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Omdat de prijs gunstig was, sloten we een deal. En daar stonden 
we dan met ons aankoopbewijs in de hand in een donker, voch-
tig huis. geen idee hoe we 80 m² antieke vloertegels onbescha-
digd konden verwijderen! Was er nog wel elektriciteit aanwezig, 
vroegen we ons af bij thuiskomst?
Hulptroepen werden ingeschakeld en 4.000 kg aan tegels en 
cement resten passeerden voorzichtig de grens om in onze 
achter tuin te belanden. Het keukenvloertje werd gelegd, de 
overige tegels via Internet te koop aangeboden. Onze belang-
stelling was gewekt, wij wilden alles over antieke motief tegels 
weten: hun geschiedenis, het productieproces, grondstoffen, 
genres, kleuren, motieven. De voorraad antieke tegels in onze 
achtertuin was inmiddels verdwenen: maar het zaadje FLOORZ 
was geplant…
We hebben niet stilgezeten: we zochten en vonden antieke 
tegels, vooral in België en Frankrijk en we verkochten deze in 
onze onderneming FLOORZ. Die mag er inmiddels zijn, nationaal 
en internationaal!
antieke tegelvloeren zijn mooi, speciaal, maar niet eindeloos 
verkrijgbaar. De voorraad is beperkt. Een partij is soms net te veel 
of te weinig voor een heel project. Daarom zijn we ook op zoek 
gegaan naar een alternatief en vonden dat in de productie van 
nieuwe Portugese cementtegels. Tijdens deze jarenlange zoek-
tocht naar antieke vloeren hebben we elke vloer die we vonden 
digitaal vastgelegd: elk motief, elke kleur en combinaties waarin 
deze voorkomen. aan inspiratie voor het opzetten van onze 
nieuwe collectie heeft het ons dan ook nooit ontbroken...
Deze collectie Portugese cementtegels viel goed in de smaak. 
Sindsdien zijn we, week in week uit, bezig met het ontwerpen 
van de mooiste tegels die geïnspireerd zijn op de Jugendstil en 
art-nouveau motieven. Met een unieke collectie die maandelijks 
groeit en een grote voorraad van minimaal 30.000 m² leveren we 
dagelijks tegels door heel Europa. 

“Het zou een motieftegel-

vloertje worden. Voor de 

keuken van ons huis in 

aanbouw. Maar nergens 

in Nederland vonden 

we een vloer naar onze 

smaak. Dus speurden we 

dagenlang naar een  

geschikte antieke tegel-

vloer in België en Frank-

rijk. Uiteindelijk vonden 

we wat we wilden  

hebben. Alleen wilde  

de verkoper alle tegeltjes 

van de gehele beneden-

verdieping in één  

verkoop kwijt!“

 Voorwoord
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Feiten over Portugese 
tegels op een rij

   Vele toepassingen als vloer- of 
wandtegel, binnen of buiten op 
balkon of onder overkapping.

    Duurzaam milieu vriendelijk  
product.

   Zeer lange levensduur: mits  
gelegd volgens aangegeven 
instructies en behandeld met de 
juiste onderhoudsproducten  
(zie hoofdstuk 4).

   geschikt voor vloerverwarming.
   Toepasbaar als wand- en als vloer-
tegel, ook op badkamer en toilet.

   De tegels worden handgemaakt, 
waardoor kleur, dikte en vorm  
(minimaal) kunnen afwijken.

   Minder duurzaam op plekken die 
onderhevig zijn aan veel regen, 
felle zon en vorst. Het kan wel 
mits de tegels jaarlijks zorgvuldig 
behandeld worden. 

Over deze brochure

In deze brochure treft u een overzicht aan van 
de FLOORZ-collectie, achtergrond informatie 
en instructies voor het leggen en optimaal 
onderhouden van Portugese cementtegels. 
Om een constante kwaliteit te kunnen garan-
deren, laat FLOORZ de tegels uitsluitend in 
zorgvuldig geselecteerde productie ateliers 
produceren. Samengesteld uit wit cement, 
water, marmerpoeder en natuurlijke kleurpig-
menten.

We hanteren 2 collecties Portugese tegels:
   FLOORZ specials: door ons geselecteerde 

kleuren en/of patronen.
   Premium: bestaat uit complexe patronen 

met 5 of meer kleuren per tegel. Deze serie 
is iets duurder, omdat de productie arbeids-
intensiever is. 

De meeste tegels zijn direct uit voorraad  
leverbaar op europallets of per doos. De 
tegels kunnen gecombineerd worden met 
boord tegels (borders), hoeken (corners) en 
plinten. 

We werken met 3 standaard formaten  
(1,5 tot 1,6 cm dik):

   20 x 20 cm 
   15 x 15 cm 
   14 x 14 cm 

Stappenplan

als u tegels gaat aanschaffen raden wij u aan 
om een eerst een aantal stappen te volgen 
voor optimaal resultaat:

   Maak met behulp van een schaaltekening 
een legplan, zodat het motief en de voegen 
optimaal uitkomen.

   Bereken aan de hand van het legplan het 
aantal (motief )tegels, boordtegels, hoeken 
en/of plinten. Zorg voor een aantal reserve 
tegels van elk, omdat er met snijden of leg-
gen altijd wat uitval kan ontstaan.

   Bestudeer de leginstructies (zie hoofdstuk 4).
   Bereken hoeveel lijm en voegmateriaal er 

nodig is. Houd hierbij goed rekening met 
de status van de ondervloer, oneffenheden 
en bestaande elementen zoals bijvoorbeeld 
deuren, dorpels of afvoeren in de bestaande 
situatie. (Schakel e.v.t. vakkundige hulp in!)

   Reinig de tegels grondig na het leggen
   Impregneer (1 malig) volgens instructies en 

laat ze goed drogen voor gebruik.

Vragen of bestellen?

Dat kan via de website of in de showroom. 
Kijk voor de actuele openingstijden op de 
website. We zijn dagelijks telefonisch bereik-
baar van 9:00 - 17:00 uur (m.u.v. zondagen).

Wij helpen u graag verder!

Handige tips bij de aanschaf

Gespecialiseerd in Antieke 
 en Portugese cementtegels 
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Tegels worden al sinds de 
verre oudheid toegepast. 
archeologen troffen in het 
Midden-Oosten al gedecoreer-
de leemtegels en geglazuurde 
bakstenen aan van ruim 2000 
jaar voor Christus.
FLOORZ richt zich vooral op de 
motieven uit België en Frank-
rijk.  België, en dan vooral 
antwerpen, was al vanaf de 
vroege Middeleeuwen een 
van de belangrijkste Europese 
productiecentra van tegels. 
na de introductie van de 
techniek van het droogpersen, 
was het vooral aan de familie 
Boch te danken dat in België 
en Frankrijk de productie van 

ingelegde tegels, naar Engels
voorbeeld ( Minton ) op gang 
kwam. Deze keramische 
patroontegels werden een 
enorm succes en het duurde 
dan ook niet lang voordat 
concurrerende fabrieken hun 
deuren openden. nagenoeg 
alle fabrieken exporteerden 
een aanzienlijk deel van hun 
productie, waardoor deze 
tegels over zowat de gehele 
wereld werden  verspreid.
Echter, een nadeel van de 
keramische motieftegels was 
de prijs. De productie van 
cementtegels was goedko-
per. Mede door de gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding 
bleef de cementtegel tot aan 
de Tweede Wereldoorlog een 
veelgevraagd product. gent 
gold hierbij als het hart van de 
Belgische cementtegelproduc-
tie. aanvankelijk produceerde 
men alleen ‘unicouleur’ tegels: 
cementegels in 1 kleur. Later, 
door gebruik te maken van 
mallen, kon men cementtegels 
met motieven maken die uit 
meerdere kleuren bestonden.

Hoe worden cemen-
tegels tegenwoordig 
gemaakt?

Het productieproces van 
cementtegels is gelukkig nooit 
verloren gegaan! nog steeds 
produceren we onze cement-
tegels volgens dit authentieke 
procedé, stuk voor stuk hand-
gemaakt!
De basis is pigment, marmer-
poeder en (wit) cement. 
Een mengsel van pigmenten
en het marmerpoeder wordt 
in de juiste verhouding ge-
mengd met water tot een 
vloeibaar mengsel in de 
gewenste kleur. Dit mengsel 

Motieftegels: een kleurrijk stukje geschiedenis

wordt in een losse mal ge-
goten die de vorm heeft van 
het decor van de te maken 
tegel in een laagdikte van 
ongeveer 4 millimeter. Deze 
mal is geplaatst in de stalen 
buitenmal met een stalen 
bodemplaat. Indien de mal 
helemaal voorzien is van de 
juiste kleuren wordt deze 
uit de mal gepakt en wordt 
het vrijgekomen, nog vloei-
bare, patroon van de toplaag 
bedekt met fijn cement. Dit 
cement bind direct het water 
uit de gegoten kleurlaag. nu 
wordt er nog meer Portland-
cement toegevoegd tot het de 
totale gewenste dikte van de 
uiteindelijke tegel is bereikt. 
nu wordt er een stalen pers-
plaat boven op het cement 
gelegd en wordt het geheel 
onder een hydraulische pers 
onder extreem hoge druk tot 
een massieve tegel geperst. 
nu wordt de buitenmal verwij-
derd en wordt de tegel gecon-
troleerd op onvolmaaktheden 
waarna hij meerdere dagen in 
een bak met water geplaatst 

wordt om goed uit te harden.
na deze uitharding worden 
de tegels nogmaals gecontro-
leerd en de scherpe randen 
met een wetsteen  enigszins 
gezoet. De tegels worden nog 
enige dagen gedroogd om 
zo verder te rijpen en worden 
vervolgens verpakt: klaar voor 
verzending naar ons magazijn.

FLOORZ is gespecialiseerd 
in deze Portugese cement-
tegels. Een bewuste keuze, 
omdat we overtuigd zijn van 
de duurzame eigenschappen 
en de authentieke uitstraling 
van dit product. geen en-
kele vloertegel kan naar onze 
mening tippen aan de warme 
en unieke uitstraling van deze 
cementegels. Het productie 
procedé is namelijk niet voor 
niets onveranderd gebleven 
door de eeuwen heen. 
Er komt geen verhitting, verf 
of chemisch proces aan te pas 
en de basis grondstoffen zijn 
allemaal 100% natuurlijk: 
water, marmerpoeder en orga-
nische kleurpigmenten. 

Laat u overtuigen 
in onze showroom…
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20 x 20 motieven

Project:
Showroom FLOORZ
Motief:
Sparklez 01

2. Portugese tegels

Agadir

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Astrea

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Blue Autumn

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Boch 4

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74
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Casablanca 
XL-Dark Grey

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Casablanca 
XL-F18

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Casablanca 
XL-F26

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Chronoz 
Black

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Circlez 02

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Circlez 
03-F29

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Circlez 04

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Circlez 05

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74
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Circlez 07

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Cloverz 
02-F29

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Crozz 01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Curlz White

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Escher 01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Fez 01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz 03

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz 04

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74



22 232. Portugese tegels 2. Portugese tegels

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.  (Prijs)wijzingen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.  (Prijs)wijzingen voorbehouden.Consumentenfolder Portugese Tegels  |  uitgave © 03-2016 Consumentenbrochure Portugese Tegels  |  uitgave © 03-2016

Flowerz 12

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz 04 
Blue Version

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 13
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz 14

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz 13

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz Zero 
01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz Zero 
15

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz Zero 
F26

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz Zero 
BW

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74



24 252. Portugese tegels 2. Portugese tegels

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.  (Prijs)wijzingen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.  (Prijs)wijzingen voorbehouden.Consumentenfolder Portugese Tegels  |  uitgave © 03-2016 Consumentenbrochure Portugese Tegels  |  uitgave © 03-2016

Flowerz Zero 
WB

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Geoz 02

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Geoz 03

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Geoz 04

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Flowerz Zero 
WDG

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Iriz

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Marrakech 
01a

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Marrakech
02

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74
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Orbiz F15

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Orbiz F18

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Orbiz F26

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Patchwork 
Living 
Colorz

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Marrakech 
03

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Patchwork 
Black and 
White

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Sirius Black

Sirius Black 
Reverse

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74
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Sparklez 01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Sparklez 02

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Sparklez 03

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Starz 03

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Starz 03 
Black

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Starz 03 Blue

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Sirius Green

Sirius Dark 
Grey

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74
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Vicious  
Circlez 02

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Yildiz

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

15 x 15 motieven

Project:
Showroom FLOORZ
Motief:
Cloverz 01

2. Portugese tegels

Starz 06

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74

Vicious  
Circlez 01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 68,50
Prijs/stuk  € 2,74
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Calla

Formaat in cm 15x15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 44
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 79,20
Prijs/stuk  € 1,80

Carlina 02

Formaat in cm 15x15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 44
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 79,20
Prijs/stuk  € 1,80

Cloverz

Formaat in cm 15x15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 44
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 79,20
Prijs/stuk  € 1,80

Leafz 01

Formaat in cm 15x15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 44
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 79,20
Prijs/stuk  € 1,80

Lilyz Blue

Formaat in cm 15x15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 44
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 79,20
Prijs/stuk  € 1,80

Bizzie Lizzie 
02

Formaat in cm 15x15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 44
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 79,20
Prijs/stuk  € 1,80
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14 x 14 motieven

Project:
Toilet woonhuis
Motief:
Starz 04
Effen tegel: 
F10

2. Portugese tegels

Bizzie Lizzie

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Carlina 01
Premium

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 85,00
Prijs/stuk  € 1,70

Casablanca

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Cerium
Premium

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 85,00
Prijs/stuk  € 1,70
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Circlez 01

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Circlez 06

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Daffodilz

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Fairy Floss
Premium

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 85,00
Prijs/stuk  € 1,70

Flowerz 06

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Flowerz 07 
Blue Version

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Flowerz 08
Premium

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 85,00
Prijs/stuk  € 1,70

Geoz 01

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59
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Jugendstil 01
Premium

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 85,00
Prijs/stuk  € 1,70

Jugendstil 02

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Lilyz Black

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Patchwork 
14x14 cm

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Starz 04

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Starz 05

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59

Wistania

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 79,50
Prijs/stuk  € 1,59
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Boordtegels en hoeken

Motief:
Flowers 7 blue 
version
Border:
16 en 15
Corner:
16 en 15

2. Portugese tegels

Border  
19-F10

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border  
19-F18

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border  
19-F26

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,74
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Border 04

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 
05-F10

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 
05-F18

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 
06-F18

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 
07-F26

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 12

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 13

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 15

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20
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Border 16

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Border 17

Border 22

Formaat in cm 7x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Formaat in cm 7x15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid 48
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,20

Corner 01

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 
19-F18

Formaat in cm 10x10 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 
19-F26

Formaat in cm 10x10 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 04

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00
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Corner 
05-F10

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 
05-F18

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 
06-F18

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 
07-F26

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 07-F7

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 12

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 13

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 15

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00
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Corner 16

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Corner 17

Corner 22

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Formaat in cm 7x7 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 4,00

Effen tegels en plinten

Project:
Showroom FLOORZ

2. Portugese tegels
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DG
Dark grey

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 67,50
Prijs/stuk  € 2,70

F11
Gebroken wit

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 67,50
Prijs/stuk  € 2,70

F18
Mat zwart

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 67,50
Prijs/stuk  € 2,70

F26
Oud groen

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 67,50
Prijs/stuk  € 2,70

F29
Vaal blauw

F26
Oud groen

Formaat in cm 20x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 25
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 67,50
Prijs/stuk  € 2,70

Formaat in cm 15 x 15 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 44
Verpakkingseenheid 12
Prijs/m2 € 79,20
Prijs/stuk  € 1,80

F10
Antraciet

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 77,50
Prijs/stuk  € 1,55

F12
Muis grijs

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 77,50
Prijs/stuk  € 1,55
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F11
Gebroken wit

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,5 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 77,50
Prijs/stuk  € 1,55

Plint DG
Dark Grey

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,60

Plint F11
Gebroken wit

Plint F15
Zand

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,60

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,60

F18
Mat zwart

Formaat in cm 14x14 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 50
Verpakkingseenheid 24
Prijs/m2 € 77,50
Prijs/stuk  € 1,55

Plint F18
Mat zwart

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,60
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Plint F26
Oud groen

Plint Stone
Steen rood

Plint Grey 
Mist

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,60

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,60

Formaat in cm 10x20 cm
Dikte in cm 1,6 cm
Aantal stuks/m2 n.v.t.
Verpakkingseenheid per stuk verkrijgbaar
Prijs/m2 n.v.t.
Prijs/stuk  € 2,60
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Motieftegels: een kleurrijk stukje geschiedenis

Na de introductie van de techniek van het 
droogpersen kwam de productie van ingelegde 
tegels naar Engels voorbeeld goed op gang. 
Dit was vooral te danken aan de pioniersfamilie 
Boch. Deze keramische patroontegels werden 
een enorm succes en het duurde dan ook niet 
lang voordat concurrerende  fabrieken hun deu-
ren openden. Nagenoeg alle fabrieken expor-
teerden een aanzienlijk deel van hun productie, 
waardoor deze tegels over zowat de gehele 
wereld zijn verspreid.
Echter, een nadeel van deze keramische pa-
troontegels , was de prijs. De productie van 
cementtegels was goedkoper. Mede door deze 
gunstige prijs-kwaliteitverhouding bleef de ce-
menttegel tot aan de Tweede Wereldoorlog een 
veelgevraagd product.  Vooral Gent ontwikkelde 
zich hierbij als het hart van de Belgische ce-
menttegelproductie. Aanvankelijk produceerde 
men alleen “unicouleur” tegels: cementegels in 1 
kleur. Later, door gebruik te maken van patroon-

mallen, kon men cementtegels met motieven 
maken die uit meerdere kleuren bestonden.

Hoe worden Portugese cemente-
gels tegenwoordig gemaakt?

Het productieproces van cementtegels is geluk-
kig nooit verloren gegaan! Nog steeds produce-
ren we onze cementtegels volgens dit authen-
tieke procedé. stuk voor stuk handgemaakt!

FLOORZ is gespecialiseerd in deze Portugese 
cementtegels. Een bewuste keuze, omdat we 
overtuigd zijn van de duurzame eigenschap-
pen en de authentieke uitstraling van dit pro-
duct. Dat heeft de tijd inmiddels ook bewezen: 
daarom is het productieproces door de eeuwen 
heen onveranderd gebleven. Er komt geen ver-
hitting, verf of chemisch proces aan te pas en de 
basis grondstoffen zijn allemaal 100% natuurlijk: 
water, marmerpoeder en organische kleurpig-
menten. 

Nieuwsgierig? Kom langs in onze showroom!

Tegels worden al sinds de verre 

oudheid toegepast. Archeologen 

troffen in het Midden-Oosten 

al gedecoreerde leemtegels en 

geglazuurde bakstenen aan van 

ruim 2000 jaar voor Christus.

FLOORZ richt zich vooral op de 

motieven uit België en Frankrijk.  

België, en met name  Antwerpen, 

was al vanaf de vroege 

Middeleeuwen een van de 

belangrijkste Europese produc-

tiecentra van tegels.

PRODucTiEPROcEs

De basis voor elke cementtegel is pigment, 
marmerpoeder en (wit ) cement. Een mengsel 
van pigmenten en het marmerpoeder wordt in 
de juiste verhouding gemengd met water tot 
een vloeibaar mengsel ontstaat. Dit mengsel 
wordt vervolgens in een patroonmal gegoten 
in een laagdikte van ongeveer 4 millimeter. 
Deze mal is geplaatst in een stalen buiten-
mal met hieronder een stalen bodemplaat. 
De patroonmal wordt verwijderd nadat alle 
vakjes zijn gevuld met de juiste kleur. Over  het 
vrijgekomen, nog vloeibare, patroon gaat een 
laag fijn cement. Dit cement bindt direct  met 
het water uit de gegoten kleurlaag. Nu wordt 
er nog meer Portlandcement toegevoegd tot 
de gewenste dikte van de tegel is bereikt. Met 
behulp van een hydraulische pers  wordt het 
geheel  onder extreem hoge druk tot een mas-
sieve tegel geperst. Nadat de buitenmal is ver-
wijderd wordt de tegel gecontroleerd en enkele 
dagen in een bak met water gelegd wordt om 
goed uit te kunnen harden.
Na deze uitharding worden de tegels nogmaals 
gecontroleerd en de scherpe randen met een 
wetsteen  enigszins gezoet. De tegels moeten 
nog enige dagen drogen om zo verder te rijpen 
voordat ze verpakt worden: klaar voor verzen-
ding naar ons magazijn.
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1. Aankomst van de 
antieke tegels in onze 
werkplaats.

2. De tegels worden 
ontdaan van cement
resten, schoongemaakt, 
gesorteerd en geteld.

3. Elke partij wordt  
gefotografeerd. geco
deerd en opgeslagen in 
ons magazijn.

4. Alle voorradige series 
worden tentoongesteld 
in de showroom en op 
de website.

5. Verkochte partijen 
worden klaargemaakt 
voor verzending: in 
dozen of op pallets.

impressie van onze collectie antieke tegels
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4. Advies
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Natuurlijk wilt u een 

prachtige vloer en bent u 

benieuwd naar het eind-

resultaat. Maar voordat 

u kunt genieten van het 

eindresultaat is het zeer 

belangrijk het volgende 

stappenplan te volgen. 

Dit stappenplan garandeerd 
een leven lang woonplezier 
van uw Portugese tegelvloer. 
Net als natuursteen tegels 
zullen onze Portugese cement-
tegels moeten worden geïm-
pregneerd zodat ze wateraf-
stotend worden en geen vuil 
opnemen.

Het leggen en behandelen van 
de Portugese tegels is slechts 
eenmalig. Daarna pleegt u nor-
maal onderhoud zoals bij bijna 
alle vloeren. Lees de informatie 
op de volgende pagina aan-
dachtig door. 

Wij wensen u veel 
woonplezier toe!

4. Advies

Portugese tegels plaatsen en onderhouden 

TIP 2: Als u vragen 

heeft of onzeker bent 

over de behandeling, 

neem dan gerust 

contact met ons op 

om teleurstellingen te 

voorkomen! 

TIP 3: Laat u niet 

afschrikken door alle 

informatie. Het blijft 

heel eenvoudig, maar 

houdt u wel aan de 

spelregels.

TIP 1: Zet eerst een 

proefstuk op, voordat 

u de hele vloer gaat 

behandelen. 

Dit kan veel proble-

men en extra werk 

voorkomen. 

4. Advies

Wij wensen u 
veel woonplezier toe!
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1.  Maak een legplan 
voor uw  
Portugese tegels

Het klinkt misschien een 
beetje gek, maar weet hoe je 
de tegels moet gaan plaatsen. 
Lukraak beginnen met leggen 
zou kunnen zorgen voor pro-
blemen en het is dan ook heel 
belangrijk om te weten hoe het 
legpatroon eruit komt te zien. 
Een goede voorbereiding is 
cruciaal! Vaak kun je een raster-
papier gebruiken waarop je de 
te beleggen ruimte op schaal 
uittekent. Meestal bereken je 
het symmetrische midden van 
de vloer. Zo komt de vloer er 
recht in te liggen en heb je aan 
weerszijden van de vloer even 
grote snij stukken. 

2.  Portugese tegels 
lijmen

Gebruik voor het lijmen van de 
Portugese tegels alleen witte, 
flexibele lijm die ook geschikt 
is voor het plaatsen van witte / 
doorschijnend marmer. 
Wij hebben de juiste tegellijm 

voor cementtegels op voorraad 
en deze wordt ten zeerste aan-
geraden aan te kopen bij uw 
Portugese tegels om eventu-
ele problemen te voorkomen. 
Deze lijm is speciaal voor onze 
Portugese tegels aanbevolen 
na uitvoerige laboratorium 
testen. Floorz geeft derhalve 
alleen garantie op de  
tegels bij aanschaf en gebruik 
van de door ons geadviseerde 
en gefactureerde tegellijm. 
Verkiest u (of uw klant) met 
een andere tegellijm te 
werken, dan ligt de volledige 
verantwoordelijkheid bij de 
klant/tegelzetter. 

Zorg ervoor dat u schoon 
werkt. Houdt er rekening mee 
dat de tegels in dit stadium 
nog niet behandeld zijn en dus 
gevoelig voor vlekvorming. 
Verwijder direct al het vuil dat 
tijdens het leggen op de tegels 
komt. De te verlijmen onder-
grond dient vetvrij en stofvrij te 
zijn. Floorz adviseert altijd een 
voorstrijkmiddel om de hech-
ting te versterken. Maak elk 
doosje open en maak stapeltjes 
met elk 1 tegel uit 1 doos. Heeft 

u bijvoorbeeld 20 doosjes, 
maak dan stapels van 20 tegels. 
Zo worden alle tegels gelijkma-
tig over uw tegelvloer verdeeld 
en krijgt u het mooiste egale 
resultaat. Nooit doosje voor 
doosje verwerken, altijd de 
tegels mengen voor een mooie 
kleurnuance. 

Laat de lijm goed uitharden! 
Ons advies is om de vloer 
minimaal 3 dagen goed te 
laten drogen met open voe-
gen. Doordat de voegen open 
blijven kan het vocht uit de 
tegellijm verdampen. Zijn de 
cementtegels erg vochtig, dan 
is het verstandig om de vloer 
minimaal een week te laten 
drogen in een goed geventi-
leerde ruimte. Gebruik nooit 
vloerverwarming om het 
droogproces te versnellen! 

cementtegels zijn juist zo mooi 
omdat de patronen doorlopen. 
Maak de voegen daarom niet 
te breed. 1 tot 1,5 mm is het 
mooiste. Het op maat snijden 
van de cementtegels is geen 
enkel probleem. Een waterge-
koelde tegelsnijder klaart de 

klus eenvoudig en ook met 
een haakse slijper is dit prima 
te doen. Ook hier geldt weer: 
werk schoon en zorg ervoor 
dat  de tegels direct schoon 
gemaakt worden met water om 
het intrekken van het slijpsel in 
de toplaag te voorkomen. 

Kunnen de Portugese tegels 
dan niet in een cementbed 
worden gelegd? in principe zou 
dit ook kunnen, maar er kleven 
toch een aantal nadelen aan 
deze manier van leggen. Van-
daar dat we adviseren om voor 
de optie verlijmen te gaan. ce-
ment bevat veel vocht en het 
kan wel tot 4 weken (!) duren 
totdat al het vocht is verdampt. 
Deze tijd heeft u waarschijnlijk 
niet tijdens uw verbouwing, 
dus deze optie valt vaak al af 
wegens tijdgebrek. Ook is het 
zo dat cement nog kan gaan 
scheuren, met nadelige gevol-
gen voor uw Portugese tegel-
vloer. 
Gebruik nooit plastic of 
stuc loper om de vloer af te 
dekken. Het vocht kan nu niet 
meer weg en dit kan leiden tot 
lelijke vlekvorming! 

4. Advies

stappenplan voor plaatsen en onderhouden 

4. Advies

Legplan:

140x Motief
    4x Corner
  48x Border
178x F18

Snijden:
78x F18

1.   Maak een legplan 

2.   Portugese tegels verlijmen

3.   Portugese tegels voegen 

4.   Portugese tegels reinigen 

5.   Portugese tegels impregneren 

6.   Dagelijks onderhoud
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3.  Portugese tegels 
voegen

Gebruik een zo klein mogelijke 
voeg tot maximaal 1,5 mm om 
de patronen mooi door te laten 
lopen. Gebruik voor het voe-
gen een watervast voegmid-
del dat ook wordt gebruikt bij 
natuursteen: Floorz adviseert 
de Weber color comfort zilver-
grijs. Gebruik in ieder geval 
geen zwarte of synthetisch ge-
kleurd voegsel en niet van het 
merk Eurocol. Het bindmiddel 
in deze producten kan namelijk 
een chemische reactie met de 
vlekstop geven.  
u wordt ten zeerste aange-
raden de voegmiddelen bij 
uw Portugese tegelvloer aan 
te schaffen, dit om eventuele 
problemen te voorkomen. 
Het gebruik van alle andere 
voegmiddelen dan de door 
ons geadviseerde Weber color 
comfort zilvergrijs is op eigen 
risico en verantwoordelijkheid. 
Ook hier geldt dat de garantie 
op de tegels komt te vervallen 
indien u gebruik wenst te ma-
ken van andere dan het door 
ons verkochte en geadviseerde 

voegmiddel. u dient er reke-
ning mee te houden dat het 
voegmiddel tijdens het voegen 
op de juiste dikte is en niet 
te dun. Overtollig voegmid-
del onmiddellijk verwijderen 
met schoon water met daarin 
opgelost een dopje vuiloplos-
ser. Dit voorkomt kalkvlekken 
en cementsluier. Let op: de 
tegels zullen meerdere keren 
moeten worden schoonge-
maakt voordat alle voegmid-
del is verwijderd. Ga door 
met schoondweilen totdat het 
dweilwater weer helder is. Laat 
in geen geval resten van voeg-
middel op de tegels achter, 
anders bestaat de kans dat het 
voegmiddel in poreuze opper-
vlakken door dringt. 

4.  Portugese tegels  
reinigen

Als de voegen goed droog 
zijn, maak dan de vloer schoon 
met een schrobber. Gebruik 
warm tot heet water in de 
verhouding 1/3 vuil oplosser 
en 2/3 water. sterkere concen-
tratie mag ook afhankelijk van 

de vervuiling. Dweil de vloer 
meerdere keren na met warm 
tot heet water om het vuil te 
verwijderen. Let op: gebruik 
geen overtollig water bij het 
schoonmaken van de vloer. 
Het zal dan immers ook veel 
langer duren voordat de vloer 
droog genoeg is om verder te 
gaan met de volgende stap: 
het impregneren van de tegels. 

5.  Portugese tegels  
impregneren

Nu volgt een belangrijke stap. 
De poreuze Portugese tegels 
zullen moeten worden verdicht 
zodat ze zijn beschermd tegen 
vuil, vlekken en vocht. u gaat 
een beschermlaag aanbrengen 
met vlekstop. Deze vlekstop 
impregneert de Portugese 
tegels. De meeste problemen 
ontstaan doordat er te weinig 
vlekstop wordt gebruikt. Als 
basisregel kunt u aanhouden: 
1 liter vlekstop per 5 m2. 

Als u een impregneermid-
del zonder kleurverdieper 
gebruikt, zullen de tegels een 

doorleefde uitstraling krijgen 
met wat meer onderlinge 
kleurverschillen. Houdt u hier 
rekening mee. 
impregneer met kleurverdieper 
haalt de kleuren op en zal de 
onderlinge kleurverschillen wat 
meer nivelleren. 
Voordat u begint met het 
impregneren dienen de tegels 
volledig droog te zijn. Dat is 
gemakkelijk te achterhalen 
met een trucje: leg gedurende 
een aantal uren een velletje 
papier op de Portugese te-
gels. Trekt het papier krom of 
wordt het papier vochtig, dan 
is de Portugese tegelvloer nog 
niet droog! Portugese tegels 
mogen nooit geïmpregneerd 
worden als deze nog niet 
droog zijn. Door het gebruik 
van de vlekstop sluit u de te-
gels af, waardoor het vocht na 
het impregneren niet goed kan 
verdampen. Als gevolg hiervan 
kunnen er kleine witte vlekje 
ontstaan door kalkafzetting. 

Het impregneren van de 
Portugese tegels is kinder-
spel. Gebruik een blokkwast 
en breng de vlekstop ruim en 

gelijkmatig aan op de tegels. 
u zult zien dat de Portugese 
tegels de vlekstop snel op-
nemen. Als de vlekstop gaat 
schuimen tijdens het aanbren-
gen, gebruikt u een droge doek 
om de vlekstop uit te wrijven. 
Zo voorkomt u dat er vlek-
ken ontstaan. Zorg ervoor dat 
er geen residu op de tegels 
achterblijft en wrijf het overtol-
lige vlekstopmiddel goed uit 
over de Portugese tegels met 
een katoenen, niet pluizende 
doek. Als het hele oppervlak 
is behandeld kan er direct 
een tweede, derde, vierde en 
vijfde laag vlekstop worden 
aangebracht. Afhankelijk van 
de zuigende werking van de 
Portugese tegels blijft u vlek-
stop aanbrengen totdat deze 
niet meer intrekt. De water - en 
vlekafstotende werking van 
de vlekstop ontwikkelt zich 
binnen 24 uur. De droogtijd is 
ongeveer een uur. Lees voor 
gebruik altijd de gebruiksaan-
wijzing op de verpakking of 
raadpleeg de website van de 
fabrikant voor het productblad. 
uw Portugese tegelvloer is nu 
klaar voor gebruik en zal nog 

jarenlang meegaan. Afhanke-
lijk van de intensiteit van het 
gebruik, is het raadzaam de  
Portugese tegels om de paar 
jaar te ontvetten en daarna 
weer een paar keer te impreg-
neren. 

Belangrijk: een Portugese  
tegel verdicht pas helemaal 
na verloop van tijd door 
gebruik. Het is niet mogelijk 
om een Portugese tegel on-
middellijk na plaatsing volledig 
te verdichten met impregneer. 
Door regelmatig te onderhou-
den (dweilen) met Floorzeep 
ontstaat er een goede verdich-
ting van het tegeloppervlak en 
worden de Portugese tegels 
door patina steeds mooier en 
voller van kleur. 

6.  Dagelijks onderhoud

stofzuig de vloer en dweil  
minimaal 1 keer per week met 
Floorzeep. Dit is een neutrale 
zeep waar u mee kan dweilen 
en schrobben. De zeep laat na 
iedere behandeling een klein 
beschermlaagje achter, waar-

4. Advies4. Advies
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door de Portugese tegels na 
verloop van tijd iets gaan glim-
men en ze krijgen een mooi  
patina. Vooral de eerste weken 
na het leggen van uw Portuge-
se tegelvloer is het aan te raden 
uw vloer wat vaker te dweilen. 
Voor hardnekkige vlekken een 
pannensponsje gebruiken of 
boenen met een harde borstel 
en vuiloplosser. 
Het is mogelijk dat de tegels 
nog geruime tijd kalk uitzwe-
ten. Dit is een natuurlijk proces 
omdat de Portugese tegel uit 
gemalen marmerpoeder in 
combinatie met wit cement be-
staat. Hiertegen is niets te doen 
en deze vlekken verdwijnen na 
een tijdje vanzelf. 

Gebruik nóóit zuurhoudende 
schoonmaakmiddelen of 
middelen die kalkafbrekende 
bestanddelen bevatten zoals 
Wc-eend, schoonmaakazijn, 
Cilit-Bang of Anti-Kal. De 
gevolgen kunnen rampzalig 
zijn, aangezien deze bestand-
delen de kleurlaag van de 
tegels afbreken! Alle gebruikte 

onderhoudsmiddelen anders 
dan de ons geadviseerde Floor-
zeep zijn voor eigen risico en 
verantwoordelijkheid. 

FLOORZ cementtegels zijn stuk 
voor stuk handgemaakte ce-
mentgebonden vloertegels die 
op authentieke wijze en met 
de grootste zorg worden ver-
vaardigd. Desondanks kunnen 
afwijkingen in vorm en kleur, 
zoutuitslag, kalkuitslag of een 
bepaalde mate van craquelé 
voorkomen. 

Al deze voornoemde zaken zijn 
inherent aan cementtegels en 
dienen derhalve als normaal en 
karakteristiek te worden be-
schouwd. 

Voor vragen en onduidelijk-
heden kunt u het beste altijd 
eerst contact opnemen met 
FLOORZ.

4. Advies4. Advies

Voorgaande informa
tie is puur informatief 
en aan deze gegevens 
kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
Bovendien zijn ze 
afhankelijk van de 
persoon die deze 
informatie toepast op 
onze producten. 

Verder verwijzen wij 
u graag naar onze 
actuele  Algemene 
Voorwaarden. 
U kunt deze vinden op
onze website www.
floorz.nl/algemene
voorwaarden
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5. Voorwaarden
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OUDE EN ANTIEKE TEGELS
 
Onze oude vloertegels zijn gemiddeld 100 
jaar oud en destijds handgemaakt. Het 
is dan ook begrijpelijk dat de uitstraling 
van een oude vloer altijd imperfecties 
vertoond. Dit kan zich uiten in kleurver-
schillen, barstjes/scheurtjes en kleine 
beschadigingen of gebruikers sporen. Juist 
door deze tegels te hergebruiken en in 
een nieuw interieur te plaatsen, krijgt u de 
karakteristieke, levendige en authentieke 
uitstraling. Elke vloer en zelfs elke tegel 
is uniek waardoor er een levendig effect 
ontstaat. Floorz hanteert daarom geen 
restitutiebeleid.Met het voldoen van het 
factuurbedrag accepteert de klant boven-
staande feiten en de daarbijbehorende 
imperfecties. 
Bij de aankoop van onze oude vloerte-
gels kan het zo zijn dat  u rekening dient 
te houden met een percentage tot 10% 
uitval. 
Wij besteden onze uiterste zorg om garant 
te kunnen staan voor het product dat we 
afleveren. Toch willen we u adviseren om 
uw bestelling altijd zelf te controleren. 
Eventuele reclamaties dienen binnen 48 
uur bij Floorz via email te zijn gemeld. De 
klant is altijd eindverantwoordelijk voor 
wat betreft de goedkeuring van de bere-
kende aantallen. Floorz stelt zich op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor fouten die 
gemaakt zijn tijdens de berekening van 
het aantal te leveren tegels en de daarbij 
behorende verhoudingen. De klant is 
verantwoordelijk voor het aanleveren van 
de juiste gegevens en de controle op de 
berekening van de benodigde aantallen. 
in principe worden al onze antieke vloeren 
in hun totaliteit verkocht. Elke antieke 
vloer is uniek en de demotegels in onze 
showroom mogen worden beschouwd 
als represenatief voor de hele partij. Elke 
antieke vloer wordt verkocht “als gezien” 

en retour nemen van een antieke vloer, of 
delen hiervan, zijn niet mogelijk. Voor een 
vloer met boorden kunnen er optioneel, 
indien aanwezig, hoeken worden aange-
boden. Deze kunnen per stuk worden ge-
kocht. Hoeveel hoeken men nodig heeft 
is afhankelijk van het te beleggen plan. in-
dien er hoeken aanwezig zijn, zullen deze 
worden aangeboden. Anders kan men er-
vanuit gaan dat er geen originele hoeken 
verkrijgbaar zijn. Technisch gezien kunnen 
er altijd genoeg hoeken worden gemaakt 
door 2 boordtegels verstek te zagen.

PORTUGESE CEMENTTEGELS

Floorz cementtegels zijn stuk voor 
stuk handgemaakte cementgebonden 
vloertegels die op authentieke wijze in 
ons eigen atelier en met de grootste zorg 
worden vervaardigd. Desondanks kunnen 
afwijkingen in vorm en kleur, kalkuitslag, 
zoutuitslag of een bepaalde mate van 
craquele voorkomen. Al deze voornoemde 
zaken zijn inherent aan onze Portugese 
tegels en dienen derhalve als normaal 
en karakteristiek te worden beschouwd. 
Vooral bij een volledige effen gekleurde 
tegel zullen meer kleurverschillen/vlek-
ken voorkomen dan op de motieftegels. 
Het is haast onmogelijk een volledig egale 
effen tegel te maken. Daarbij komt dat 
de FLOORZ collectie cementtegels hun 
eigen vintage karakter meekrijgen vanuit 
ons atelier. Kleurverschillen in effen tegels 
vormen geen aanleiding voor restitutie. 
Desgewenst kan FLOORZ u een aantal 
foto’s toesturen van effen tegels waarbij 
deze karaktervolle kleurverschillen te zien 
zijn. 
Komt u de Portugese tegels zelf ophalen 
dan dient u de cementtegels zelf te con-
troleren op breuk, schade, kleurverschillen 
alvorens de cementtegels te vervoe-

ren. Portugese tegels die zijn beschadigd 
kunnen dan direct worden omgeruild. 
u dient zelf voor geschikt vervoer te 
zorgen. Denk daarbij vaak dat niet het 
volume, maar het totaalgewicht een be-
perkende factor kan zijn. Reken ongeveer 
35 kilogram per m2. Verder dient u er reke-
ning mee te houden dat onze Portugese 
tegels droog moeten worden vervoerd. 
Onze Portugese tegels zijn een artisanaal 
product en kunnen schade ondervinden 
door onjuist transport. Onze Portugese 
tegels dienen altijd in hun oorspronkelijke 
verpakking met het Floorz logo op de 
juiste plaats te worden vervoerd. Zo staan 
de tegels altijd op hun korte kant en wordt 
het risico op breuk aanzienlijk verkleind. 
Portugese tegels ontvangen via onze 
expediteur dienen direct op schade en 
onuistheden te worden gecontroleerd. 
Bij schade of onjuistheden dient u Floorz 
binnen 24 uur via de mail op de hoogte 
stellen. Floorz is echter niet aansprakelijk 
voor schade die is ontstaan tijdens extern 
vervoer. 
Ons advies is om altijd onze aanbevolen 
legmiddelen en onderhoudsproducten te 
gebruiken. Deze producten zijn uitvoe-
rig getest en kunnen derhalve worden 
beschouwd als de beste producten om 
eventuele problemen te voorkomen. in-
dien een klant de geadviseerde producten 
niet wenst te nemen, zal dat op de fac-
tuur worden vermeld. Dit zou eventueel 
gevolgen kunnen hebben voor een latere 
reclamatie op de garantie. FLOORZ geeft 
geen enkele garantie op het resultaat 
door het gebruik van leg-en onderhouds-
producten welke niet door ons worden 
verkocht. De volledige verantwoordelijk-
heid voor het gebruik en het hieruit voor-
vloeiende resultaat van,  anders dan door 
ons geadviseerde producten,  berust bij 
de Wederpartij. De aanbevolen producten 
staan vermeld op de offerte of factuur. 

Algemene voorwaarden 
FLOORZ Portugese tegels en cementtegels

Floorz hanteert een strenge kwaliteitscon-
trole voor haar cementtegels en geeft dan 
ook 14 maanden garantie bij normaal ge-
bruik, mits de Portugese tegelvloer op de 
juiste wijze is gelegd en behandeld zoals te 
lezen is in hoofdstuk 4. 
u dient de tegels altijd droog en vorstvrij 
op te slaan. De Portugese tegels kunnen 
verkleuren indien de verpakking nat wordt. 
Floorz is niet aansprakelijk voor het leggen, 
de behandeling, het transport van uw 
Portugese tegels en de berekening van het 
juiste aantal benodigde cementtegels voor 
uw project. 
Factuurbedragen bestemd voor tegels die 
verzonden worden via onze transporteur 
dienen voorafgaande levering te worden 
voldaan. 
Reeds aanbetaalde bedragen komen niet 
voor restitutie in aanmerking. 
Factuurbedragen dienen te worden vol-
daan binnen 14 dagen na factuur datum. 
Na deze datum zullen de tegels automa-
tisch weer in de verkoop worden genomen. 
Voor onze zakelijke leveringen geldt een 
MAXiMALE betalingstermijn van 30 dagen 
na factuurdatum. Leveringen zullen auto-
matisch ON HOLD worden gezet indien de 
factuurdatum is overschreden. 
Alle verstrekte demotegels blijven eigen-
dom van FLOORZ en kunnen ten alle tijden 
worden terug gevraagd. 
 
Bereken de benodigde aantallen te-
gels met zorgvuldigheid. Hou een marge 
aan van ongeveer 5%. Floorz hanteert geen 
restitutiebeleid. De Wederpartij is altijd 
eindverantwoordelijk voor wat betreft de 
goedkeuring van de berekende aantallen 
en de juistheid van de te leveren producten 
en series tegels. Floorz stelt zich op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor fouten die 
gemaakt zijn tijdens de berekening van 
het aantal te leveren tegels en de daarbij 
behorende verhoudingen. De klant is 
verantwoordelijk voor het aanleveren van 
de juiste gegevens en de controle op de 
berekening van de benodigde aantallen en 
de juistheid van de te leveren goederen. 
Met het voldoen van de factuur verklaart 
de Wederpartij akkoord te gaan met de te 
leveren goederen zoals vermeld in de fac-
tuur. Alle kosten voor het aanbrengen en 
uitvoeren van wijzigingen aan de door de 

Wederpartij goedgekeurde factuur en de 
daaruit eventuele voortvloeiende kos-
ten zijn voor rekening van de Wederpartij.
Reclamaties binnen 8 dagen. Deze dienen 
schriftelijk via de mail info@floorz te wor-
den doorgegeven. 
Offertes zijn geldig zolang de voorraad 
strekt. 
indien door ons een monster is vertoond of 
verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn 
getoond of verstrekt bij wijze van aandui-
ding. De hoedanigheden van te leveren za-
ken kunnen van het monster of voorbeeld 
afwijken. Dit heeft ermee te maken dat al 
onze cementtegels stuk voor stuk hand-
gemaakte tegels zijn die in kleuren van 
elkaar kunnen verschillen. Tevens behoudt 
FLOORZ het recht om zelf te beslissen 
uit welke productiebatch de geoffreerde 
goederen worden uitgeleverd. 
 
Wij behouden ons het recht voor om 
bestellingen/orders zonder opgaaf van 
redenen te weigeren. 
Met het voldoen van de factuur verklaart 
de Wederpartij kennis te hebben genomen 
van onze algemene voorwaarden. 
FLOORZ hanteert geen restitutiebeleid mbt 
de vloertegels en wandtegels.We nemen 
dus geen tegels meer retour.

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Artikel 1 - Algemeen 
1.1    Deze voorwaarden zijn van toepas-
sing op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst tussen FLOORZ vof, hierna 
te noemen “FLOORZ” en een Wederpartij, 
waarop FLOORZ deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, voor zover van 
deze voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
1.2   De onderhavige voorwaarden zijn 
eveneens van toepassing op overeenkom-
sten met FLOORZ, voor de uitvoering 
waarvan door FLOORZ derden dienen te 
worden ingeschakeld. 
1.3    Deze algemene voorwaarden zijn 
eveneens geschreven voor de medewer-
kers van FLOORZ en haar directie. 
1.4    De toepasselijkheid van eventuele 
inkoop  of andere voorwaarden van de 
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 
1.5    indien één of meerdere bepalingen in 
deze algemene voorwaarden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn 
of vernietigd mochten worden, dan blijft 
het overigens in deze algemene voorwaar-
den bepaalde volledig van toepassing. 
FLOORZ en de Wederpartij zullen alsdan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalin-
gen ter vervanging van de nietige of 
vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalin-
gen in acht wordt genomen. 
1.6    indien onduidelijkheid bestaat 
omtrent de uitleg van één of meerdere 
bepalingen van deze algemene voorwaar-
den, dan dient de uitleg plaats te vinden 
‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
1.7    indien zich tussen partijen een situatie 
voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze 
situatie te worden beoordeeld naar de 
geest van deze algemene voorwaarden. 
1.8    indien FLOORZ niet steeds strikte 
naleving van deze voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen 
daarvan niet van toepassing zijn, of 
dat FLOORZ in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte 
naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen. 
 
Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen 
2.1    Alle offertes en aanbiedingen van 
FLOORZ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte 
een termijn voor aanvaarding is gesteld. 
Een offerte of aanbieding vervalt indien het 
product waarop de offerte of de aanbie-
ding betrekking heeft in de tussentijd, om 
wat voor reden dan ook, niet meer 
beschikbaar is. 
2.2    FLOORZ kan niet aan zijn offertes of 
aanbiedingen worden gehouden indien de 
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen 
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel 
een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 
2.3    De in een offerte of aanbieding 
vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Andere 
heffingen van overheidswege alsmede 
eventuele in het kader van de overeen-
komst  te maken kosten, daaronder 
begrepen vervoerskosten, advieskosten, 
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reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten 
en administratiekosten, kunnen worden 
doorberekend, tenzij anders aangegeven. 
2.4    indien de aanvaarding (al dan niet op 
ondergeschikte punten) afwijkt van het in 
de offerte of de aanbieding opgenomen 
aanbod dan is FLOORZ daaraan niet 
gebonden. De overeenkomst komt dan 
niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij FLOORZ 
anders aangeeft. 
2.5    Een samengestelde prijsopgave 
verplicht FLOORZ niet tot het verrichten 
van een gedeelte van de opdracht tegen 
een overeenkomstig deel van de opgege-
ven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden 
niet automatisch voor toekomstige orders. 
 
Artikel 3 - Contractsduur; leverings-
termijnen, uitvoering en wijziging 
overeenkomst; prijsverhoging 
3.1    De overeenkomst tussen FLOORZ en 
de Wederpartij wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de 
overeenkomst anders voortvloeit of indien 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeenkomen. 
3.2    is voor de voltooiing van bepaalde 
werkzaamheden of voor de levering van 
bepaalde zaken een termijn overeengeko-
men of opgegeven, dan is dit nimmer een 
fatale termijn. Bij overschrijding van een 
termijn dient de Wederpartij FLOORZ 
derhalve schriftelijk in gebreke te 
stellen. FLOORZ dient daarbij een redelijke 
termijn te worden geboden om alsnog 
uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
3.3    FLOORZ heeft het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door 
derden. 
3.4    FLOORZ is gerechtigd de overeen-
komst in verschillende fasen uit te voeren 
en het aldus uitgevoerde gedeelte 
afzonderlijk te factureren. 
3.5    indien de overeenkomst in fasen 
wordt uitgevoerd kan FLOORZ de 
uitvoering van die onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten totdat 
de Wederpartij de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijk 
heeft goedgekeurd. 
3.6    indien FLOORZ gegevens behoeft 
van de Wederpartij voor de uitvoering van 
de overeenkomst, vangt de uitvoeringster-

mijn niet eerder aan dan nadat de 
Wederpartij deze juist en volledig 
aan FLOORZ ter beschikking heeft gesteld. 
3.7    indien tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst blijkt dat het voor een 
behoorlijke uitvoering daarvan noodzake-
lijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, 
dan zullen partijen tijdig en in onderling 
overleg tot aanpassing van de overeen-
komst overgaan. indien de aard, omvang 
of inhoud van de overeenkomst, al dan 
niet op verzoek of aanwijzing van de 
Wederpartij, van de bevoegde instanties 
et cetera, wordt gewijzigd en de overeen-
komst daardoor in kwalitatief en / of 
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan 
kan dit consequenties hebben voor 
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen 
werd. Daardoor kan het oorspronkelijk 
overeengekomen bedrag worden 
verhoogd of verlaagd. FLOORZ zal daarvan 
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf 
doen. Door een wijziging van de overeen-
komst kan de oorspronkelijk opgegeven 
termijn van uitvoering worden gewijzigd. 
De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid 
van wijziging van de overeenkomst, 
daaronder begrepen de wijziging in prijs 
en termijn van uitvoering. 
3.8    indien de overeenkomst wordt 
gewijzigd, daaronder begrepen een 
aanvulling, dan is FLOORZ gerechtigd om 
daaraan eerst uitvoering te geven nadat 
daarvoor akkoord is gegeven door de 
binnen FLOORZ bevoegde persoon en de 
Wederpartij akkoord is gegaan met de 
voor de uitvoering opgegeven prijs en 
andere voorwaarden, daaronder begrepen 
het alsdan te bepalen tijdstip waarop 
daaraan uitvoering gegeven zal worden. 
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van 
de gewijzigde overeenkomst levert 
evenmin wanprestatie van FLOORZ op en 
is voor de Wederpartij geen grond om de 
overeenkomst op te zeggen. 
3.9    Zonder daarmee in gebreke te 
komen, kan FLOORZ een verzoek tot 
wijziging van de overeenkomst weigeren, 
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief 
opzicht gevolg zou kunnen hebben 
bijvoorbeeld voor de in dat kader te 
verrichten werkzaamheden of te leveren 
zaken. 
3.10    indien de Wederpartij in gebreke 

mocht komen in de deugdelijke nakoming 
van hetgeen waartoe hij jegens FLOORZ 
gehouden is, dan is de Wederpartij 
aansprakelijk voor alle schade (daaronder 
begrepen kosten) aan de zijde 
van FLOORZ daardoor direct of indirect 
ontstaan. 
3.11    indien FLOORZ bij het sluiten van de 
overeenkomst een bepaalde prijs overeen-
komt, dan is FLOORZ onder navolgende 
omstandigheden niettemin gerechtigd tot 
verhoging van de prijs, ook wanneer de 
prijs oorspronkelijk niet onder voorbe-
houd is opgegeven. 
-      indien de prijsstijging het is gevolg 
van een wijziging van de overeenkomst; 
-      indien de prijsverhoging voortvloeit 
uit een aan FLOORZ toekomende 
bevoegdheid of een op FLOORZ rustende 
verplichting ingevolge de wet; 
-    in andere gevallen, dit met dien 
verstande dat de Wederpartij die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst 
door een schriftelijke verklaring te 
ontbinden indien de prijsstijging meer 
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 
drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst, tenzij FLOORZ alsdan 
alsnog bereid is om de overeenkomst op 
basis van het oorspronkelijk overeengeko-
mene uit te voeren, of indien bedongen is 
dat de aflevering langer dan drie maanden 
na de koop zal plaatsvinden. 
3.12    Tegen een marktconforme vergoe-
ding kunnen wij uw bestelling laten bezor-
gen op een door u gewenste locatie. Wij 
maken onder andere gebruik van externe 
vervoerders. FLOORZ kan de zending 
bezorgen op een overeengekomen dag. Er 
dient altijd iemand aanwezig te zijn die 
bevoegd is de zending in ontvangst te 
nemen. indien de  transporteur niemand 
op het afleveradres aantreft, dan zal hij 
proberen telefonisch contact op te nemen 
met de wederpartij. is de wederpartij niet 
bereikbaar of  is de wederpartij niet in de 
gelegenheid om de bestelde producten 
zelf in ontvangst te nemen danwel door 
een derde in ontvangst te laten nemen, 
dan is de transporteur genoodzaakt om 
de volledige bestelling retour te nemen. 
De gemaakte kosten voor het retour 
nemen van de zending zullen verhaald 

worden op de wederpartij. De bestelling 
zal opnieuw aangeboden worden zodra de 
transportkosten én de eventuele onkosten-
vergoeding is overgemaakt aan FLOORZ. 
Hierna zal er in samenspraak met FLOORZ 
een nieuwe transportdatum gepland 
worden. Transporteur levert tot aan de 
voordeur. FLOORZ stelt zich niet aanspra-
kelijk voor schade die is ontstaan tijdens 
het transport. De Wederpartij  draagt de 
verantwoordelijkheid voor zijn/haar 
telefonische bereikbaarheid ten opzichte 
van de chauffeur. 
 
Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en 
tussentijdse opzegging van de overeen-
komst 
4.1   FLOORZ is bevoegd de nakoming van 
de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst terstond en met directe 
ingang te ontbinden, indien: 
a.    De Wederpartij de verplichtingen uit de 
overeenkomst niet, niet volledig of niet 
tijdig nakomt; 
b.    Na het sluiten van de overeen-
komst FLOORZ ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te 
vrezen dat de Wederpartij de verplichtin-
gen niet zal nakomen; 
c.    De Wederpartij bij het sluiten van de 
overeenkomst verzocht is om zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst en 
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
d.    indien door de vertraging aan de zijde 
van de Wederpartij niet langer van FLOORZ 
kan worden gevergd dat hij de overeen-
komst tegen de oorspronkelijk overeenge-
komen condities zal nakomen, is FLOORZ 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
e.    indien zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat nakoming van 
de overeenkomst onmogelijk of ongewij-
zigde instandhouding van de overeen-
komst in redelijkheid niet van FLOORZ kan 
worden gevergd. 
4.2    indien de ontbinding aan de Weder-
partij toerekenbaar is, is FLOORZ gerech-
tigd tot vergoeding van de schade, 
daaronder begrepen de kosten, daardoor 
direct en indirect ontstaan. 
4.3    indien de overeenkomst wordt 
ontbonden zijn de vorderingen 
van FLOORZ op de Wederpartij onmiddel-

lijk opeisbaar. indien FLOORZ de nakoming 
van de verplichtingen opschort, behoudt 
hij zijn aanspraken uit de wet en overeen-
komst. 
4.4    indien FLOORZ op de gronden als 
genoemd in dit artikel tot opschorting of 
ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde 
op generlei wijze gehouden tot vergoe-
ding van schade en kosten daardoor op 
enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstel-
ling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van 
wanprestatie, wel  tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht. 
4.5    indien de overeenkomst tussentijds 
wordt opgezegd door FLOORZ, zal FLOORZ 
in overleg met de Wederpartij zorg dragen 
voor overdracht van nog te verrichten 
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de 
opzegging aan de Wederpartij toereken-
baar is. Tenzij het tussentijds eindigen 
aan FLOORZ is toe te rekenen, worden de 
kosten voor overdracht aan de Wederpartij 
in rekening gebracht. FLOORZ zal de 
Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf 
inlichten ter zake van de omvang van deze 
kosten. De Wederpartij is gehouden deze 
kosten binnen de daarvoor door FLOORZ 
genoemde termijn te voldoen, ten-
zij FLOORZ anders aangeeft. 
4.6    in geval van liquidatie, van (aanvrage 
van) surseance van betaling of faillisse-
ment, van beslaglegging - indien en voor 
zover het beslag niet binnen drie maanden 
is opgeheven - ten laste van de Wederpar-
tij, van schuldsanering of een andere 
omstandigheid waardoor de Wederpartij 
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan 
beschikken, staat het FLOORZ vrij om de 
overeenkomst terstond en met directe 
ingang op te zeggen danwel de order of 
overeenkomst te annuleren, zonder enige 
verplichting zijnerzijds tot betaling van 
enige schadevergoeding of schadeloosstel-
ling. De vorderingen van FLOORZ op de 
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk 
opeisbaar. 
4.7   indien de Wederpartij een geplaatste 
order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan 
zullen de daarvoor bestelde of gereedge-
maakte zaken, vermeerderd met de 
eventuele aan- afvoer- en afleveringskos-
ten daarvan en de voor de uitvoering van 
de overeenkomst gereserveerde arbeids-
tijd, integraal aan de Wederpartij in 

rekening worden gebracht 
 
Artikel 5 - Overmacht 
5.1    FLOORZ is niet gehouden tot het 
nakomen van enige verplichting jegens de 
Wederpartij indien hij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid 
die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of 
in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komt. 
5.2    Onder overmacht wordt in deze 
algemene voorwaarden verstaan, naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet 
-voorzien, waarop FLOORZ geen invloed 
kan uitoefenen, doch waardoor FLOORZ 
niet in staat is zijn verplichtingen na te 
komen. FLOORZ heeft ook het recht zich 
op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van 
de overeenkomst verhindert, intreedt 
nadat FLOORZ zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 
5.3    FLOORZ kan gedurende de periode 
dat de overmacht voortduurt de verplich-
tingen uit de overeenkomst opschorten. 
indien deze periode langer duurt dan twee 
maanden, dan is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij. 
5.4    indien FLOORZ ten tijde van het 
intreden van overmacht zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk 
is nagekomen of deze zal kunnen nako-
men, en aan het nagekomen respectieve-
lijk na te komen gedeelte zelfstandige 
waarde toekomt, is FLOORZ gerechtigd om 
het reeds nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte separaat te factureren. De 
Wederpartij is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware er sprake van een 
afzonderlijke overeenkomst. 
  
Artikel 6 - Betaling en incassokosten 
6.1    Betaling dient steeds te geschieden 
binnen 14 dagen na factuurdatum, op een 
door FLOORZ aan te geven wijze in de 
valuta waarin is gefactureerd, tenzij 
schriftelijk anders door FLOORZ aangege-
ven. FLOORZ is gerechtigd om periodiek te 
factureren.Wij wijzen de Wederpartij er 
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nadrukkelijk op dat indien het factuurbe-
drag niet tijdig is bijgeschreven op het 
rekeningnummer van FLOORZ, wij de 
bestelling niet kunnen vrijgeven aan de 
expediteur. 
6.2    indien de Wederpartij in gebreke 
blijft in de tijdige betaling van een factuur, 
dan is de Wederpartij van rechtswege in 
verzuim. De Wederpartij is alsdan een 
rente verschuldigd. in het geval van 
consumentenkoop is de rente gelijk aan 
de wettelijke rente. in andere gevallen is 
de Wederpartij een rente verschuldigd van 
1% per maand, tenzij de wettelijke rente 
hoger is, in welk geval de wettelijke rente 
verschuldigd is. De rente over het 
opeisbare bedrag zal worden berekend 
vanaf het moment dat de Wederpartij in 
verzuim is tot het moment van voldoening 
van het volledig verschuldigde bedrag.. 
6.3    FLOORZ heeft het recht de door 
Wederpartij gedane betalingen te laten 
strekken in de eerste plaats in mindering 
van de kosten, vervolgens in mindering 
van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de 
lopende rente. 
6.4    FLOORZ kan, zonder daardoor in 
verzuim te komen, een aanbod tot 
betaling weigeren, indien de Wederpartij 
een andere volgorde voor de toerekening 
van de betaling aanwijst. FLOORZ kan 
volledige aflossing van de hoofdsom 
weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente en 
incassokosten worden voldaan. 
6.5    Bezwaren tegen de hoogte van een 
factuur schorten de betalingsverplichting 
niet op. 
6.6    indien de Wederpartij in gebreke of 
in verzuim is in de (tijdige) nakoming van 
zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoe-
ning buiten rechte voor rekening van de 
Wederpartij. De buitengerechtelijke 
kosten worden berekend op basis van 
hetgeen op dat moment in de Nederland-
se incassopraktijk gebruikelijk is, momen-
teel de berekeningsmethode volgens 
Rapport Voorwerk ii. indien FLOORZ 
echter hogere kosten ter incasso heeft 
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk 
waren, komen de werkelijk gemaakte 
kosten voor vergoeding in aanmerking. De 

eventuele gemaakte gerechtelijke en 
executiekosten zullen eveneens op de 
Wederpartij worden verhaald. De 
Wederpartij is over de verschuldigde 
incassokosten eveneens rente verschul-
digd. 
6.7    indien de Wederpartij in gebreke 
blijft in de tijdige betaling van de factuur, 
dan behoudt FLOORZ zich het recht voor 
de bestelling weer terug in de verkoop te 
nemen zonder enige kennisgeving. 
   
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 
7.1    Alle door FLOORZ in het kader van de 
overeenkomst geleverde zaken blijven 
eigendom van FLOORZ totdat de 
Wederpartij alle verplichtingen uit de 
met FLOORZ gesloten overeenkomst(en) 
deugdelijk is nagekomen. 
7.2    Door FLOORZ geleverde zaken, die 
ingevolge lid 1. onder het eigendoms-
voorbehoud vallen, mogen niet worden 
doorverkocht en mogen nimmer als 
betaalmiddel worden gebruikt. De 
Wederpartij is niet bevoegd om de onder 
het eigendomsvoorbehoud vallende 
zaken te verpanden of op enige andere 
wijze te bezwaren. 
7.3    De Wederpartij dient steeds al 
hetgeen te doen dat redelijkerwijs van 
hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van FLOORZ veilig te 
stellen. 
7.4    indien derden beslag leggen op de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken danwel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, dan is de 
Wederpartij verplicht om FLOORZ daarvan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
7.5    De Wederpartij verplicht zich om de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen brand, ontploffing - en 
waterschade alsmede tegen diefstal en de 
polis van deze verzekering op eerste 
verzoek aan FLOORZ ter inzage te geven. 
Bij een eventuele uitkering van de 
verzekering is FLOORZ gerechtigd tot deze 
penningen. Voor zoveel als nodig verbindt 
de Wederpartij zich er jegens FLOORZ bij 
voorbaat toe om zijn medewerking te 
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader 
nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 
 

7.6    Voor het geval FLOORZ zijn in dit 
artikel aangeduide eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij 
voorbaat onvoorwaardelijke en niet 
herroepelijke toestemming aan FLOORZ 
en door FLOORZ aan te wijzen derden om 
al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van FLOORZ zich bevinden 
en die zaken terug te nemen. 
 
Artikel 8 - Garanties, onderzoek en 
reclames 
8.1    De door FLOORZ te leveren zaken 
voldoen aan de gebruikelijke eisen en 
normen die daaraan op het moment van 
levering redelijkerwijs gesteld kunnen 
worden en waarvoor zij bij normaal 
gebruik in Nederland zijn bestemd. De in 
dit artikel genoemde garantie is van 
toepassing op zaken die bestemd zijn voor 
het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik 
buiten Nederland dient de Wederpartij 
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan 
geschikt is voor het gebruik aldaar en of 
deze voldoen aan de voorwaarden die 
daaraan gesteld worden. FLOORZ kan in 
dat geval andere garantie- en overige 
voorwaarden stellen ter zake van de te 
leveren zaken of uit te voeren werkzaam-
heden. 
8.2    De in lid 1 van dit artikel genoemde 
garantie geldt voor een periode van 12 
maanden na levering, tenzij uit de aard 
van het geleverde anders voortvloeit of 
partijen anders zijn overeengekomen. 
indien de door FLOORZ verstrekte 
garantie een zaak betreft die door een 
derde werd geproduceerd, dan is de 
garantie beperkt tot die, die door de 
producent van de zaak ervoor wordt 
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na 
verloop van de garantietermijn zullen alle 
kosten voor herstel of vervanging, 
inclusief administratie -, verzend- en 
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in 
rekening gebracht worden. 
8.3    iedere vorm van garantie komt te 
vervallen indien een gebrek is ontstaan als 
gevolg van of voortvloeit uit onoordeel-
kundig of oneigenlijk gebruik daarvan of 
gebruik  na de houdbaarheidsdatum, 
onjuiste opslag of onderhoud daaraan 
door de Wederpartij en / of door derden 
wanneer, zonder schriftelijke toestemming 

van FLOORZ, de Wederpartij of derden aan 
de zaak wijzigingen hebben aangebracht 
danwel hebben getracht aan te brengen, 
daaraan andere zaken werden bevestigd 
die daaraan niet bevestigd dienen te 
worden of indien deze werden ver- of 
bewerkt op een andere dan de voorge-
schreven wijze. De Wederpartij komt 
evenmin aanspraak op garantie toe indien 
het gebrek is ontstaan door of het gevolg is 
van omstandigheden waar FLOORZ geen 
invloed op kan uitoefenen, daaronder 
begrepen weersomstandigheden (zoals 
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme 
regenval of temperaturen)et cetera. 
8.4    De Wederpartij is gehouden het 
geleverde te (doen) onderzoeken, 
onmiddellijk op het moment dat de zaken 
hem ter beschikking worden gesteld 
respectievelijk de desbetreffende werk-
zaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij 
behoort de Wederpartij te onderzoeken of 
kwaliteit en/of kwantiteit van het gele-
verde overeenstemt met hetgeen is 
overeengekomen en voldoet aan de eisen 
die partijen dienaangaande zijn overeen-
gekomen. Eventuele gebreken dienen 
binnen twee maanden na ontdekking 
schriftelijk aan FLOORZ te worden gemeld. 
De melding dient een zo gedetailleerd 
mogelijke omschrijving van het gebrek te 
bevatten, zodat FLOORZ in staat is 
adequaat te reageren. De Wederpartij 
dient FLOORZ in de gelegenheid te stellen 
een klacht te (doen) onderzoeken. 
8.5    indien de Wederpartij tijdig recla-
meert, schort dit zijn betalingsverplichting 
niet op. De Wederpartij blijft in dat geval 
ook gehouden tot afname en betaling van 
de overigens bestelde zaken, tenzij 
daaraan geen zelfstandige waarde 
toekomt. 
8.6    indien van een gebrek later melding 
wordt gemaakt dan 30 dagen na factuur-
datum, dan komt de Wederpartij geen 
recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de 
zaak of de overige omstandigheden van 
het geval een langere termijn voortvloeit. 
8.7    indien vaststaat dat een zaak 
gebrekkig is en dienaangaande tijdig is 
gereclameerd, dan zal FLOORZ de 
gebrekkige zaak binnen redelijke termijn 
na retourontvangst daarvan danwel, indien 

retournering redelijkerwijze niet mogelijk 
is, schriftelijke kennisgeving ter zake van 
het gebrek door de Wederpartij, ter keuze 
van FLOORZ, vervangen of zorg dragen 
voor herstel daarvan danwel vervangende 
vergoeding daarvoor aan de Wederpartij 
voldoen. in geval van vervanging is de 
Wederpartij gehouden om de vervangen 
zaak aan FLOORZ te retourneren en de 
eigendom daarover aan FLOORZ te 
verschaffen, tenzij FLOORZ anders 
aangeeft. 
8.8    indien komt vast te staan dat een 
klacht ongegrond is, dan komen de kosten 
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de 
onderzoekskosten, aan de zijde van 
FLOORZ daardoor gevallen, integraal voor 
rekening van de Wederpartij. 
8.9 FLOORZ geeft geen enkele garantie 
indien er gebruik wordt gemaakt van 
legmiddelen en onderhoudsmiddelen 
welke niet door ons zijn verkocht. De 
volledige verantwoordelijkheid voor het 
gebruik en het hieruit voortvloeiende 
resultaat van, anders dan de door ons 
geadviseerde en verkocht producten, 
berust bij de Wederpartij. De aanbevolen 
producten staan vermeld op de offerte en/
of factuur. Met het voldoen van de offerte 
of factuur gaat de Wederpartij akkoord met 
onze Algemene Voorwaarden. 
8.10 Offertes zijn geldig zolang de 
voorraad strekt. 
8.11 indien door ons een monster is 
vertoond of verstrekt, wordt dit vermoed 
slechts te zijn vertoond of verstrekt bij 
wijzen van aanduiding. De hoedanigheden 
van te leveren zaken kunnen van het 
monster of voorbeeld afwijken. 
8.12 Wij behouden ons het recht voor om 
zonder opgaaf van redenen orders/
bestellingen te weigeren. 
8.13 Met het voldoend van de offerte/
factuur verklaart de Wederpartij kennis te 
hebben genomen van onze Algemene 
Voorwaarden. 
8.14 FLOORZ hanteert geen restitutiebeleid 
met betrekking tot de vloertegels en 
wandtegels. We nemen dus geen tegels 
meer retour. 
8.15 Reclamaties binnen 8 dagen. Deze 
dienen schriftelijk via de mail info@floorz.
nlte worden doorgegeven. 
8.16 Reeds aanbetaalde bedragen komen 

niet voor restitutie in aanmerking. 
8.17 Bereken de benodigde aantallen 
tegels met zorgvuldigheid. Hou een marge 
aan van ongeveer 5%. FLOORZ hanteert 
geen restitutiebeleid. De Wederpartij is 
altijd eindverantwoordelijk voor wat 
betreft de goedkeuring van de berekende 
aantallen en de juistheid van de te leveren 
producten en series tegels. FLOORZ stelt 
zich op geen enkele wijze aansprakelijk  
voor fouten die gemaakt zijn de bereke-
ning van het aantal te leveren tegels en de 
daarbij behorende verhoudingen. De 
Wederpartij is verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de juiste gegevens en de 
controle op de berekening van de 
benodigde aantallen en de juistheid van de 
te leveren goederen. Met het voldoe van 
de factuur verklaart de Wederpartij 
akkoord te gaan met de te leveren 
goederen zoals vermeld in de factuur of 
offerte. Alle kosten voor het aanbrengen en 
uitvoeren van wijzigingen aan de door de 
Wederpartij goedgekeurde factuur zijn 
voor kosten van de Wederpartij. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1    indien FLOORZ aansprakelijk mocht 
zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt 
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
9.2    FLOORZ is niet aansprakelijk voor 
schade, van welke aard ook, ontstaan 
doordat FLOORZ is uitgegaan van door of 
namens de Wederpartij verstrekte onjuiste 
en / of onvolledige gegevens. 
9.3    FLOORZ is uitsluitend aansprakelijk 
voor directe schade. 
Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan: 
a.    de redelijke kosten ter vaststelling van 
de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking heeft 
op schade in de zin van deze voorwaarden; 
b.    de eventuele redelijke kosten gemaakt 
om de gebrekkige prestatie van FLOORZ 
aan de overeenkomst te laten beantwoor-
den, voor zoveel deze aan FLOORZ toege-
rekend kunnen worden; 
c.    redelijke kosten, gemaakt ter voorko-
ming of beperking van schade, voor zover 
de Wederpartij aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe 
schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden. 
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9.4    FLOORZ is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfs- of 
andersoortige stagnatie. in het geval van 
consumentenkoop strekt deze beperking 
niet verder dan die, die is toegestaan 
ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
9.5    indien FLOORZ aansprakelijk mocht 
zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van FLOORZ beperkt tot 
maximaal tweemaal de factuurwaarde van 
de order, althans tot dat gedeelte van de 
order waarop de aansprakelijkheid betrek-
king heeft. 
9.6    De aansprakelijkheid van FLOORZ 
is in ieder geval steeds beperkt tot het 
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar 
in voorkomend geval. 
9.7   De in dit artikel opgenomen beper-
kingen van de aansprakelijkheid gelden 
niet indien de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van FLOORZ of zijn 
leidinggevende ondergeschikten. 
 
 
Artikel 10 - Verjaringstermijn 
10.1    in afwijking van de wettelijke ver-
jaringstermijnen, bedraagt de verjarings-
termijn van alle vorderingen en verweren 
jegens FLOORZ en de door FLOORZ bij de 
uitvoering van een overeenkomst betrok-
ken derden, één jaar. 
10.2    Het bepaalde in lid 1 is niet van 
toepassing op rechtsvorderingen en 
verweren die zijn gegrond op feiten die 
de stelling zouden rechtvaardigen dat 
de afgeleverde zaak niet aan de over-
eenkomst zou beantwoorden. Dergelijke 
vorderingen en verweren verjaren door 
verloop van twee jaar nadat de Wederpar-
tij FLOORZ van zodanige non-conformiteit 
in kennis heeft gesteld. 
 
Artikel 11 - Risico-overgang 
11.1    Het risico van verlies, beschadiging 
of waardevermindering gaat op de Weder-
partij over op het moment waarop zaken 
in de macht van de Wederpartij worden 
gebracht en/of het moment dat de goe-
deren in opdracht van de Wederpartij op 
transport worden gezet. 
11.2    De Wederpartij dient de aange-
schafte producten zelf te controleren op 

breuk, schade en kleurechtheid alvorens 
de tegels worden vervoerd. Producten 
met schade kunnen dan meteen en 
zonder enige kosten worden omgeruild. 
De Wederpartij dient ook te controleren of 
de goederen zoals vermeld op de factuur 
overeenkomen met hetgeen de Weder-
partij in ontvangst heeft genomen. De We-
derpartij is hiervoor zelf verantwoordelijk. 
11.3    Producten die de Wederpartij via 
onze expediteur heeft ontvangen dienen 
bij ontvangst direct op juistheid en schade 
te worden gecontroleerd. Bij schade of 
onjuistheid dient de Wederpartij FLOORZ 
binnen 24 uur na ontvangst van de goe-
deren per mail op de hoogte te stellen. 
FLOORZ is niet aansprakelijk voor schade 
die is ontstaan tijdens het door derden 
uitgevoerde transport. 
11.4    Met het leggen van de tegels ac-
cepteert de Wederpartij de kleurechtheid 
van de cementtegels. indien er twijfels zijn 
over de kwaliteit , kleurechtheid, vlekken, 
maatvoering, of motieven van de cement-
tegels dan dient FLOORZ hiervan onmid-
dellijk op de hoogte te worden gesteld 
teneinde FLOORZ in de gelegenheid te 
stellen het probleem te kunnen verhelpen 
of naar een oplossing te zoeken. 
 
Artikel 12 - Vrijwaring 
12.1    De Wederpartij vrijwaart FLOORZ 
voor eventuele aanspraken van derden, 
die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan 
de oorzaak aan andere dan aan FLOORZ 
toerekenbaar is. 
12.2    indien FLOORZ uit dien hoofde door 
derden mocht worden aangesproken, 
dan is de Wederpartij gehouden FLOORZ 
zowel buiten als in rechte bij te staan en 
onverwijld al hetgeen te doen dat van 
hem in dat geval verwacht mag worden. 
Mocht de Wederpartij in gebreke blijven 
in het nemen van adequate maatregelen, 
dan is FLOORZ, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle 
kosten en schade aan de zijde van FLOORZ 
en derden daardoor ontstaan, komen 
integraal voor rekening en risico van de 
Wederpartij 
   
Artikel 13 - Intellectuele eigendom 
13.1    FLOORZ behoudt zich de rechten en 

bevoegdheden voor die hem toekomen 
op grond van de Auteurswet en andere 
intellectuele wet- en regelgeving. FLOORZ 
heeft het recht de door de uitvoering van 
een overeenkomst aan zijn zijde toegeno-
men kennis ook voor andere doeleinden 
te gebruiken, voorzover hierbij geen 
strikt vertrouwelijke informatie van de 
Wederpartij ter kennis van derden wordt 
gebracht. 

DISCLAIMER
 
Floorz.nl is de website van het bedrijf 
FLOORZ. FLOORZ is gespecialiseerd in de 
verkoop van oude&antieke tegels en de 
productie van handgemaakte cement-
tegels, de zogenaamde Portugese tegels. 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht 
die FLOORZ aan de samenstelling van 
deze website besteedt, is het mogelijk 
dat de informatie die op deze site wordt 
gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 
 
De informatie op floorz.nl wordt regel-
matig aangevuld en eventuele wijzigingen 
kunnen te allen tijde met onmiddellijke 
ingang en zonder enige kennisgeving 
worden aangebracht.

FLOORZ kan er niet voor instaan dat de 
informatie op www.floorz.nl geschikt 
is voor het doel waarvoor deze door u 
wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt 
aangeboden in de staat waarin deze zich 
feitelijk bevindt en zonder enige (impli-
ciete) garantie of waarborg ten aanzien van 
haar deugdelijkheid en geschiktheid voor 
een bepaald doel of anderszins. 
 
FLOORZ sluit alle aansprakelijkheid uit 
voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voorvloeit uit 
of in enig opzicht verband houdt met het 
gebruik van www.floorz.nl, het gebruik 
van informatie die door middel van 
deze website is verkregen of de tijdelijke 
onmogelijkheid om floorz.nl te kunnen 
raadplegen.

COPYRIGHT
Niets van de site van floorz.nl mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto
matiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door foto
kopieën, opnamen, of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestem
ming van FLOORZ. 
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