden gesteld.
Het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogten en afschot in vloeren,
moet door de opdrachtgever tijdig geschieden.
De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen
te lood (wanden), vlak (wanden en vloer) en waterpas (vloer) alsmede voldoende
droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a naar het oordeel van de tegelzetter met inachtneming van de
daarvoor geldende normen.
Indien de te betegelen ruimten niet aan één of meer van bovengenoemde eisen
voldoen heeft de tegelzetter het recht om zijn werkzaamheden niet aan te vangen
c.q. te staken.
De tegelzetter meldt evt. gebreken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever. Deze melding kan in eerste instantie telefonisch of per fax geschieden.
In de gevallen onder d. vermeld is de tegelzetter slechts verplicht om de werkzaamheden toch aan te vangen c.q. voort te zetten, indien de opdrachtgever de
tegelzetter zulks schriftelijk opdraagt.
In de situatie als bedoeld onder f. vervallen daarmede de eventuele garantieverplichtingen en overige aansprakelijkheden van de tegelzetter.

Werkschema/instructie

a. Het werkschema dient zodanig te zijn, dat het tegelwerk in één aaneengesloten

stroom kan worden uitgevoerd en voltooid.
b. Werkschema, tekeningen, bestek of nadere specificaties dienen door de opdracht-

gever ruim voor de aanvang te worden verstrekt.
c. Wijzigingen ten aanzien van het sub 3b genoemde dienen terstond en schriftelijk

aan de tegelzetter te worden medegedeeld.
d. Indien door de opdrachtgever van werkschema, tekening, bestek of nadere speci-
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ficaties -om welke reden dan ook- wordt afgeweken, komen de hierdoor ontstane
kosten c.q. gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. De tegelzetter verplicht
zich zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever een gespecificeerde opgave van
kosten en gevolgen te verstrekken.
e. Door of namens de opdrachtgever zal de tegelzetter ter plaatste over het sub 2b,
3b en 3e genoemde worden geïnstrueerd.
5.	Prijzen
Prijzen worden berekend volgens de opdrachtbevestiging; afzonderlijk worden berekend:
a. Het symmetrisch, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het
wateren van tegels;
b. Het zagen en in verstek maken en overige bewerkingen van tegels;
c. Het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement;
d. Het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels;
e. Het verwerken van meer dan twee centimeters specie achter tegels die op wanden
of vensterbanken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan
drie centimeters specie onder tegels die op vloeren worden gelegd;
f. Afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen;

g. Het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten,

opstanden, putten, wasbakken, kolommen, dilataties, enz;
h. Het herstellen van beschadigingen, ontstaan buiten toedoen van de tegelzetter,

aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten.
Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals o.a. leidingen, kontaktdozen,
aanrechten, baden, kranen enz. evenals aansluitingen van tegelwerk op andere
materialen zoals stucwerk, metselwerk e.d.
6. Prijswijzigingen
Tenzij in de opdrachtbevestiging anders wordt vermeld zullen prijswijzigingen met
de offertedatum als peildatum aan de koper worden doorberekend. Indien de kosten
voor arbeid en materialen apart zijn overeengekomen zullen de wijzigingen ook apart
worden doorberekend. Indien de prijs niet is gespecificeerd worden voor de doorberekening van de stijgingen van de overeengekomen prijs voor het aanbrengen van de
tegelwerken wordt het loonkostenbestanddeel, daarbij inbegrepen de sociale lasten,
gesteld op 90% van de overeengekomen prijs. Het loonkosten bestanddeel wordt gesteld op 100% indien de overeengekomen prijs uitsluitend betrekking heeft op arbeid.
7. 	Meting
Berekening zal plaatsvinden op basis van het aantal vierkante en/of strekkende meters tegels in het werk gemeten.
a. Sparingen kleiner dan 1/2 m2 worden doorgemeten.
b. Gesneden vensterbanktegels worden als gehele tegels gemeten.

9. 	Weersinvloeden
Voor rekening en risico van de opdrachtgever is te allen tijde de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde tegelwerken tegen alle weersinvloeden, die schaden zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon enz.
10. Reclames
Reclames over de wijze van uitvoering van de tegelwerken dienen terstond aan de tegelzetter te worden gemeld en op dezelfde dag schriftelijk bij de tegelzetter te worden
bevestigd. Reclames over gereedgekomen werk, welke bij een nauwkeurig toezicht
op de uitvoering niet tijdens die uitvoering konden worden geconstateerd, moeten
uiterlijk worden vermeld op de bon als genoemd in artikel 10.
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8. Aansprakelijkheid tegelzetter
De tegelzetter is in geen geval aansprakelijk voor:
a. Waterdichtheid van het tegelwerk (de opdrachtgever dient zelf daarvoor voorzieningen te treffen of te doen treffen);
b. Het loslaten van de tegels tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is
van onjuist aanbrengen van tegels door de tegelzetter;
c. Beschadigingen aan andere materialen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze
beschadigingen een gevolg van onzorgvuldig handelen van de tegelzetter is;
d. De gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan
het (de) tegelwerk (en) inclusief het onjuist schoonmaken.
e. Haarscheuren in geglazuurde tegels.
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11. Termijnen
Minstens éénmaal per 14 dagen wordt het gereedgekomen werk door de tegelzetter
samen met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gemeten.
Voor akkoord bevonden werk, zowel kwalitatief als kwantitatief, wordt door of
namens de opdrachtgever een bon in tweevoud afgegeven. Bij éénmalige opmeting
na gereedkomen van het gehele werk (vanwege de omvang) zullen naar rato van
de verrichte werkzaamheden voorschotfakturen worden ingediend als vermeld in de
opdrachtbevestiging. De afgegeven bon(nen) is (zijn) bindend voor oplevering
en afrekening.
Reclames, voorzover niet eerder schriftelijk ter kennis gebracht van de tegelzetter,
moeten uiterlijk worden vermeld op de bon. Indien de opdrachtgever om welke reden
dan ook weigert mee te werken aan de meting en/of weigert een bon te verstrekken,
wordt het werk, zowel kwalitatief als kwantitatief, geacht te zijn goedgekeurd.
12.

Betaling

a. De koopprijs (inclusief de omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst

b.

c.

d.

e.
algemene voorwaarden
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f.

g.

is geleverd, is opeisbaar de dertigste dag na die waarop het werk is goedgekeurd,
of -zo zulks later is- de vijftiende dag na die, waarop de betreffende faktuur is verzonden aan de opdrachtgever. Voorschotfakturen vervallen op de vijftiende dag na
toezenden van de faktuur.
De tegelzetter is bevoegd de verschuldigde prijs op de faktuur te verhogen met een
zgn. kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste twee procent. Die toeslag wordt
dan verschuldigd, indien en voorzover de betaling van de koopprijs na de vervaldag
plaatsvindt.
De op grond van de wet bij te late betaling over het faktuurbedrag inclusief de
kredietbeperkingstoeslag verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke rente
vermeerderd met twee.
Bij te late betaling, ook van de voorschotfakturen, is de tegelzetter bevoegd de
nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat
betaling is geschied en/of voor hetgeen nog verricht dient te worden contante of
vooruitbetaling danwel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen.
Gelijke bevoegdheden als in lid d. omschreven komen de tegelzetter toe -ook reeds
voor de vervaldag- jegens de opdrachtgever, over wiens verminderde kredietwaardigheid de tegelzetter na het aangaan van de overeenkomst zodanig aanwijzigingen heeft ontvangen, dat de tegelzetter, had hij over die aanwijzigingen reeds voor
het aangaan van de overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwijze niet
of slechts op voorwaarde van contante of vooruitbetaling dan wel genoegzame
zekerheidsstelling zou hebben willen aangaan.
De opdrachtgever, die het door hem verschuldigde niet op tijd betaald heeft, is
verplicht aan de tegelzetter de kosten te vergoeden, gemaakt tot inning van de
vordering, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten en de
eventuele executiekosten.
Bij (gedeeltelijke) afkeuring van het werk dient de opdrachtgever het (naar rato)
ingehouden deel van het gefaktureerde bedrag te storten op de rekening van de
Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken danwel een bankgarantie te stellen met
inachtneming van de hiervoor genoemde betalingstermijnen. Het aldus gestorte
bedrag c.q.de gestelde bankgarantie wordt eerst aan de tegelzetter uitbetaald,
indien het werk alsnog door de opdrachtgever is, of geacht moet worden te zijn,
goedgekeurd.

13. Veiligheid
De opdrachtgever vrijwaart de tegelzetter voor aanspraken ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en de daaruit voortkomende Veiligheidsbesluiten en de Publicatiebladen van de arbeidsinspectie op de bouwplaats alsmede ingevolge overige
wet- en regelgeving, indien deze aanspraken het gevolg zijn van een verzuim van de
opdrachtgever ten aanzien van de krachtens deze voorwaarden op hem rustende
verplichtingen en voor aanspraken voortkomend uit of gebaseerd op o.a. artikel 1638X
Boek 7 BW.
14.

Verzekering; Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is verplicht te verzekeren:
a. Het uitgevoerde en nog niet gefactureerde werk tegen alle materiële schade;
b. Aanwezige gereedschappen en materialen van de tegelzetter;
c. De tegelzetter, diens personeel of door de tegelzetter ingeschakelde derden

		 tegen schaden, die het gevolg zijn van wettelijke aansprakelijkheid, die verband
		 houden met of het gevolg zijn van de aanwezigheid van de tegelzetter, diens
		 personeel of door de tegelzetter ingeschakelde derden op het werk of verband
		 houden met de uitvoering van de tegelwerken.
2. Indien en voor zover de tegelzetter, diens personeel of door de tegelzetter ingeschakelde derden, jegens de opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van de gesloten
overeenkomst, tot enige schadevergoeding gehouden zijn, dan bedraagt die schadevergoeding ten hoogste het tussen de tegelzetter en de opdrachtgever overeengekomen bedrag voor het aanbrengen van het tegelwerk. Indien en voor zover er
sprake is van schade aan het verrichte tegelwerk, zal de tegelzetter in staat worden
gesteld om de schade aan het tegelwerk te herstellen.
3. De tegelzetter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving,
bewerkingskosten en dergelijke.
15. 	Geschillen
Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van een
bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing
Tegelwerken.
algemene voorwaarden
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Drenthe

friesland

Zuidlaren
Hendriks tegelwerken
Ebbingkamp 35, 9471 CB
mob. 06 - 15 85 14 11
@
hendrikstegelwerken@gmail.com
web hendrikstegelwerken.nl

DRACHTEN
Van der Meulen Drachten BV
De Giek 14, 9206 AT
T
0512 - 51 02 50
F
0512 - 54 00 30
mob. 06 - 12 99 35 02
@
bm@vandermeulendrachten.nl

flevoland

gelderland

SWIFTERBANT
Korrel's Tegelshowroom
De Maalstroom 9, 8255 RN			
T
0321 - 32 54 95
@
info@de-tegelshowroom.nl
web www.de-tegelshowroom.nl

Aalten
Timmers Terrazzo & Afbouw
Markerinkdijk 25, 7122 RT
T
0543 - 53 97 62
mob. 06 - 47 69 94 06
@
info@timmersbarlo.nl
web www.timmersbarlo.nl

URK
Van Dokkum Tegelzetbedrijf
(Ultrabad V.o.F.)
Rijswerker 12, 8322 BN			
T
0527 - 69 08 53
mob. 06 - 51 25 88 74
@
info@ultrabad.nl

AMMERZODEN
Van Wezel Tegelwerken BV
Bernseweg 20C, 5324 JW
T
073 - 599 61 00
F
073 - 599 62 90
@
info@vanwezeltegelwerken.nl
web www.vanwezeltegelwerken.nl

Apeldoorn
Tegelzetbedrijf H. Klomp
Anijssstraat 13, 7322 PM
mob. 06 - 12 72 88 18
@
info@tegelzetbedrijfklomp.nl
web www.tegelzetbedrijfklomp.nl

Barneveld
Van Beek Tegelprojecten BV
Wattstraat 19, 3771 AG
T
0342 - 41 60 36
mob. 06 - 51 45 19 93
@
info@vanbeektegelprojecten.nl
web www.vanbeektegelprojecten.nl

Beesd
Tegelzetbedrijf Gerke
Homburg 17a, 4153 BS
T
0345 - 68 15 27
F
0345 - 68 17 60
mob. 06 - 54 21 20 04
@
tegelzetbedrijfgerke@gmail.com

HARFSEN
Geers Tegeltechniek
Harfsensesteeg 24, 7217 MD
T
0575 - 46 90 05
F
0575 - 46 90 05
@
info@tegeltechniek.com
web www.tegeltechniek.com

Hedel
Schinkel Tegelzetbedrijf
Klemit 8, 5325 KG
T
073 - 599 14 16
mob. 06 - 55 73 38 36
@
info@schinkel-tegelzetbedrijf.nl
web www.schinkel-tegelzetbedrijf.nl

Hierden
Tegelzetbedrijf van den Berg
Wijtgraaf 11, 3849 PM
mob. 06 - 22 66 66 27
@
tegelzetbedrijfvandenberg@
		
gmail.com

Lichtenvoorde
Artiles
Op 't Zand 1a, 7131 JB
mob. 06 - 81 54 44 03
@
info@artiles.nl
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Beesd
Tegelwerken Slager Jr.
Blauwe Huis 21, 4153 CX
T
0345 - 78 52 26
mob. 06 - 15 43 64 28
@
sj.slager@telfort.nl

Druten
International Ceramic
Import Company BV
Industrieweg 14, 6651 KR
T
0487 - 59 76 20
@
ivan@icagroep.nl
web www.icagroep.nl
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Lichtenvoorde
Wessels Afwerkingsbedrijf NV
Postbus 86, 7130 AD
T
0544 - 37 10 42
F
0544 - 37 59 07
mob. 06 - 55 59 23 14
@
info@wesselsafwerking.nl
web www.wesselstegels.nl

Lichtenvoorde
Paul Wolterink - Tegelwerken
Martin Leliveltstraat 71, 7131 ZJ
T
0544 - 37 63 38
mob. 06 - 20 30 27 26
@
info@paulwolterink.nl
web www.paulwolterink.nl

Nunspeet
Tegelzetbedrijf de Wilde BV
Waterweg 6, 8071 RS
@
info@dewildetegels.nl
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OVERASSELT
Remmers Tegelzettersbedrijf V.o.F.
Garstkampsestraat 15A, 6611 KS
T
024 - 622 23 78
F
024 - 622 12 65
mob. 06 - 52 73 73 21
@
remmers.tegelzettersbedrijf@
gmail.com
web www.
remmerstegelzettersbedrijf.nl

Rhenoy
Tegelwerken Slager
Breezij 4, 4152 GB
T
0345-683521/681216
F
0345 - 53 58 36
@
hans.els.slager@outlook.com

Scherpenzeel
Stam & de Lange Tegelwerken
& Natuursteen B.V.
Hovenierslaan 1, 3925 BW
T
033 - 277 48 99
F
033 - 277 46 34
mob. 06-53756923
@
info@stamendelange.nl
web www.stamendelange.nl

TERBORG
Helming Tegelwerken B.V.
Seesinkbeeklaan 11, 7061 EA
mob. 06 - 55 58 45 00
@
info@helmingtegelwerken.nl

Terschuur
De Tegelzetters Koster van Ginkel
Hoevelakenseweg 138, 3784 WK
mob. 06 - 52 37 30 61
@
info@detegelzetters.eu

Vorden
Tegelbedrijf Bulten V.o.F.
De Houtwal 4, 7251 MK
T
0575 - 55 18 51
F
0575 - 55 43 90
mob. 06 - 53 44 35 04
@
administratie@
		
tegelbedrijfbulten.nl

groningen
Groningen
Stucadoors- en afbouwbedr. Elting B.V.
Bremenweg 12, 9723 TD
T
050 - 403 23 83
@
info@elting.nl

Groningen
Smit Tegels Groningen B.V.
Jeverweg 2 - 7, 9723 JE
T
050 - 549 07 37
@
info@smittegels.nl
web www.smittegels.nl

Kantens
René Zuidema Keuken
& Badkamermontage Tegelwerken
Pastorieweg 14, 9995 PN
T
0595 - 55 14 71
F
084 - 729 33 13
mob. 06 - 51 94 11 51
@
info@renezuidema.nl
web www.renezuidema.nl

limburg

Beegden
Roy Voermans Tegelwerken
Bosstraat 22, 6099 AM
T
0475 - 58 21 91
0475 - 58 20 80
F
mob. 06 - 51 85 39 02
voermanstegelwerken@hetnet.nl
@

Born
Tegelzettersbedrijf Coenen B.V.
Postbus 80, 6120 AB
T
046 - 485 67 48
F
046 - 485 99 39
mob. 06 - 43 35 44 20
@
info@coenentegels.nl

Brunssum
Tegelwerken L. Vogels
Prins Hendriklaan 7, 6442 AA
T
045 - 527 32 76
F
045 - 564 17 82
mob. 06 - 53 46 22 14
@
info@vogelstegels.nl

ELL
Eertwegh Tegelwerken VoF
Antoniusstraat 35, 6011 SC
T
0495 - 55 21 04
mob. 06 - 20 63 84 73
@
info@eertwegh.nl
web www.eertwegh.nl

Heerlen
Hilhorst Tegels & Sanitair Tegelwerken BV
Postbus 8038, 6401 VA
T
045 - 544 45 42
F
045 - 544 09 73
mob. 06 - 25 00 10 00
@
info@hilhorst.nl
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Beegden
Van Pol Tegelwerken
Bosstraat 22, 6099 AM
Molenstraat 51, 6099 AJ
T
0475 - 57 27 31
mob. 06 - 53 51 87 73
@
info@vanpoltegelwerken.nl
web www.vanpoltegelwerken.nl

Beek
Tegelzetbedrijf Jos Driessen
Kleingenhouterstraat 38a, 6191 PP
T
046 - 437 60 54
F
046 - 436 21 46
mob. 06 - 51 20 45 38
@
josdriessen@home.nl
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Hoensbroek
Tegelzettersbedrijf Willemsen
Voltalaan 2, 6431 CJ
T
045 - 522 63 57
F
045 - 528 17 89
mob. 06 - 27 09 79 75
@
willemsen.w@home.nl

Nederweert
Tegelzettersbedrijf &
Tegelhandel Wijen
Pannenweg 100, 6031 RK
T
0495 - 63 20 19
F
0495 - 63 46 96
@
info@wijentegels.nl

Koningslust
Lenders Tegelwerken
Poorterweg 85, 5984 NM
T
06 - 25 17 50 96
mob. 06 - 18 36 67 07
@
info@lenders-tegelwerken.nl

Panningen
Tegel- en marmerwerken
Leon Engels
Industrieterrein 9c, 5981 NK
T
077 - 306 03 30
F
077 - 306 03 31
@
info@leonengels.nl

Landgraaf
Dominikowski Tegels B.V.
Poststraat 5, 6371 VK
mob. 06 - 51 81 21 90
@
remy@dominikowskitegels.nl

MIDDELAAR
Luut Voerman Tegelzetbedrijf
Kopseweg 11, 6587 AR
mob. 06 - 53 65 34 77
@
luut@upcmail.nl

MONTFORT
Ton Mestrom Badkamerstyling
Gestraatje 15, 6065 AB
T
0475 - 54 18 73
F
0475 - 54 23 94
@
info@tonmestrom.nl
ledenlijst per provincie
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Nederweert
Tegelambacht Borrenbergs
Sjeng Vaasstraat 7, 6031 HE
T
0495 - 63 40 95
F
0495 - 58 68 57
mob. 06 - 23 44 21 86
@
info@tegelambachtborrenbergs.nl
web www.tegelambachtborrenbergs.nl

SCHIMMERT
Tegelzettersbedrijf Caubo V.o.F.
De Steeg 5, 6333 AT
T
045 - 404 15 88
F
045 - 404 22 46
@
info@caubo.net
web www.caubo.net

VALKENBURG
Tegelzet- en stucbedrijf Geurten
Casimir Ubaghslaan 44, 6301 LP
T
043 - 601 46 38
mob. 06 - 20 97 56 30
@
bahco_1@live.nl

Venlo
Tegelzetonderneming Sorée
Hertog Alvastraat 64, 5923 CL
T
077 - 382 57 76
mob. 06 - 41 59 00 04
@
tegelzetondernemingsoree@
		
kpnmail.nl

VENLO-BLERICK
Gebr. van de Laar BV Tegels
en Natuursteen
Boekenderhofweg 38, 5925 NE
T
077 - 382 62 45
F
077 - 387 19 36
@
info@gebrvandelaar.nl
web www.gebrvandelaar.nl

Venray
Rongen Tegelzettersbedrijf V.o.F.
Keizersveld 22, 5803 AN
T
0478 - 55 04 10
F
0478 - 55 04 11
mob. 06 - 21 84 29 20
@
rongenvof@hetnet.nl
web www.rongenvof.nl

noord-brabant
Asten
Koppens Tegelwerken
Van Kuppenveldweg 4, 5721 TB
T
049 - 368 84 74
mob. 06 - 12 07 51 21
@
johan@koppenstegelwerken.nl

Asten
Exclusieve Tegelwerken Steijvers
Notelaar 1, 5721 DK
T
0493 - 69 68 18
mob. 06 - 22 78 44 95
@
etsasten@kpnplanet.nl

Asten - Ommel
Van den Boomen Tegelwerken
Hogeweg 11, 5724 AJ
mob. 06 - 28 24 49 38
@
joostvdboomen@live.nl

Berkel-Enschot
Restorations Nederland
St. Willibrordstraat 39, 5056 HS
@
info@tegelherstel.nl
web www.tegelherstel.nl

BERLICUM
Pemar Tegelwerken B.V.
Werststeeg 16, 5258 TB
T
073 - 503 34 32
mob. 06 - 53 86 15 50
@
info@pemartegelwerken.nl
web www.pemartegelwerken.nl

Boekel
Tegelzettersbedrijf Leenders BV
Bergstraat 52, 5427 EB
T
0492 - 32 30 84
F
0492 - 32 56 79
mob. 06 - 53 47 46 90
@
info@leenderstegelzetters.nl

Boxtel
Harry van der Velden tegels
& natuursteen B.V.
Industrieweg 15, 5281 RW
T
0411 - 67 20 97
F
0411 - 68 24 74
@
administratie@
		
harryvandervelden.nl
web www.harryvandervelden.nl

Budel
Aannemersbedrijf
& Tegelwerken van Luik
Bosch 1, 6021 AN
mob. 06 - 55 33 56 06
@
erik@vanluiktegelwerken.nl
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Beek en Donk	
Thijs Verhagen Tegelwerken
Gemertseweg 15, 5741 PD
T
0413 - 21 61 53
mob. 06 - 53 18 01 51
@
info@thijsverhagen.nl
web www.thijsverhagen.nl

Bergeijk
René Bax Aannemer van Tegelwerken
Broekstraat 41, 5571 KJ
T
0497 - 57 45 46
mob. 06 - 51 33 43 01
@
info@renebaxtegelwerken.nl
web www.renebaxtegelwerken.nl
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Budel
Slegers Vloer- & Tegelwerken BV
Instraat 9, 6021 AC
T
0495 - 49 23 99
F
0495 - 49 47 05
@
info@slegerstegelwerken.nl
web www.slegerstegelwerken.nl

Budel
Tegelwerken Jan Slenders
Taxandrialaan 53, 6021 XW
T
0495 - 49 40 61
F
0495 - 49 70 34
mob. 06 - 21 89 50 00
@
info@slendersbv.nl

Deurne
Bennenbroek Tegelwerken
Kulertseweg 5, 5754 BK
T
0493 - 32 15 72
mob. 06 - 22 50 56 66
@
info@bennenbroektegelwerken.nl

Deurne
Tegelzetbedrijf H. Sterken
Ferd. Bolstraat 24a, 5753 BL
T
0493 - 31 57 97
F
0493 - 32 15 37
mob. 06 - 22 44 42 00
@
tegelhandelhsterken@
hotmail.com
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DIESSEN
Van Gils Tegelwerken V.o.F.
Beekseweg 9, 5087 KA
T
013 - 504 16 52
F
013 - 504 26 96
mob. 06 - 21 24 55 65
@
info@vangilstegelwerken.nl
web www.vangilstegelwerken.nl

Dongen
Tegelzettersbedrijf Henk Hultermans
Hoge Ham 28, 5104 JG
T
0162 - 32 02 45
mob. 06 - 53 94 51 69
@
h.hultermans@hetnet.nl

Eindhoven
De Tegelboer
President Steynstraat 9, 5642 HN
mob. 06 - 44 05 41 65
@
mdesdemir@hotmail.com

Eindhoven
Wuyts BV Tegels
Tegelwerken Sanitair
Tarasconweg 9, 5627 GB
T
040 - 242 32 32
F
040 - 242 10 59
mob. 06 - 51 78 93 06
@
info@wuytsbv.nl

Geffen
Tegelzetbedrijf Paul van Oort
Kloosterstraat 16, 5386 AT
@
info@paulvanoort.nl

Geldrop
Smits en Strauven
Tegelzettersbedrijf
De Hooge Akker 19, 5661 NG
T
040 - 226 52 04
F
040 - 226 05 24
mob. 06 - 29 00 28 78
@
info@smitsstrauven.nl

Gemert
Raaijmakers tegels en sanitair
Raam 20, 5422 WX
T
0492 - 36 28 62
F
0492 - 36 30 03
mob. 06 - 53 50 94 10
@
info@
		
raaijmakerstegelsensanitair.nl

Hapert
Richard Pauly Tegelwerken
Ganzestraat 28, 5527 CB
mob. 06 - 22 82 28 12
@
info@tegelwerkenhapert.nl

Heesch
Stephan Maas Tegelwerken
Biecamp 14, 5384 DJ
T
0412 - 45 54 89
mob. 06 - 83 55 45 81
@
maastegelwerken@kpnmail.nl

Neerkant
P. Slaats Tegelwerken Neerkant BV
Dorpsstraat 35, 5758 AN
T
077 - 466 32 52
F
077 - 466 35 25
@
info@slaats-tegelwerken.nl

Heeswijk-Dinther
Tegelzetbedrijf van den Berg & Zn.
Dr. Boutkanstraat 9, 5473 AK
T
0413 - 29 12 49
F
0413 - 29 39 52
mob. 06 - 55 16 43 58
@
tegelhandelvdberg@home.nl

Nistelrode
C.H. van Herpen Holding B.V.
Wiekenas 14, 5388 DG
T
0412 - 61 16 29
mob. 06 - 52 65 49 12
@
chrisvanherpen@gmail.com

Helmond
B & B Tegelwerken V.o.F.
Mierloseweg 288, 5707 AV
T
0492 - 54 47 64
F
0492 - 53 53 22
@
info@bbtegels.nl
web www.bbtegels.nl

Helmond
Tegelzettersbedrijf Houwen VoF
3e Haagstraat 149, 5707 VC
mob. 06 - 24 89 33 45
@
info@houwen-tegelwerken.nl

Milheeze
Johan Lenssen Tegelwerken
Binnenveld 3, 5763 BT
mob. 06 - 45 81 08 74
@
johanlenssentegelwerken@		
gmail.com

Oss
Van Rossum Tegelwerken B.V.
Rossinistraat 19, 5344 AK
T
0412 - 62 46 90
@
info@vanrossumtegels.nl
web www.vanrossumtegels.nl

Oss
Tegelzetbedrijf van der Stappen BV
Alanenweg 9, 5342 PV
T
0412 - 62 36 20
F
0412 - 65 20 22
mob. 06 - 53 62 42 68
@
info@vanderstappen.eu

OVERLOON
Tegelzetbedrijf/
Tegelstudio Kersten BV
Theobaldusweg 22, 5825 BL
T
0485 - 57 20 27
F
0478 - 76 30 43
mob. 06 - 10 90 14 81
@
info@kerstenboxmeer.nl

ledenlijst per provincie

KNEGSEL
Van de Ven Tegels
Eerselseweg 13, 5511 KL
T
0497 - 33 60 00
F
0497 - 33 60 01
mob. 06 - 23 22 70 20
@
vandeventegels@hetnet.nl
web www.vandeventegels.nl

Oosterhout
Tegelzettersbedrijf
Van der Velden V.O.F.
Everdenberg 49, 4902 TT
T
0162 - 46 24 74
F
06 - 53 48 84 58
@
natuur41@xs4all.nl

81

Sint-Michielsgestel
John Hoezen Tegelwerken
De Rietzanger 7, 5271 LN
T
073 - 551 74 54
mob. 06 - 51 20 15 42
@
john@hoezentegelwerken.nl
web www.hoezentegelwerken.nl

Someren
Resisto Tegelprojecten BV
Randweg 11, 5711 DJ
T
0493 - 47 24 90
F
0493 - 84 18 28
mob. 06 - 38 51 82 07
@
info@resisto.nl

Soerendonk
Pieter Briels Tegelwerken
Kruisstraat 24, 6027 PC
mob. 06 - 22 38 71 46
@
info@pieterbriels.nl

SOMEREN-EIND
Tegelwerk Heijblom V.o.F.
Boerenkamplaan 120, 5712 AH
T
0493 - 38 03 97
F
0493 - 38 03 51
mob. 06 - 51 31 50 91
@
info@tegelwerkheijblom.nl
web www.tegelwerkheijblom.nl

SOERENDONK
Badkamer & Tegelspecialist F.
Slenders
Zitterd 10, 6027 NP
T
0495 - 59 34 28
mob. 06 - 21 89 50 01
@
f.slenders@planet.nl

Someren
Cubo Tegel- en natuursteenwerken
Eendracht 6, 5711 LM
mob. 06 - 13 87 26 18
@
info@cubo.nu

ledenlijst per provincie
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Someren
Tegel en natuursteen
W. van de Eijnde BV
Vaarselstraat 8a, 5711 RE
T
0493 - 49 21 81
F
0493 - 49 62 69
@
vdeijndetegels@xladsl.nl

Someren
Tegelzettersbedrijf Loomans BV
Ambachten 6, 5711 LC
T
0493 - 49 45 05
F
0493 - 47 25 79
mob. 06 - 20 22 87 83
@
info@tegelhandelloomans.nl
web www.tegelhandelloomans.nl

Sprang-Capelle
F. Hoefnagel Tegelhandel
en Tegelzettersbedrijf B.V.
Julianalaan 29, 5161 BA
T
0416 - 27 43 58
@
info@hoefnagel.com
web www.hoefnagel.com

Sprang-Capelle
Tegelprojecten B.V.
Tinus van der Sijdestraat 27, 5161 CD
T
0416 - 28 44 50
F
0416 - 28 21 69
mob. 06 - 46 76 80 86
@
info@tegelprojecten-bv.nl
web www.tegelprojecten-bv.nl

Uden
De Groot Tegelzettersbedrijf Uden BV
Bitswijk 5, 5401 JA
T
0413 - 26 57 25
F
0413 - 25 32 77
@
info@degroottegels.nl

Valkenswaard
Tegelzetbedrijf L. Lommers BV
Geenhovensedreef 28a, 5552 BD
T
040 - 223 39 15
F
040 - 223 39 22
mob. 06 - 22 43 81 80
@
info@loeklommers.nl
web www.loeklommers.nl

Veghel
Ferry van Geffen Tegelwerken B.V.
Saffraanveld 4, 5467 NP
T
0413 - 35 24 54
F
0413 - 35 24 54
mob. 06 - 53 81 11 86
@
info@
ferryvangeffentegelwerken.nl
web www.
ferryvangeffentegelwerken.nl

Veghel
Strak tegelwerk Ferdy de Kort
Kwarteldonk 7, 5467 CW
mob. 06 - 24 88 90 24
@
info@straktegelwerk.nl

Veghel
Zet tegelwerken
Fazantendonk 28, 5467 DL
T
0413 - 35 31 13
mob. 06 - 20 61 39 60
@
info@zettegelwerken.nl

Waalwijk
B & B Tegelwerken
Palfrenier 16, 5146 BJ
mob. 06 - 28 61 51 01
@
jbulham@live.nl

noord-holland
Alkmaar
SVK Tegelwerken BV
Postbus 33, 1800 AA
T
072 - 518 32 22
F
072 - 518 33 07
mob. 06 - 22 80 90 94
@
info@svktegelwerken.nl

Amstelveen
Roma Tegelzettersbedrijf
Fideliolaan 356, 1183 PX
mob. 06 - 42 96 07 62
@
roma-tegel@hotmail.com

Amsterdam
Van der Waay Tegelwerken
Kousenbandstraat 24, 1104 HN
mob. 06 - 30 37 79 05
@
info@jolfvanderwaay.nl
web www.jolfvanderwaay.nl

Avenhorn
Tegelzetbedrijf
Riny van de Water V.o.F.
West 11, 1633 JA
T
0229 - 54 35 14
F
0229 - 54 22 96
@
info@rinyvandewater.nl

ledenlijst per provincie

Vught
Mutsaars Project Afbouw BV
Kempenlandstraat 15, 5262 GK
T
073 - 656 16 37
F
073 - 656 23 28
mob. 06 - 53 42 14 40
@
jw@mutsaarsbv.nl
web www.mutsaarsbv.nl

Werkendam
Leo Kieboom Tegelwerken
Werkensedijk 86, 4251 PS
T
0183 - 50 49 79
F
0183 - 50 49 79
mob. 06 - 51 16 95 72
@
lktegelwerken@ziggo.nl
web www.leokieboomtegelwerken.nl
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Blaricum
D. Snel & Zn. Tegelzetbedrijf
Zuiderzeedreef 22, 1262 AE
mob. 06 - 53 47 61 48
@
jan.snel@hotmail.nl

De Rijp
JosBlokdijkTegelwerken.nl
Boeijerstraat 26, 1483 TH
mob. 06 - 20 97 02 78
@
jos@josblokdijktegelwerken.nl

De Rijp
Jacco's Design Tegelwerk
Driekoningenhof 67, 1483 XS
mob. 06 - 23 73 09 15
@
jaccodesigntegelwerk
@hotmail.com

Den Helder
Lutterman Tegels B.V.
Industrieweg 12, 1785 AG
T
0223 - 63 63 00
@
mark@lutterman.nl

ledenlijst per provincie
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Edam
Tegelshowroom Zwarthoed-Kirry
Oosthuizerweg 13, 1135 GH
T
0299 - 45 16 00
@
info@kirry.nl
web www.kirry.nl

Egmond-Binnen
Tervoort Tegelwerken
Meidoornlaan 17, 1935 EX
T
072 - 507 02 14
F
072 - 507 02 95
@
info@tervoorttegelwerken.nl
web www.tervoorttegelwerken.nl

Haarlem
Filippo KTS B.V.
Spaarndamseweg 214, 2021 KA
T
023 - 525 81 21
@
kts@bouwcenter-filippo.nl
web
www.bouwcenter-filippo.nl

Haarlem
Niels van der Sluis Tegelzetbedrijf
Spaansevaartstraat 83, 2022 XC
T
0235 - 26 96 02
mob. 06 - 54 97 58 81
@
vdsluistegelwerk@kpnmail.nl

Heemskerk
Johan Beentjes Tegelzetbedrijf
Sandenburg 96, 1965 NM
T
0251 - 25 41 22
F
0251 - 25 41 26
@
jbeentjes-tegel@ziggo.nl

Heerhugowaard
Tegelzetbedrijf Dick van Schagen
Sterrenboschstraat 8, 1704 CN
T
072 - 850 39 71
mob. 06 - 22 92 04 87
@
info@dick-tegel.nl

Huizen
Tegelwerken Erwin Bout
Falklandstroom 7, 1271 CX
mob. 06 - 21 23 45 61
@
info@tegelwerkenerwinbout.nl

Huizen
Kars Vlaanderen Tegelwerken
Wildweg 25, 1272 AJ
T
035 - 525 96 89
mob. 06 - 54 64 37 06
karsvlaanderen@planet.nl
@

Huizen
Tegelzetbedrijf Westland
/Huizen V.o.F.
Ceintuurbaan 56, 1271 BJ
T
035 - 525 21 10
F
035 - 524 19 79
mob. 06-51332718
@
info@westland-huizen.nl

IJmuiden
Tegelzetbedrijf Sieraad-de Moel
Willebrordstraat 51, 1971 DB
T
0255 - 53 41 71
mob. 06 - 53 33 64 81
@
dicksieraad@gmail.com

Limmen
PB & de Graaf
Dusseldorperweg 37, 1906 AH
T
072 - 505 41 64
F
072 - 505 51 79
mob. 06 - 53 16 99 69
@
pbendegraaf@msn.com

NOORD SCHARWOUDE
Tegelzetbedrijf Richard Pater
Dorpsstraat 699, 1723 HE
T
072 - 808 01 36
mob. 06 - 53 33 35 69
@
richardpater@planet.nl

OOSTEREND
Tegelzetbedrijf Piet Kooger
Slotskolk 10, 1794 BG
0222 - 31 84 63
T
info@tegelhuisoosterend.nl
@

OUDESCHILD
V.o.F. C. v.d. Maden & Zn.
Stoompoort 10, 1792 CT
T
0222 - 31 33 20
F
0222 - 31 48 18
mob. 06 - 22 92 52 89
@
info@mooitegelwerk.nl

Oudorp
G.A. Reus Beheer B.V.
Raadhuisstraat 18, 1829 BV
T
072 - 511 08 99
mob. 06 - 22 91 67 52
@
g.reus97@upcmail.nl

Purmerend
Ter Haar Techniek
Woestijnstraat 3, 1448 PD
mob. 06 - 41 42 10 17
@
info@terhaartechniek.nl

Purmerend
Rijvo Tegelhandel BV
Volume 6, 1446 WJ
T
0299 - 40 80 50
F
0299 - 40 80 60
@
info@rijvo.nl
web www.rijvo.nl

ledenlijst per provincie

Noord-Scharwoude
Berkhout tegels & sanitair
Oester 36, 1723 HW
T
0226 - 31 87 11
@
info@berkhouttegelsensanitair.nl

Oostzaan
Troost Tegelzetters V.o.F.
Skoon 10, 1511 HV
T
075 - 616 01 87
F
075 - 670 05 46
mob. 06 - 20 01 89 49
@
info@troosttegels.nl
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Uitgeest
Ton Scholten Tegels & Sanitair BV
Westerwerf 2, 1911 JA
T
0251 - 31 91 01
F
0251 - 31 55 11
@
info@tonscholten.nl
web www.tonscholten.nl

Uithoorn
Tegelzetbedrijf A. de Vries & Zn.
Johan Enschedeweg 74, 1422 DR
T
0297 - 52 78 20
F
0297 - 52 52 18
mob. 06 - 54 75 47 43
@
sander@adevriesenzn.nl
web www.adevriesenzn.nl

Volendam
Tegelzetbedrijf de Boer
Gladiolenstraat 22, 1131 JS
T
0299 - 32 40 08
F
0299 - 32 40 77
mob. 06 - 53 33 35 21
@
info@tegelzetbedrijfdeboer.nl

ledenlijst per provincie
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Volendam
CBL Afbouwbedrijf BV
Papaverstraat 25, 1131 HK
T
0299 - 67 26 50
F
0299 - 65 00 83
@
info@cblafbouw.nl
web www.cblafbouw.nl

Volendam
Tegelzetbedrijf KEMO
Anton Deenplein 6, 1132 JB
T
0299 - 36 94 67
F
0299 - 37 33 28
mob. 06 - 53 84 32 47
@
info@kemotegelwerk.nl

Volendam
Tegelzetbedrijf Smit (Pitjes)
Dick Tolstraat 14, 1132 KJ
T
0299 - 36 98 35
mob. 06 - 14 66 77 85
@
pitjes.smit@quicknet.nl

Volendam
Tuijps Tegelprojecten BV
Postbus 46, 1130 AA
T
0299 - 48 02 60
F
0299 - 48 02 69
@
info@tuijps.nl

Wormer
TGL Tegels & Tegelzetters
Spekhuisstraat 5, 1531 RL
T
075 - 657 13 10
F
075 - 622 83 73
@
info@tgl.nl
web www.tgl.nl

Zandvoort
Maurik Tegelzetbedrijf
Tolweg 12, 2042 EL
T
023 - 571 44 19
F
023 - 571 44 19
mob. 06 - 51 38 90 87
@
info@tegelmakelaar.nl
web www.tegelzetbedrijf-maurik.nl

ZUID SCHARWOUDE
Pater Tegelwerken
Langeweide 329, 1722 WL
T
0226 - 34 49 09
F
0226 - 34 34 97
@
info@patertegelwerken.nl

Zwaag
Mijs Tegels & Sanitair BV
De Marowijne 25, 1689 AR
T
0229 - 21 16 14
F
0229 - 21 16 82
mob. 06 - 21 82 62 88
@
info@mijstegels.nl
web www.mijstegels.nl

Almelo
Rietmeijer Tegelzetbedrijf B.V.
Twentepoort West 45, 7609 RD
T
0546 - 81 47 64
F
0546 - 81 25 55
mob. 06-547713836
@
administratie@rietmeijertegels.nl
web www.rietmeijertegels.nl

Zwaag	
Ouburg Totaal Techniek
Distel 55, 1689 TC
mob. 06 - 21 88 42 02
@
ouburgtotaaltechniek
		 @hotmail.com
web www.ouburgtotaaltechniek.nl

Enter
Rikkert Tegelwerken BV
Vonderweg 27, 7468 DC
T
0547 - 38 65 05
mob. 0547 - 38 65 06
@
rutger.kerkhof@
		
rikkerttegelwerken.nl

Zwaag	
De Tegelboode
Zuiderstraat 38, 1689 HE
mob. 06 - 50 64 65 16
@
dtgboode@kpnmail.nl
web www.detegelboode.nl

Haaksbergen
Scholten Tegelwerken BV
Postbus 142, 7480 AC
T
053 - 569 64 17
F
053 - 569 62 65
@
info@scholtentegelwerken.nl

overijssel

Almelo
RBR Tegelprojecten
Twentepoort West 45, 7609 RD
T
0546 - 81 47 64
@
info@rietmeijertegels.nl

Punthorst	
J. Veldman Montage
Mr JB Kanlaan 34, 7715 PM
T
0529 - 48 52 16
F
0529 - 48 57 16
@
info@veldmanmontage.nl
web www.veldmanmontage.nl

ledenlijst per provincie

ALBERGEN
Oude Geerdink Tegels & Sanitair BV
Van Koersveldweg 8, 7665 SG
T
0546 - 44 20 95
F
0546 - 44 20 16
@
frank@oudegeerdink.nl

HENGELO
Tegelzetbedrijf Heinemeijer
Transformatorhof 25/27, 7556 RA
mob. 06 - 53 91 81 74
@
heinemeijer@gmail.com
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Rijssen
Nijkamp Tegelzetbedrijf
Jacob Reviusstraat 51, 7461 ZM
mob. 06 - 51 33 15 34
@
info@nijkamptegels.nl
web www.nijkamptegels.nl

Zwartsluis
J. Kikkert Tegelwerken
Schipbeek 10, 8064 JH
T
038 - 386 51 90
mob. 06 - 48 18 78 44
@
info@kikkerttegelwerken.nl
web www.kikkerttegelwerken.nl

utrecht
Amersfoort
Jerry's Tegelwerken
Bennekomseberg 23, 3825 RH
T
06 - 53 41 25 92
mob. 06 - 53 41 25 92
@
info@jerrystegelwerken.nl
web www.jerrystegelwerken.nl

ledenlijst per provincie
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Amersfoort
Tilma Totaal Afbouw BV
Postbus 2509, 3800 GB
T
033 - 456 95 79
F
033 - 456 54 66
@
tilmatotaalafbouw@me.com

COTHEN
Tegelzetbedrijf J.M. van Woudenberg
Graaf van Lynden van
Sandenburgweg 33 3945 PA
T
0343 - 56 23 70
mob. 06 - 21 27 30 89
info@
@
tegelzetbedrijfwoudenberg.nl

Eemnes
Loman Tegelzettersbedrijf
Vierkante Bosje 2, 3755 BH
T
035 - 698 17 13
@
info@lomantegelwerken.nl

Harmelen
Van de Bilt en Heubacher
Utrechtsestraatweg 36, 3481 LA
mob. 06 - 11 09 84 84
@
info@vandebiltenheubacher.nl

Hooglanderveen
TGLS
Heideweg 60a, 3829 BB
T
088 - 121 10 00
@
everieke@tgls.nl

Houten
Tegelzetbedrijf R. van Putten
Vleugelboot 26B, 3991 CL
T
030 - 244 02 22
F
030 - 244 76 64
@
info@rvputten.nl

IJsselstein
Tegelzetbedrijf Kerstholt
Hoge Dijk 15 B, 3401 RD
T
030 - 699 11 54
mob. 06 - 54 37 17 68
@
kerstholt@caiway.nl

Kamerik
Schalkwijk Tegels en Natuursteen B.V.
Meent 1 B, 3471 EA
T
0348 - 40 11 45
@
info@schalkwijktegelwerken.nl
web www.schalkwijktegelwerken.nl

Utrecht
Tegelzettersbedrijf van de Hoeven
Nedereindseweg 532, 3546 PT
T
030 - 606 08 99
F
030 - 687 05 21
@
info@vdhoeventegels.nl
web www.vdhoeventegels.nl

Utrecht
Slager Marmer en Tegelwerken
Hendrik Werkmanhof 9, 3544 MB
T
030 - 688 60 79
mob. 06 - 53 58 30 67
@
rob@marmerentegelwerken.nl

Vleuten
Tegelzettersbedrijf Oostbörg BV
Postbus 183, 3450 AD
T
030 - 677 24 21
F
030 - 677 55 83
mob. 06 - 51 29 77 77
@
info@oostborg.nl
web www.oostborg.nl

Wijk bij Duurstede
Bogaard Tegels en Sanitair B.V.
Walplantsoen 2, 3961 CA
T
0343 - 57 15 00
F
0343 - 57 58 61
@
info@tegelhuisbogaard.nl

ARNEMUIDEN
Hendrik Meulmeester Tegelwerken
Nieuwlandseweg 10, 4341 CP
T
0118 - 60 34 06
mob. 06 - 57 58 73 74
info@hendrikmeulmeester.nl
@

Goes
Van de Zande Tegelwerken
Fluitekruidstraat 145, 4461 MG
mob. 06 - 30 19 45 04
@
info@vandezandetegelwerken.nl

Serooskerke
Tegelzetbedrijf Dick Nieuwenhuis
Zompe 22, 4353 RT
T
0118 - 59 24 91
F
0118 - 59 27 11
mob. 06 - 53 15 22 45
@
dickn@hetnet.nl

Tholen
Rijnberg Afbouw
Burg. van Lichtenbergstraat 16, 4691 JJ
mob. 06 - 12 61 24 91
@
info@rijnbergafbouw.nl
web www.rijnbergafbouw.nl

VROUWENPOLDER
Bert Nieuwenhuis Tegeltechniek
Lijdijkweg 6, 4354 KB
T
0118 - 59 10 27
F
0118 - 59 45 86
mob. 06 - 53 77 60 50
@
tegeltechn@zeelandnet.nl

ledenlijst per provincie

zeeland

ARNEMUIDEN
Tegelzetbedrijf Cor de Ridder
Zuidwal 27, 4341 CG
mob. 06 - 57 57 78 36
@
corderidder@zeelandnet.nl
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zuid-holland
Alblasserdam
Tegelidee B.V.
Kelvinring 22, 2952 BG
T
078 - 691 39 48
@
info@tegelidee.nl

Bergambacht
Fred Lamberink Tegelzetter
Weidestraat 33, 2861 TL
T
0182 - 35 33 78
mob. 06 - 19 61 09 76
@
f.lamberink@ziggo.nl

Berkel en Rodenrijs
Tegelzettersbedrijf J. van Vliet BV
Noordeindseweg 412, 2651 LP
T
010 - 511 39 14
F
010 - 511 22 18
@
ypanen@vanvliettegels.nl

Bleiswijk
Handelsonderneming Jan Groen BV
Hoefweg 95, 2665 CC
T
010 - 521 50 55
@
j.keijzer@jangroentegels.nl
ledenlijst per provincie
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Boskoop
Tegelzetbedrijf Verlaan
Valkenburgerlaan 14, 2771 DA
T
0172 - 21 60 84
F
0172 - 21 04 61
mob. 06 - 53 28 12 08
@
verlaan-tegels@hetnet.nl

Capelle aan den IJssel
Tegelzettersbedrijf
M. van der Meer en Zn.
Hoofdweg 10 F, 2908 LC
T
010 - 437 27 51
@
sander@vdmeertegels.nl
web www.vdmeertegels.nl

De Lier
Wolf OnderhoudService
Leehove 73, 2678 MB
T
0174 - 35 20 44
@
info@wolfonderhoud.nl
web www.wolfonderhoud.nl

Giessenburg
Tegelzetbedrijf M. Korevaar
Neerpolderseweg 7, 3381 JP
T
0184 - 65 11 22
mob. 06 - 21 82 57 70
@
info@korevaartegel.nl

Giessenburg
Tegelzetbedrijf G. van de Minkelis
Bovenkerkseweg 18, 3381 KB
T
0184 - 65 30 52
@
snoesjes@zonnet.nl

Giessenburg
Tegelzetbedrijf R. van de Minkelis
Peursumseweg 55, 3381 KT
T
0184 - 65 19 48
F
0184 - 65 19 48
mob. 06 - 21 24 41 03
@
rminkelis@xs4all.nl

HARDINXVELD-GIESSENDAM
Tegelzettersbedrijf Marcelis BV
Houtschelf 18, 3371 KB
T
0184 - 61 34 82
F
0184 - 61 60 48
mob. 06 - 51 51 29 23
@
adenbraber@marcelis-tegels.nl
web www.marcelis-tegels.nl

HARDINXVELD-GIESSENDAM
Tegelzettersbedrijf J. Slingerland
Buitendams 431, 3371 BH
T
0184 - 61 19 17
@
info@slingerlandtegels.nl

HEI- EN BOEICOOP
Tegelzettersbedrijf
B.J. van der Rijst V.o.F.
Hei- en Boeicopseweg 23, 4126 RD
T
0345 - 64 23 15
F
0345 - 64 24 09
mob. 06 - 53 36 97 94
@
info@van-der-rijst-tegels.nl

Leiden
Tegelzetbedrijf J. van den Broek
Maria Rutgersweg 101, 2331 NV
T
071 - 576 81 58
0847 - 13 52 80
F
info@jvdbroek.nu
@

Monster
Westlands Tegelbedrijf
Henri de Brabander
Waterlijn 34, 2681 XM
T
0174 - 24 45 70
F
0174 - 28 38 02
mob. 06 - 54 74 27 04
@
hentenel@kabelfoon.nl

Noordwijkerhout
Joustra Tegels
Gieterij 90, 2211 ZD
T
0252 - 34 47 44
mob. 06 - 22 51 46 98
@
info@joustrategels.nl
web www.joustrategels.nl

Oudenhoorn
J.P. van Bodegom Tegelwerken BV
Tussenweg 5, 3227 CH
T
0181 - 46 17 38
F
0181 - 46 16 08
mob. 06 - 51 24 63 02
@
jan@bodegombv.nl

ledenlijst per provincie

Hoek van Holland
Tomaello M & M Aannemersbedrijf
Wil Vinjéstraat 58, 3151 MM
T
0174 - 38 52 22
mob. 06 - 10 22 80 01
@
tomaello3@hetnet.nl

Molenaarsgraaf
Den Adel Tegelwerken
Dorpsstraat 42, 2973 AC
T
0184 - 64 13 57
F
0184 - 64 21 62
mob. 06 - 53 47 82 89
@
info@denadel-tegelwerken.nl
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Pijnacker
Tegelzettersbedrijf Th. v.d. Helm BV
Kerkweg 39A, 2641 GB
T
015 - 369 73 02
F
015 - 369 40 51
@
administratie@
helmsanitair-tegels.nl
web www.helmsanitair-tegels.nl

Rhoon
De Vries Tegelwerken & Natuursteen
Marskramer 15, 3161 ND
@
info@dvtn.nl

Rhoon
Van Vugt Tegelwerken
Ghijseland 222, 3161 VP
T
010 - 501 22 90
F
010 - 202 94 71
mob. 06 - 21 68 26 39
@
vvtw@xs4all.nl

Rotterdam
Tegelzetbedrijf Van Bekkum & Zn.
Balsemkruid 50, 3068 DD
T
010 - 420 26 27
F
010 - 209 40 05
mob. 06 - 53 79 87 84
@
vanbekkumenzn@planet.nl
ledenlijst per provincie
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SCHELLUINEN
Tegelzetbedrijf Bouter
Kievitstraat 30, 4209 BJ
mob. 06 - 11 07 51 88
@
tegelzetbedrijfbouter@gmail.com

Schiedam
P.A. van der Meer Tegelwerken
Olof Palmeborg 110, 3124 TS
T
010 - 592 77 89
F
010 - 591 13 90
mob. 06 - 12 14 99 09
@
pavandermeer@hotmail.com

Schiedam
Tegelzetbedrijf H. Verheugen BV
Kommiezenlaan 21, 3125 AM
T
010 - 437 67 50
F
010 - 437 88 08
mob. 06 - 53 78 01 08
@
info@verheugen.nl
web www.verheugen.nl

Stolwijk
Tegelzetbedrijf de Bruin V.o.F.
Schoonouwenseweg 54, 2821 NZ
T
0182 - 34 19 83
F
0182 - 34 19 83
@
info@debruintegels.nl

ledenlijst per provincie
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ledenlijst
bovatin
op alfabet

Ledenlijst BOVATIN
op alfabet

A
Den Adel Tegelwerken
Dorpsstraat 42, 2973 AC
Molenaarsgraaf, Zuid-Holland
T
0184-641357
F
0184-642162
mob. 06-53478289
@
info@denadel-tegelwerken.nl

Artiles
Op ‘t Zand 1A, 7131 JB
Lichtenvoorde, Gelderland
mob. 06-81544403
@
info@artiles.nl

Van Beek Tegelprojecten BV
Wattstraat 19, 3771 AG
Barneveld, Gelderland
T
0342-416036
mob. 06-51451993
@
info@vanbeektegelprojecten.nl
web www.vanbeektegelprojecten.nl

B
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René Bax Aannemer
van Tegelwerken
Broekstraat 41, 5571 KJ
Bergeijk, Noord-Brabant
T
0497-574546
mob. 06-51334301
@
info@renebaxtegelwerken.nl
web www.renebaxtegelwerken.nl

B & B Tegelwerken V.o.F.
Mierloseweg 288, 5707 AV
Helmond, Noord-Brabant
T
0492-544764
F
0492-535322
@
info@bbtegels.nl
web www.bbtegels.nl

B&B Tegelwerken
Palfrenier 16, 5146 BJ
Waalwijk, Noord-Brabant			
mob. 06-28615101
@
jbulham@live.nl

Johan Beentjes Tegelzetbedrijf
Sandenburg 96, 1965 NM
Heemskerk, Noord-Holland
T
0251-254122
F
0251-254126
@
jbeentjes-tegel@ziggo.nl

Tegelzetbedrijf Van Bekkum & Zn.
Balsemkruid 50, 3068 DD
Rotterdam, Zuid-Holland
T
010-4202627
F
010-2094005
mob. 06-53798784
@
vanbekkumenzn@planet.nl

Bennenbroek Tegelwerken
Kulertseweg 5, 5754 BK
Deurne, Noord-Brabant
T
0493-321572
mob. 06-22505666
@
info@bennenbroektegelwerken.nl

JosBlokdijkTegelwerken.nl
Boeijerstraat 26, 1483 GE
De Rijp, Noord-Holland
mob. 06-20970278
@
jos@josblokdijktegelwerken.nl

Tegelzetbedrijf van den Berg
Wijtgraaf 11, 3849 PM
Hierden, Gelderland
mob. 06-22666627		
@
tegelzetbedrijfvandenberg@
gmail.com

J.P. van Bodegom Tegelwerken BV
Tussenweg 5, 3227 CH
Oudenhoorn, Zuid-Holland
T
0181-461738
F
0181-461608
mob. 06-51246302
@
jan@bodegombv.nl

Tegelzetbedrijf van den Berg & Zn.
Dr. Boutkanstraat 9, 5473 AK
Heeswijk-dinther, Noord-Brabant
T
0413-291249
F
0413-293952
mob. 06-55164358
@
tegelhandelvdberg@home.nl

		
Tegelzetbedrijf de Boer
Gladiolenstraat 22, 1131 JS
Volendam, Noord-Holland
T
0299-324008
F
0299-324077
mob. 06-53333521
@
info@tegelzetbedrijfdeboer.nl

Van de Bilt en Heubacher
Utrechtsestraatweg 36, 3481 LA
Harmelen, Utrecht
mob. 06 - 11 09 84 84
info@vandebiltenheubacher.nl
@

Bogaard Tegels en Sanitair B.V.
Walplantsoen 2, 3961 CA
Wijk bij Duurstede, Utrecht
T
0343 - 57 15 00
F
0343 - 57 58 61
@
info@tegelhuisbogaard.nl

Van den Boomen Tegelwerken
Hogeweg 11, 5724 AJ
Asten - Ommel, Noord-Brabant
mob. 06 - 28 24 49 38
joostvdboomen@live.nl
@

ledenlijst op alfabet

Berkhout tegels & sanitair
Oester 36, 1723 HW
Noord-scharwoude, Noord-Holland
T
0226-318711
@
info@berkhouttegelsensanitair.nl
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Tegelambacht Borrenbergs
Sjeng Vaasstraat 7, 6031 HE
Nederweert, Limburg
T
0495-634095
F
0495-586857
mob. 06-23442186
@
info@
tegelambacht-borrenbergs.nl
web www.tegelambachtborrenbergs.nl

Tegelwerken Erwin Bout
Falklandstroom 7 , 1271 CX
Huizen, Noord-Holland
mob. 06-21234561
@
info@tegelwerkenerwinbout.nl

Tegelzetbedrijf Bouter
Kievitstraat 30, 4209 BJ
Schelluinen, Zuid-Holland
mob. 06-11075188
@
tegelzetbedrijfbouter@gmail.com

Pieter Briels Tegelwerken
Kruisstraat 24, 6027 PC
Soerendonk, Noord-Brabant
mob. 06-22387146
@
info@pieterbriels.nl		
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Tegelzetbedrijf J. van den Broek
Maria Rutgersweg 101, 2331 NV
Leiden, Zuid-Holland
T
071-5768158
F
0847-135280
@
info@jvdbroek.nu

Tegelzetbedrijf de Bruin V.o.F.
Schoonouwenseweg 54, 2821 NZ
Stolwijk, Zuid-Holland
T
0182-341983
F
0182-341983
@
info@debruintegels.nl

Tegelbedrijf Bulten BV
De Houtwal 4, 7251 MK
Vorden, Gelderland
T
0575-551851
F
0575-554390
mob. 06-53443504
@
administratie@
		
tegelbedrijfbulten.nl

C
Tegelzettersbedrijf Caubo V.o.F.
De Steeg 5, 6333 AT
Schimmert, Limburg
T
045-4041588
F
045-4042246
@
info@caubo.net
web www.caubo.net

CBL Afbouwbedrijf BV
Papaverstraat 25, 1131 HK
Volendam, Noord-Holland
T
0299-672650
F
0299-650083
@
info@cblafbouw.nl
web www.cblafbouw.nl

Tegelzettersbedrijf Coenen B.V.
Postbus 80, 6120 AB
Born, Limburg
T
046-4856748
F
046-4859939
mob. 06-43354420
@
info@coenentegels.nl

Cubo Tegel- en
natuursteenwerken
Eendracht 6, 5711 LM
Someren, Noord-Brabant
mob. 06-13872618
@
info@cubo.nu

Tegelzetbedrijf Jos Driessen
Kleingenhouterstraat 38A, 6191 PP
Beek, Limburg
T
046-4376054
F
046-4362146
mob. 06-51204538
@
josdriessen@home.nl

E
D

Van Dokkum Tegelzetbedrijf
(Ultrabad V.o.F.)
Rijswerker 12, 8322 BN
Urk, Flevoland
T
0527-690853
mob. 06-51258874
@
info@ultrabad.nl

Tegel en natuursteen
W. van de Eijnde BV
Vaarselstraat 8A, 5711 RE
Someren, Noord-Brabant
T
0493-492181
F
0493-496269
@
vdeijndetegels@xladsl.nl

Stucadoors- en afbouwbedr.
Elting B.V.
Bremenweg 12, 9723 TD
Groningen, Groningen
T
050-4032383
@
info@elting.nl
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Dominikowski Tegels B.V.
Poststraat 5, 6371 VK
Landgraaf, Limburg
mob. 06-51812190
@
remy@dominikowskitegels.nl

Eertwegh Tegelwerken VoF
Antoniusstraat 35, 6011 SC
Ell, Limburg
T
0495 - 55 21 04
mob. 06 - 20 63 84 73
@
info@eertwegh.nl
web www.eertwegh.nl
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Tegel- en marmerwerken
Leon Engels	
Industrieterrein 9c, 5981 NK
Panningen, Limburg
T
077-3060330
F
077-3060331
@
info@leonengels.nl		

Ferry van Geffen Tegelwerken
Saffraanveld 4, 5467 NP
Veghel, Noord-Brabant
T
0413-352454
F
0413-352454
mob. 06-53811186
@
info@
		
ferryvangeffentegelwerken.nl

F
Filippo KTS B.V.
Spaarndamseweg 214, 2021 KA
Haarlem, Noord-Holland
T
023-5258121
@
kts@bouwcenter-filippo.nl
web www.bouwcenter-filippo.nl

G
ledenlijst op alfabet
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Geers Tegeltechniek
Harfsensesteeg 24, 7217 MD
Harfsen, Gelderland
T
0575-469005
F
0575-469005
@
info@tegeltechniek.com
web www.tegeltechniek.com

Tegelzetbedrijf Gerke
Homburg 17a, 4153 BS
Beesd, Gelderland
T
0345-681527
F
0345-681760
mob. 06-54212004
@
tegelzetbedrijfgerke@gmail.com

Tegelzet- en stucbedrijf Geurten
Casimir Ubaghslaan 44, 6301 LP
Valkenburg, Limburg
T
043-6014638
mob. 06-20975630
@
bahco_1@live.nl

Van Gils Tegelwerken V.o.F.
Beekseweg 9, 5087 KA
Diessen, Noord-Brabant
T
013-5041652
F
013-5042696
mob. 06-21245565
@
info@vangilstegelwerken.nl
web www.vangilstegelwerken.nl

Handelsonderneming Jan Groen BV
Hoefweg 95, 2665 CC
Bleiswijk, Zuid-Holland
T
010-5215055			
@
j.keijzer@jangroentegels.nl

De Groot Tegelzettersbedrijf
Uden BV
Bitswijk 5, 5401 JA
Uden, Noord-Brabant
T
0413-265725
F
0413-253277
@
info@degroottegels.nl

H
Ter Haar Techniek
Woestijnstraat 3, 1448 PD
Purmerend, Noord-Holland
mob. 06 - 41421017			
@
info@terhaartechniek.nl

Tegelwerk Heijblom V.o.F.
Boerenkamplaan 120, 5712 AH
Someren-Eind, Noord-Brabant
T
0493-380397
F
0493-380351
mob. 06-51315091
@
info@tegelwerkheijblom.nl
web www.tegelwerkheijblom.nl

Helming tegelwerken
Seesinkbeeklaan 11, 7061 EA
Terborg, Gelderland 			
mob. 06-55584500
@
info@helmingtegelwerken.nl

Hendriks tegelwerken
Ebbingkamp 35, 9471 CB
Zuidlaren, Drenthe
mob. 06 - 15 85 14 11
@
hendrikstegelwerken@gmail.com
web hendrikstegelwerken.nl

C.H. van Herpen Holding B.V.
Wiekenas 14, 5388 DG
Nistelrode, Noord-Brabant
T
0412 - 61 16 29
mob. 06 - 52 65 49 12
@
chrisvanherpen@gmail.com

Hilhorst Tegels &
Sanitair - Tegelwerken BV
Postbus 8038, 6401 VA
Heerlen, Limburg
T
045-5444542
F
045-5440973
mob. 06-25001000
@
info@hilhorst.nl
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Tegelzetbedrijf Heinemeijer
Transformatorhof 25/27, 7556 RA
Hengelo, Overijssel
mob. 06-53918174
@
heinemeijer@gmail.com

Tegelzettersbedrijf
Th. v.d. Helm BV
Kerkweg 39A, 2641 GB
Pijnacker, Zuid-Holland
T
015-3697302
F
015-3694051
@
administratie@
		
helmsanitair-tegels.nl
web www.helmsanitair-tegels.nl
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i
F. Hoefnagel Tegelhandel en
Tegelzettersbedrijf B.V.
Julianalaan 29, 5161 BA
Sprang-Capelle, Noord-Brabant
T
0416-274358
@
info@hoefnagel.com
web www.hoefnagel.com

Tegelzettersbedrijf
van de Hoeven
Nedereindseweg 532, 3546 PT
Utrecht, Utrecht			
T
030-6060899
F
030-6870521		
@
info@vdhoeventegels.nl
web www.vdhoeventegels.nl

John Hoezen Tegelwerken
De Rietzanger 7, 5271 LN
Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant
T
073 - 551 74 54
mob. 06 - 51 20 15 42
@
john@hoezentegelwerken.nl
web www.hoezentegelwerken.nl

Tegelzettersbedrijf Houwen VoF
3e Haagstraat 149, 5707 VC
Helmond, Noord-Brabant			
mob. 06-24893345
@
info@houwen-tegelwerken.nl
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Tegelzettersbedrijf Henk
Hultermans
Hoge Ham 28, 5104 JG
Dongen, Noord-Brabant
T
0162-320245
mob. 06-53945169
@
h.hultermans@hetnet.nl

International Ceramic
Import Company BV
Industrieweg 14, 6651 KR
Druten, Gelderland
T
0487 - 59 76 20
@
ivan@icagroep.nl
web www.icagroep.nl

j
J. Veldman Montage
Mr JB Kanlaan 34, 7715 PM
Punthorst, Overijssel
T
0529 - 48 52 16
F
0529 - 48 57 16
@
info@veldmanmontage.nl
web www.veldmanmontage.nl

Jacco's Design Tegelwerk
Driekoningenhof 67, 1483 XS
De Rijp, Noord-Holland
mob. 06 - 23 73 09 15
@
jaccodesigntegelwerk
		
@hotmail.com

Jerry’s Tegelwerken
Bennekomseberg 23, 3825 RH
Amersfoort, Utrecht
mob. 06-53412592
mob. 06-53412592
@
info@jerrystegelwerken.nl
web www.jerrystegelwerken.nl

Joustra Tegels
Gieterij 90, 2211 ZD
Noordwijkerhout, Zuid-Holland
T
0252 - 34 47 44
mob. 06 - 22 51 46 98
@
info@joustrategels.nl
web www.joustrategels.nl

K
Tegelzetbedrijf KEMO
Anton Deenplein 6, 1132 JB
Volendam, Noord-Holland
T
0299-369467
F
0299-373328
mob. 06-53843247
@
info@kemotegelwerk.nl

Tegelzetbedrijf/Tegelstudio
Kersten BV
Theobaldusweg 22, 5825 BL
Overloon, Noord-Brabant
T
0485-572027
F
0478-763043
mob. 06-10901481
@
info@kerstenboxmeer.nl

J. Kikkert Tegelwerken
Schipbeek 10, 8064 JH
Zwartsluis, Overijssel
T
038-3865190
mob. 06-48187844
@
info@kikkerttegelwerken.nl
web www.kikkerttegelwerken.nl

Tegelzetbedrijf H. Klomp
Anijssstraat 13, 7322 PM
Apeldoorn, Gelderland
mob. 06 - 12 72 88 18
@
info@tegelzetbedrijfklomp.nl
web www.tegelzetbedrijfklomp.nl

Tegelzetbedrijf Piet Kooger
Slotskolk 10, 1794 BG
Oosterend, Noord-Holland
T
0222-318463
@
info@tegelhuisoosterend.nl

Koppens Tegelwerken
Van Kuppenveldweg 4, 5721 TB
Asten, Noord-Brabant
T
049-3688474
mob. 06-12075121
@
johan@koppenstegelwerken.nl
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Tegelzetbedrijf Kerstholt
Hoge Dijk 15 B, 3401 RD
IJsselstein, Utrecht
T
030 - 699 11 54
mob. 06-54371768
@
kerstholt@caiway.nl		

Leo Kieboom Tegelwerken
Werkensedijk 86, 4251 PS
Werkendam, Noord-Brabant
T
0183 - 50 49 79
F
0183 - 50 49 79
mob. 06 - 51 16 95 72
@
lktegelwerken@ziggo.nl
web www.leokieboomtegelwerken.nl
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Tegelzetbedrijf M. Korevaar
Neerpolderseweg 7, 3381 JP
Giessenburg, Zuid-Holland
T
0184-651122
mob. 06-21825770
@
info@korevaartegel.nl

Korrel's Tegelshowroom
De Maalstroom 9, 8255 RN
Swifterbant, Flevoland			
T
0321-325495			
@
info@de-tegelshowroom.nl
web www.de-tegelshowroom.nl

De Tegelzetters
Koster van Ginkel
Hoevelakenseweg 138, 3784 WK
Terschuur, Gelderland
mob. 06-52373061
@
info@detegelzetters.eu

L
Gebr. van de Laar BV
Tegels en Natuursteen
Boekenderhofweg 38, 5925 NE
Venlo-Blerick, Limburg
T
077-3826245
F
077-3871936
@
info@gebrvandelaar.nl
web www.gebrvandelaar.nl
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Fred Lamberink Tegelzetter	
Weidestraat 33, 2861 TL
Bergambacht, Zuid-Holland
T
0182-353378
mob. 06-19610976
@
f.lamberink@ziggo.nl

Tegelzettersbedrijf Leenders BV
Bergstraat 52, 5427 EB
Boekel, Noord-Brabant
T
0492-323084
F
0492-325679
mob. 06-53474690
@
info@leenderstegelzetters.nl

Lenders Tegelwerken
Poorterweg 85, 5984 NM
Koningslust, Limburg
mob. 06-25175096
mob. 06-18366707
@
info@lenders-tegelwerken.nl

Johan Lenssen Tegelwerken
Binnenveld 3, 5763 BT
Milheeze, Noord-Brabant
mob. 06 - 45 81 08 74
@
johanlenssentegelwerken@		
		
gmail.com

Loman Tegelzettersbedrijf
Vierkante Bosje 2, 3755 BH
Eemnes, Utrecht			
T
035-6981713			
@
info@lomantegelwerken.nl

Tegelzetbedrijf L. Lommers BV
Geenhovensedreef 28a, 5552 BD
Valkenswaard, Noord-Brabant
T
040-2233915
F
040-2233922
mob. 06-22438180
@
info@loeklommers.nl
web www.loeklommers.nl

Tegelzettersbedrijf Loomans BV
Ambachten 6, 5711 LC
Someren, Noord-Brabant
T
0493-494505
F
0493-472579
mob. 06-20228783
@
info@tegelhandelloomans.nl
web www.tegelhandelloomans.nl

Aannemersbedrijf &
Tegelwerken van Luik
Bosch 1, 6021 AN
Budel, Noord-Brabant
mob. 06-55335606
@
erik@vanluiktegelwerken.nl

Lutterman Tegels B.V.
Industrieweg 12, 1785 AG
Den Helder, Noord-Holland
T
0223-636300
@
mark@lutterman.nl

m
Stephan Maas Tegelwerken
Biecamp 14, 5384 DJ
Heesch, Noord-Brabant
T
0412-455489
mob. 06-83554581
@
maastegelwerken@kpnmail.nl

V.o.F. C. v.d. Maden & Zn.
Stoompoort 10, 1792 CT
Oudeschild, Noord-Holland
T
0222-313320
F
0222-314818
mob. 06-22925289
@
info@mooitegelwerk.nl

Tegelzettersbedrijf
M. van der Meer en Zn.
Hoofdweg 10 F, 2908 LC
Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland
T
010 - 437 27 51
@
sander@vdmeertegels.nl
web www.vdmeertegels.nl

P.A. van der Meer Tegelwerken
Olof Palmeborg 110, 3124 TS
Schiedam, Zuid-Holland
T
010-5927789
F
010-5911390
mob. 06-12149909
@
pavandermeer@hotmail.com

Ton Mestrom Badkamerstyling
Gestraatje 15, 6065 AB
Montfort, Limburg
T
0475-541873
F
0475-542394
@
info@tonmestrom.nl

Van der Meulen Drachten BV
De Giek 14, 9206 AT
Drachten, Friesland
T
0512-510250
F
0512-540030
mob. 06-12993502
@
bm@vandermeulendrachten.nl
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Tegelzettersbedrijf Marcelis BV
Houtschelf 18, 3371 KB
Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland
T
0184-613482
F
0184-616048
mob. 06-51512923
@
adenbraber@marcelis-tegels.nl
web www.marcelis-tegels.nl

Maurik Tegelzetbedrijf
Tolweg 12, 2042 EL
Zandvoort, Noord-Holland
T
023-5714419
F
023-5714419
mob. 06-51389087
@
info@tegelmakelaar.nl
web www.tegelzetbedrijf-maurik.nl
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n
Hendrik Meulmeester
Tegelwerken
Nieuwlandseweg 10, 4341 CP
Arnemuiden, Zeeland
T
0118-603406
mob. 06-57587374
@
info@hendrikmeulmeester.nl

Bert Nieuwenhuis Tegeltechniek
Lijdijkweg 6, 4354 KB
Vrouwenpolder, Zeeland
T
0118-591027
F
0118-594586
mob. 06-53776050
@
tegeltechn@zeelandnet.nl

Mijs Tegels & Sanitair BV
De Marowijne 25, 1689 AR
Zwaag, Noord-Holland
T
0229-211614
F
0229-211682
mob. 06-21826288
@
info@mijstegels.nl
web www.mijstegels.nl

Tegelzetbedrijf Dick Nieuwenhuis
Zompe 22, 4353 RT
Serooskerke, Zeeland
T
0118-592491
F
0118-592711
mob. 06-53152245
@
dickn@hetnet.nl

Tegelzetbedrijf G. van de Minkelis
Bovenkerkseweg 18, 3381 KB
Giessenburg, Zuid-Holland
T
0184-653052
@
snoesjes@zonnet.nl

Tegelzetbedrijf R. van de Minkelis
Peursumseweg 55, 3381 KT
Giessenburg, Zuid-Holland
T
0184-651948
F
0184-651948
mob. 06-21244103
@
rminkelis@xs4all.nl
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Mutsaars Project Afbouw BV
Kempenlandstraat 15, 5262 GK
Vught, Noord-Brabant
T
073-6561637
F
073-6562328
mob. 06-53421440
@
jw@mutsaarsbv.nl
web www.mutsaarsbv.nl

Nijkamp Tegelzetbedrijf
Jacob Reviusstraat 51, 7461 ZM
Rijssen, Overijssel
mob. 06-51331534
@
info@nijkamptegels.nl
web www.nijkamptegels.nl

o
Tegelzetbedrijf Paul van Oort
Kloosterstraat 16, 5386 AT
Geffen, Noord-Brabant
@
info@paulvanoort.nl

Tegelzettersbedrijf Oostbörg BV
Postbus 183, 3450 AD
Vleuten, Utrecht
T
030-6772421
F
030-6775583
mob. 06-51297777
info@oostborg.nl
@
web www.oostborg.nl

Ouburg Totaal Techniek
Distel 55, 1689 TC
Zwaag, Noord-Holland
mob. 06 - 21 88 42 02
@
ouburgtotaaltechniek@
hotmail.com
web www.ouburgtotaaltechniek.nl

PB & de Graaf
Dusseldorperweg 37, 1906 AH
Limmen, Noord-Holland
T
072-5054164
F
072-5055179
mob. 06-53169969
@
pbendegraaf@msn.com

Oude Geerdink Tegels &
Sanitair BV
Van Koersveldweg 8, 7665 SG
Albergen, Overijssel
T
0546-442095
F
0546-442016
@
frank@oudegeerdink.nl

Pemar Tegelwerken B.V.
Werststeeg 16, 5258 TB
Berlicum, Noord-Brabant
T
073-5033432
mob. 06-53861550
@
info@pemartegelwerken.nl
web www.pemartegelwerken.nl

p
Pater Tegelwerken
Langeweide 329, 1722 WL
Zuid Scharwoude, Noord-Holland
T
0226-344909
F
0226-343497
@
info@patertegelwerken.nl

Richard Pauly Tegelwerken
Ganzestraat 28, 5527 CB
Hapert, Noord-Brabant
mob. 06-22822812
@
info@tegelwerkenhapert.nl

Tegelzetbedrijf R. van Putten
Vleugelboot 26B, 3991 CL
Houten, Utrecht
T
030-2440222
F
030-2447664
@
info@rvputten.nl
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Tegelzetbedrijf Richard Pater
Dorpsstraat 699, 1723 HE
Noord scharwoude, Noord-Holland
T
072-8080136
mob. 06-53333569
@
richardpater@planet.nl

Van Pol Tegelwerken
Molenstraat 51, 6099 AJ
Beegden, Limburg
T
0475-572731
mob. 06-53518773
@
info@vanpoltegelwerken.nl
web www.vanpoltegelwerken.nl
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r
Raaijmakers tegels en sanitair
Raam 20, 5422 WX
Gemert, Noord-Brabant
T
0492-362862
F
0492-363003
mob. 06-53509410
@
info@raaijmakerstegelsensanitair.nl

RBR Tegelprojecten
Twentepoort West 45, 7609 RD
Almelo, Overijssel			
T
0546-814764			
@
info@rietmeijertegels.nl

Remmers
Tegelzettersbedrijf V.o.F.
Garstkampsestraat 15A, 6611 KS
Overasselt, Gelderland
T
024-6222378
F
024-6221265
mob. 06-52737321
@
remmers.tegelzettersbedrijf@		
gmail.com
web www.remmerstegelzettersbedrijf.nl
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Resisto Tegelprojecten BV
Randweg 11, 5711 DJ
Someren, Noord-Brabant
T
0493-472490
F
0493-841828
mob. 06-38518207
@
info@resisto.nl

Restorations Nederland
St. Willibrordstraat 39, 5056 HS
Berkel-Enschot, Noord-Brabant
mob. 06-54347499
info@tegelherstel.nl
@
web www.tegelherstel.nl

G.A. Reus Beheer B.V.
Raadhuisstraat 18, 1829 BV
Oudorp, Noord-Holland
T
072 - 511 08 99
mob. 06 - 22 91 67 52
@
g.reus97@upcmail.nl

Tegelzetbedrijf Cor de Ridder
Zuidwal 27, 4341 CG
Arnemuiden, Zeeland
mob. 06-57577836
@
corderidder@zeelandnet.nl

Rietmeijer Tegelzetbedrijf B.V.
Twentepoort West 45, 7609 RD
Almelo, Overijssel
T
0546-814764
F
0546-812555
mob. 06-547713836
@
administratie@rietmeijertegels.nl
web www.rietmeijertegels.nl

Rijnberg Afbouw
Burg. van Lichtenbergstraat 16, 4691 JJ
Tholen, Zeeland
mob. 06-12612491
@
info@rijnbergafbouw.nl
web www.rijnbergafbouw.nl

Tegelzettersbedrijf
B.J. van der Rijst V.o.F.
Hei- en Boeicopseweg 23, 4126 RD
Hei- en Boeicop, Zuid-Holland
T
0345-642315
F
0345-642409
mob. 06-53369794
@
info@van-der-rijst-tegels.nl

s
Rijvo Tegelhandel BV
Volume 6, 1446 WJ
Purmerend, Noord-Holland
T
0299-408050
F
0299-408060
@
info@rijvo.nl
web www.rijvo.nl

Tegelzetbedrijf
Dick van Schagen
Sterrenboschstraat 8, 1704 CN
Heerhugowaard, Noord-Holland
T
072-8503971
mob. 06-22920487
@
info@dick-tegel.nl

Rikkert Tegelwerken BV
Vonderweg 27, 7468 DC
Enter, Overijssel
T
0547 - 386505		
F
0547-386506
@
rutger.kerkhof@
rikkerttegelwerken.nl

Schalkwijk Tegels
en Natuursteen B.V.
Meent 1 B, 3471 EA
Kamerik, Utrecht
T
0348-401145
@
info@schalkwijktegelwerken.nl
web www.schalkwijktegelwerken.nl

Roma Tegelzettersbedrijf
Fideliolaan 356, 1183 PX
Amstelveen, Noord-Holland
mob. 06-42960762
@
roma-tegel@hotmail.com

Schinkel Tegelzetbedrijf
Klemit 8, 5325 KG
Hedel, Gelderland
T
073-5991416
mob. 06-55733836
@
info@schinkel-tegelzetbedrijf.nl
web www.schinkel-tegelzetbedrijf.nl

Rongen Tegelzettersbedrijf V.o.F.
Keizersveld 22, 5803 AN
Venray, Limburg
T
0478-550410
F
0478-550411
mob. 06-21842920
@
rongenvof@hetnet.nl
web www.rongenvof.nl

Ton Scholten Tegels & Sanitair BV
Westerwerf 2, 1911 JA
Uitgeest, Noord-Holland
T
0251-319101
F
0251-315511
@
info@tonscholten.nl
web www.tonscholten.nl

ledenlijst op alfabet

Van Rossum Tegelwerken B.V.
Rossinistraat 19, 5344 AK
Oss, Noord-Brabant
T
0412-624690
@
Info@vanrossumtegels.nl
web www.vanrossumtegels.nl

Scholten Tegelwerken BV
Postbus 142, 7480 AC Haaksbergen
Alsteedseweg 32, 7481 RW Buurse
T
053-5696417
F
053-5696265
@
info@scholtentegelwerken.nl
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Tegelzetbedrijf Sieraad-de Moel
Willebrordstraat 51, 1971 DB
IJmuiden, Noord-Holland
T
0255-534171
mob. 06-53336481
@
dicksieraad@gmail.com

P. Slaats Tegelwerken
Neerkant BV
Dorpsstraat 35, 5758 AN
Neerkant, Noord-Brabant
T
077-4663252
F
077-4663525
@
info@slaats-tegelwerken.nl
Slager Marmer en Tegelwerken
Hendrik Werkmanhof 9, 3544 MB
Utrecht, Utrecht
T
030-6886079
mob. 06-53583067
@
rob@marmerentegelwerken.nl

Tegelwerken Slager
Breezij 4, 4152 GB
Rhenoy, Gelderland
T
0345-683521 / 681216
F
0345-535836
@
hans.els.slager@outlook.com

Tegelwerken Slager Jr.
Blauwe Huis 21, 4153 CX
Beesd, Gelderland
T
0345-785226
mob. 06-15436428
@
sj.slager@telfort.nl
ledenlijst op alfabet
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Slegers Vloer- & Tegelwerken BV
Instraat 9, 6021 AC
Budel, Noord-Brabant
T
0495-492399
F
0495-494705
@
info@slegerstegelwerken.nl
web www.slegerstegelwerken.nl

Tegelwerken Jan Slenders BV
Taxandrialaan 53, 6021 XW
Budel, Noord-Brabant
T
0495-494061
F
0495-497034
mob. 06-21895000
@
info@slendersbv.nl

Badkamer & Tegelspecialist
F. Slenders
Zitterd 10, 6027 NP
Soerendonk, Noord-Brabant
T
0495-593428
mob. 06-21895001
@
f.slenders@planet.nl

Tegelzettersbedrijf
J. Slingerland
Buitendams 431, 3371 BH
Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland
T
0184-611917
@
info@slingerlandtegels.nl

Niels van der Sluis
Tegelzetbedrijf
Spaansevaartstraat 83, 2022 XC
Haarlem, Noord-Holland
T
0235-269602
mob. 06-54975881
@
vdsluistegelwerk@kpnmail.nl

Tegelzetbedrijf Smit (Pitjes)
Dick Tolstraat 14, 1132 KJ
Volendam, Noord-Holland
T
0299 - 36 98 35
mob. 06 - 14 66 77 85
@
pitjes.smit@quicknet.nl

Smit Tegels Groningen B.V.
Jeverweg 2 - 7, 9723 JE
Groningen, Groningen
T
050-5490737
@
info@smittegels.nl
web www.smittegels.nl

Smits en Strauven
Tegelzettersbedrijf
De Hooge Akker 19, 5661 NG
Geldrop, Noord-Brabant
T
040-2265204
F
040-2260524
mob. 06-29002878
@
info@smitsstrauven.nl

D. Snel & Zn. Tegelzetbedrijf
Zuiderzeedreef 22, 1262 AE
Blaricum, Noord-Holland
mob. 06-53476148
@
jan.snel@hotmail.nl

Tegelzetonderneming Sorée
Hertog Alvastraat 64, 5923 CL
Venlo, Limburg
T
077-3825776
mob. 06-41590004
@
tegelzetondernemingsoree
@kpnmail.nl"

Stam & de Lange Tegelwerken
& Natuursteen B.V.
Hovenierslaan 1, 3925 BW
Scherpenzeel, Gelderland
T
033-2774899
F
033-2774634
mob. 06 - 53 75 69 23
@
info@stamendelange.nl
web www.stamendelange.nl

Tegelzetbedrijf H. Sterken
Ferd. Bolstraat 24a, 5753 BL
Deurne, Noord-Brabant
T
0493-315797
F
0493-321537
mob. 06-22444200
@
tegelhandelhsterken@
		
hotmail.com

Strak tegelwerk Ferdy de Kort
Kwarteldonk 7, 5467 CW
Veghel, Noord-Brabant
mob. 06 - 24 88 90 24
@
info@straktegelwerk.nl

SVK Tegelwerken BV
Postbus 33, 1800 AA
Alkmaar, Noord-Holland
T
072-5183222
F
072-5183307
mob. 06-22809094
@
info@svktegelwerken.nl

t
De Tegelboer
President Steynstraat 9, 5642 HN
Eindhoven, Noord-Brabant
mob. 06-44054165
@
mdesdemir@hotmail.com

ledenlijst op alfabet

Tegelzetbedrijf
van der Stappen BV
Alanenweg 9, 5342 PV
Oss, Noord-Brabant
T
0412-623620
F
0412-652022
mob. 06-53624268
@
info@vandersteppen.eu

Exclusieve Tegelwerken
Steijvers
Notelaar 1, 5721 DK
Asten, Noord-Brabant
T
0493-696818
mob. 06-22784495
@
etsasten@kpnplanet.nl
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De Tegelboode
Zuiderstraat 38, 1689 HE
Zwaag, Noord-Holland
mob. 06 - 50 64 65 16
@
dtgboode@kpnmail.nl
web www.detegelboode.nl

Tilma Totaal Afbouw BV
Postbus 2509, 3800 GB
Amersfoort, Utrecht
T
033-4569579
F
033-4565466
@
tilmatotaalafbouw@me.com

Tegelidee B.V.
Kelvinring 22, 2952 BG
Alblasserdam, Zuid-Holland
T
078-6913948
@
info@tegelidee.nl

Timmers Terrazzo & Afbouw
Markerinkdijk 25, 7122 RT
Aalten, Gelderland
T
0543 - 53 97 62
mob. 06 - 47 69 94 06
@
info@timmersbarlo.nl
web www.timmersbarlo.nl

Tegelprojecten B.V.
Tinus van der Sijdestraat 27, 5161 CD
Sprang-Capelle, Noord-Brabant
T
0416-284450
F
0416-282169
mob. 06-46768086
@
info@tegelprojecten-bv.nl
web www.tegelprojecten-bv.nl

Tervoort Tegelwerken
Meidoornlaan 17, 1935 EX
Egmond-Binnen, Noord-Holland
T
072-5070214
F
072-5070295
@
info@tervoorttegelwerken.nl
web www.tervoorttegelwerken.nl

ledenlijst op alfabet
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TGL Tegels & Tegelzetters
Spekhuisstraat 5, 1531 RL
Wormer, Noord-Holland
T
075-6571310
F
075-6228373
@
info@tgl.nl
web www.tgl.nl

TGLS
Heideweg 60a, 3829 BB
Hooglanderveen, Utrecht			
T
088-1211000			
@
everieke@tgls.nl		

Tomaello M & M
Aannemersbedrijf
Wil Vinjéstraat 58, 3151 MM
Hoek van Holland, Zuid-Holland
T
0174-385222
mob. 06-10228001
@
tomaello3@hetnet.nl

Troost Tegelzetters V.o.F.
Skoon 10, 1511 HV
Oostzaan, Noord-Holland
T
075-6160187
F
075-6700546
mob. 06-20018949
@
info@troosttegels.nl

Tuijps Tegelprojecten BV
Postbus 46, 1130 AA
Volendam, Noord-Holland
T
0299-480260
F
0299-480269
@
info@tuijps.nl

V
Harry van der Velden tegels,
natuursteenvloeren & sanitair BV
Industrieweg 15, 5281 RW
Boxtel, Noord-Brabant
T
0411-672097
F
0411-682474
@
administratie@
harryvandervelden.nl
web www.harryvandervelden.nl

Tegelzettersbedrijf
Van der Velden V.O.F.
Everdenberg 49, 4902 TT
Oosterhout, Noord-Brabant
T
0162-462474
mob. 06-53488458
@
natuur41@xs4all.nl

Van de Ven Tegels
Eerselseweg 13, 5511 KL
Knegsel, Noord-Brabant
T
0497-336000
F
0497-336001
mob. 06-23227020
@
vandeventegels@hetnet.nl
web www.vandeventegels.nl

Tegelzetbedrijf H. Verheugen BV
Kommiezenlaan 21, 3125 AM
Schiedam, Zuid-Holland
T
010-4376750
F
010-4378808
mob. 06-53780108
info@verheugen.nl
@
web www.verheugen.nl

Kars Vlaanderen Tegelwerken
Wildweg 25, 1272 AJ
Huizen, Noord-Holland
T
035-5259689
mob. 06-54643706
@
karsvlaanderen@planet.nl

Tegelzettersbedrijf
J. van Vliet BV
Noordeindseweg 412, 2651 LP
Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
T
010-5113914
F
010-5112218
@
ypanen@vanvliettegels.nl

Luut Voerman Tegelzetbedrijf
Kopseweg 11, 6587 AR
Middelaar, Limburg
mob. 06-53653477
@
luut@upcmail.nl

Roy Voermans Tegelwerken
Bosstraat 22, 6099 AM
Beegden, Limburg
T
0475-582191
F
0475-582080
mob. 06-51853902
@
voermanstegelwerken@hetnet.nl

ledenlijst op alfabet

Thijs Verhagen Tegelwerken
Gemertseweg 15, 5741 PD
Beek en Donk, Noord-Brabant
T
0413-216153
mob. 06-53180151
@
info@thijsverhagen.nl
web www.thijsverhagen.nl

Tegelzetbedrijf Verlaan
Valkenburgerlaan 14, 2771 DA
Boskoop, Zuid-Holland
T
0172-216084
F
0172-210461
mob. 06-53281208
@
verlaan-tegels@hetnet.nl
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Tegelwerken L. Vogels
Prins Hendriklaan 7, 6442 AA
Brunssum, Limburg
T
045-5273276
F
045-5641782
mob. 06-53462214
@
info@vogelstegels.nl		

Tegelzetbedrijf Riny van de
Water V.o.F.
West 11, 1633 JA
Avenhorn, Noord-Holland
T
0229-543514
F
0229-542296
@
info@rinyvandewater.nl

Tegelzetbedrijf A. de Vries & Zn.
Johan Enschedeweg 74, 1422 DR
Uithoorn, Noord-Holland
T
0297-527820
F
0297-525218
mob. 06-54754743
@
sander@adevriesenzn.nl
web www.adevriesenzn.nl

Wessels Afwerkingsbedrijf NV
Postbus 86, 7130 AD
Lichtenvoorde, Gelderland
T
0544-371042
F
0544-375907
mob. 06-55592314
@
info@wesselsafwerking.nl
web www.wesselstegels.nl

De Vries Tegelwerken
& Natuursteen
Marskramer 15, 3161 ND
Rhoon, Zuid-Holland
@
info@dvtn.nl

Tegelzetbedrijf
Westland / Huizen V.o.F.
Ceintuurbaan 56, 1271 BJ
Huizen, Noord-Holland
T
035-5252110
F
035-5241979
mob. 06 - 51 33 27 18
@
info@westland-huizen.nl

Van Vugt Tegelwerken
Ghijseland 222, 3161 VP
Rhoon, Zuid-Holland
T
010-5012290
F
010-2029471
mob. 06-21682639
@
vvtw@xs4all.nl

w
ledenlijst op alfabet
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Van der Waay Tegelwerken
Kousenbandstraat 24, 1104 HN
Amsterdam, Noord-Holland
mob. 06 - 30 37 79 05
@
info@jolfvanderwaay.nl
web www.jolfvanderwaay.nl

Westlands Tegelbedrijf
Henri de Brabander
Waterlijn 34, 2681XM
Monster, Zuid-Holland
T
0174-244570
F
0174-283802
mob. 06-54742704
@
hentenel@kabelfoon.nl

Van Wezel Tegelwerken BV
Bernseweg 20C, 5324 JW
Ammerzoden, Gelderland
T
073-5996100
F
073-5996290
@
info@vanwezeltegelwerken.nl
web www.vanwezeltegelwerken.nl

Tegelzettersbedrijf &
Tegelhandel Wijen
Pannenweg 100, 6031 RK
Nederweert, Limburg
T
0495-632019
F
0495-634696
@
info@wijentegels.nl

Wuyts BV Tegels
Tegelwerken Sanitair
Tarasconweg 9, 5627 GB
Eindhoven, Noord-Brabant
T
040-2423232
F
040-2421059
mob. 06-51789306
@
info@wuytsbv.nl

Tegelzetbedrijf de Wilde BV
Waterweg 6, 8071 RS
Nunspeet, Gelderland
@
info@dewildetegels.nl

Tegelzettersbedrijf Willemsen
Voltalaan 2, 6431 CJ
Hoensbroek, Limburg
T
045-5226357
F
045-5281789
mob. 06-27097975
@
willemsen.w@home.nl

Wolf OnderhoudService
Leehove 73, 2678 MB
De Lier, Zuid-Holland
T
0174-352044
@
info@wolfonderhoud.nl
web www.wolfonderhoud.nl

Paul Wolterink – Tegelwerken
Martin Leliveltstraat 71, 7131 ZJ
Lichtenvoorde, Gelderland
T
0544-376338
mob. 06-20302726
@
info@paulwolterink.nl
web www.paulwolterink.nl

Van de Zande Tegelwerken
Fluitekruidstraat 145, 4461 MG
Goes, Zeeland
mob. 06-30194504
@
info@vandezandetegelwerken.nl

Zet tegelwerken
Fazantendonk 28, 5467 DL
Veghel, Noord-Brabant
T
0413-353113
mob. 06-20613960
@
info@zettegelwerken.nl

René Zuidema Keuken & Badkamermontage Tegelwerken
Pastorieweg 14, 9995 PN
Kantens, Groningen
T
0595 - 55 14 71
F
084 - 729 33 13
mob. 06 - 51 94 11 51
@
info@renezuidema.nl
web www.renezuidema.nl

Tegelshowroom
Zwarthoed-Kirry
Oosthuizerweg 13, 1135 GH
Edam, Noord-Holland
T
0299 - 45 16 00
@
info@kirry.nl
web www.kirry.nl

ledenlijst op alfabet

Tegelzetbedrijf
J.M. van Woudenberg
Graaf van Lynden van Sandenburgweg 33
3945 PA, Cothen, Utrecht
T
0343-562370
mob. 06-21273089
@
info@
tegelzetbedrijfwoudenberg.nl

z
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De 3-componenten design epoxy voeg- en
lijmmortel die eenvoudig te verwerken is.
Beschikbaar in bijna 20 kleuren.

Meer informatie

www.codex-x.nl

codex | A brand of Uzin Utz Group

adverteerdersindex
121			 Schlüter
04			 COBA	
118			 Codex
08			 Dural
123			Forbo-Eurocol
39 & 119 Hilhorst		
02			 Omnicol	
46			 Sopro
16			 TCKI	
124			 VLK	

HILHORST GROEP KERKRADE
Samenwerkende Bedrijvengroep
Hilhorst Tegels & Sanitair bv
H&S Tegelwerken bv
Sanidrome Hilhorst bv
Schössler Tegeltechniek bv

Showroom tegels & sanitair:
Wiebachstraat 28
6466 NG Kerkrade
Tel.: (045) 544 45 42
www.hilhorst.nl
info@hilhorst.nl

Limburg Tegelwerken bv
Schürgers-Hilhorst GmbH
(re)creatieve projekten
Actieradius Benelux & Duitsland

adverteerdersindex

Hilvasto bv
projektontwikkelingen-innovaties
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Wijzigingsformulier
✂
WIJZIGINGSFORMULIER LEDENLIJST
Titels, voorletters en naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Telefaxnummer:
Email- en/of webadres:

s.v.p. in gesloten enveloppe retourneren aan:
Secretariaat BOVATIN
Postbus 310
3900 AH Veenendaal
T 0318 – 547 366
@ bovatin@bovatin.nl

✂
SUGGESTIES/OPMERKINGEN TEN AANZIEN VAN HET JAARBOEK
Graag een e-mail naar:
wijzigingsformulier
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Redactie Jaarboek BOVATIN
@ redactie@bovatin.nl

Schlüter ®-SHELF/-KERDI-BOARD-N/-NLT
Aflegruimtes en verlichte nissen
Nieuwe kleuren

Schlüter-SHELF-E-S1
TSOB – Alu. structuur-gecoat brons

Schlüter-SHELF-E-S2
MBW – Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

Schlüter-SHELF-E-S3
TSC – Alu. structuur-gecoat crème

Schlüter-KERDI-BOARD-N / -SHELF-N
TSBG – Alu. structuur-gecoat beigegrijs

Schlüter-SHELF-W
MGS – Alu. met kleurcoating, grafietzwart mat

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT

Met de variant voorgevormde inbouwelementen met Plug & Play LED verlichting
Schlüter-KERDI-BOARD-NLT kunt u aantrekkelijke verlichte nissen en plateaus
met keramiek of natuursteen maken. De
Schlüter-SHELF planchetten met het elegante STYLE-design bieden overal praktische
aflegruimtes, waar tegels worden geplaatst
of reeds aanwezig zijn. Schlüter-SHELF-N
zijn rechthoekige planchetten voor gebruik
in de kant-en-klare KERDI-BOARD-N/-NLT
nissen.

www.schlueter-systems.nl

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk · Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de

Notities
			

notities
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BREEAM S CO R E L

WE HEBBEN EEN BINNENKLIMAATAKKOORD
Het Waterdicht Tegelwerk Systeem van Forbo Eurocol heeft het EC 1PLUS-keurmerk.
Dit zorgt voor een gezonder binnenklimaat en is nog aantrekkelijker in gebruik!
Forbo Eurocol biedt al jarenlang het succesvolle Waterdicht Tegelwerk Systeem, een unieke combinatie van primers,
lijmen, voeg- en afdichtmiddelen voor perfect waterdichte ruimtes. Na voortdurend verbeteren in het terugdringen
van de emissie van Eurocol-producten, is nu het EC 1PLUS-keurmerk toegevoegd aan het Waterdicht Tegelwerk
Systeem. EC 1PLUS staat voor extreem lage uitstoot van stoffen in de binnenruimte. Tegelzetters voldoen hiermee aan
de strengste BREEAM emissie-eisen van opdrachtgevers aan hun projecten.
Meer informatie over waterdicht tegelwerk en de
producten van Eurocol vind je op www.eurocol.nl/breeam.

Adres
Loire 150
2491 AK Den Haag
Telefoon: 070 - 444 06 80
E-mail:
Website:

info@vlk.nu
www.vlk.nu

Leden Sectie Tegellijmen VLK:
Ardex GmbH
www.ardex.eu
Bostik Benelux
www.bostik.nl

codex | a brand of Uzin UtzGroup
www.codex-x.nl
Forbo Eurocol Nederland B.V.
www.eurocol.nl
Kiwitz B.V.
www.kiwitz.nl
www.mapei.nl

Mapei Nederland B.V.
www.mapei.nl
Omnicol Nederland B.V.
www.omnicol.eu

PCI
www.PCI-Afbouw.nl
Schönox
www.schoenox.nl

Zie ook de advertenties van deze bedrijven in de BOVATINfo

