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inhoud

7

tips voor een goed resultaat
Bestel in één keer en hou rekening met de 5%-regel.
Controleer en meng zorgvuldig de producten van verschillende
paletten.
Gebruik steeds witte cement en zuiver gewassen zand.
Respecteer steeds een helling van 1,5 cm per lopende meter.
Voorzie alle noodzakelijke uitzettingsvoegen.
Respecteer de plaatsingsvoorschriften van het WTCB en lees onze
algemene voorwaarden.
Test eerst uw voegmortel op een klein oppervlak alvorens van start 		
te gaan.
Test eerst uw onderhoudsproduct op een klein oppervlak alvorens
van start te gaan.
Vermijd zuren en dooizouten.
Regelmatig onderhoud van natuursteen met de daarvoor bestemde
producten.
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kasseien
kandla grijs gekloven
kandla multicolor gekloven
kandla black gekloven
graniet grijs gekloven
stockholm graniet grijs gehamerd
kavala kwartsiet gekloven
basalt gekloven
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kasseien

kandla grey
11

kasseien

kandla grijs gekloven
in kisten
10 x10 x 4-6 cm
14 x 14 x 3-5 cm
14 x 14 x 4 cm
14 x 14 x 6-8 cm
10 x 16 x 6-8 cm
14 x 20 x 6-8 cm
20 x 20 x 6-8 cm
8 x 24 x 5 cm

± 100 kg/m2
± 80 kg/m2
± 100 kg/m2
± 130 kg/m2
± 130 kg/m2
± 130 kg/m2
± 130 kg/m2
± 100 kg/m2

90 stuks/m2
42 stuks/m2
42 stuks/m2
42 stuks/m2
50 stuks/m2
30 stuks/m2
21 stuks/m2

± 100 kg/m2
± 80 kg/m2
± 100 kg/m2
± 130 kg/m2
± 130 kg/m2
± 130 kg/m2
± 130 kg/m2
± 100 kg/m2

90 stuks/m2
42 stuks/m2
42 stuks/m2
42 stuks/m2
50 stuks/m2
30 stuks/m2
21 stuks/m2

± 115 kg/m2

42 stuks/m2

kandla multicolor gekloven
in kisten
10 x 10 x 4-6 cm
14 x 14 x 3-5 cm
14 x 14 x 4 cm
14 x 14 x 5-7 cm
10 x 16 x 6-8 cm
14 x 20 x 5-7 cm
20 x 20 x 6-8 cm
8 x 24 x 5 cm

kandla black gekloven
in kisten
14 x 14 x 5-7 cm

12
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kasseien

graniet grijs gekloven
8 x 10 x 8-10 cm

± 5 m2/ton
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kasseien

stockholm graniet grijs gehamerd
10 x 10 x 8 cm
14 x 20 x 8 cm

(bigbag 1200 kg)
(kisten)

kavala kwartsiet gekloven
10 x 10 x 3-5 cm
10 x 20 x 3-5 cm

(bigbag 1200 kg)
(bigbag 1200 kg)

vietnam - in kisten
10 x 10 x 8-10 cm
10 x 20 x 10 cm

± 5 m2/ton
± 4,3 m2/ton

basalt gekloven
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kasseien
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buitentegels blauwe hardsteen
vietnam
china
ierland
belgië
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buitentegels

julie
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buitentegels vietnam
alida
alice
delia
julie
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buitentegels vietnam

alice
19

buitentegels vietnam

alida
getrommeld
15 x 15 x 2,5 cm
20 x 20 x 2,5 cm
30 x 30 x 2,5 cm
40 x 40 x 2,5 cm
15 x 15 x 5 cm
20 x 20 x 5 cm
20 x 5 x 5 cm
cirkelset Ø 2,5 m x 2,5 cm

65 kg/m²
65 kg /m²
65 kg /m²
65 kg/m²
130 kg /m²
130 kg /m²
130 kg/m²
300 kg/stuk

gezandstraald
20 x 20 x 2,5 cm
40 x 40 x 2 cm
40 x 40 x 3 cm
50 x 50 x 2 cm
60 x 60 x 2,5 cm

65 kg/m²
52 kg /m²
78 kg/m²
52 kg/m²
65 kg/m²

licht verzoet - geschuurd
40 x 40 x 2,5 cm
60 x 60 x 3 cm
80 x 80 x 3 cm

65 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²

donker verzoet
40 x 40 x 2 cm
50 x 50 x 2 cm

52 kg/m²
52 kg/m²

alice

20
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buitentegels vietnam

delia
antiek gezandstraald
20 x 20 x 2 cm
40 x 40 x 2,5 cm
60 x 60 x 3 cm
romeins verband 4F

52 kg/m²
65 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²

antiek verzoet
20 x 20 x 2,5 cm
40 x 40 x 2 cm
40 x 40 x 3 cm
50 x 50 x 2 cm
romeins verband 2 cm
29,5 x 29,5 x 2,5 cm
60 x 29,5 x 2,5 cm
60 x 60 x 2,5 cm
80 x 80 x 3 cm
90,5 x 60 x 2,5 cm
groot rom. verband 2,5 cm
33 x 11 x 3 cm

65 kg/m²
52 kg/m²
78 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²
65 kg/m²
65 kg/m²
65 kg/m²
65 kg/m²
65 kg/m²
65 kg/m²
78 kg/m²

julie

21

U kunt een groot aantal blauwe hardsteen
producten bekijken in ons nieuwe showpark.
Wij verwezenlijken uw ideeën of ontwerpen.
Een creatie naar uw wensen.
Onze troeven:
n Meer dan 65 jaar ervaring
n Vakkundig en technisch advies
n Grote stock
n Modern machinepark
n Gratis prijsofferte
n Gratis opmeting bij bestelling
n Levering op de werf
n Eigen plaatsingsdienst

steengoed in blauwe hardsteen
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In ons eigen atelier, met de nieuwste machines,
verwerken we de blauwe hardsteen tot verschillende
producten zoals o.a. raamdorpels, deuromlijstingen,
gevelplinten, dekstenen, muurbekledingen, tegels,
trappen, brievenbusssen, ... Dit zowel voor uw buitenals binnnafwerking in Belgische, Ierse of Aziatische
blauwe hardsteen.
Wij bieden u een vakkundig advies, beschikken over
een eigen plaatsingsdienst en we werken samen met
geregistreerde aannemers. Wij bieden u de beste
kwaliteit aan concurrentiële prijzen.

steengoed in blauwe hardsteen
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Tel: 03 771 02 95
info@vanlandeghem.be
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www.vanlandeghem.be

23

buitentegels china
tara
nora
miriam
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buitentegels china

nora
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buitentegels china

tara
verzoet en getrommeld
15 x 15 x 2,5 cm
20 x 20 x 2,5 cm
40 x 40 x 2 cm
40 x 40 x 2,5 cm

65 kg/m²
65 kg/m²
52 kg/m²
65 kg/m²

geschuurd
60 x 60 x 3 cm
80 x 80 x 3 cm
100 x 100 x 3 cm

78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²

gevlamd
60 x 60 x 3 cm
100 x 100 x 3 cm

78 kg/m²
78 kg/m²

nora

miriam
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buitentegels china
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buitentegels ierland
premium gezaagd
premium geschuurd
gevlamd
premium geciseleerd
premium gebouchardeerd
arduno
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buitentegels ierland

premium gezaagd
29

buitentegels ierland

premium gezaagd
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

premium geschuurd
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

gevlamd
alle afmetingen op bestelling
60 x 30 x 3 cm
78 kg/m²
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²
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buitentegels ierland

premium geciseleerd
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

premium gebouchardeerd
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

arduno
getrommeld
20x20x3 cm
20x20x5 cm

78 kg/m²
130 kg/m²

gezaagd
20x20x3 cm
20x20x5 cm

78 kg/m²
130 kg/m²
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buitentegels belgië
gezaagd
geschuurd
enostyl licht
brickeno
klinkstone
gekloofde kasseien
enoskin
enodesign
henegouwen antiek kassei
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buitentegels belgië

enostyl licht (Carrières du Hainaut)
33

buitentegels belgië

gezaagd
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 2 cm
52 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

geschuurd
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 2 cm
52 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

enostyl licht
verouderd
20 x 20 x 3 cm
30 x 30 x 3 cm
40 x 40 x 3 cm
50 x 50 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm
banen 15-20-25 x 3 cm
romeins verband x 3 cm

34

78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
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buitentegels belgië

brickeno
2 gekloofde zijden, rest gezaagd
20 x 5 x 5 cm
135 kg/m²
25 x 5 x 5 cm
135 kg/m²
30 x 5 x 5 cm
135 kg/m²
vrije lengte x 5 x 5 cm
135 kg/m²

klinkstone
getrommeld
20 x 6,65 x 5 cm
20 x 10 x 5 cm
30 x 7,5 x 5 cm
30 x 10 x 5 cm

135 kg/m²
135 kg/m²
135 kg/m²
135 kg/m²

gekloofde kasseien
2 gekloofde zijden, rest gezaagd
10 x 10 x 5 cm
135 kg/m²
15 x 15 x 5 cm
135 kg/m²
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buitentegels belgië

enoskin
lichtgrijs gestructureerd
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 2 cm
52 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

enodesign
fijn gebouchardeerd en gebeiteld
alle afmetingen op bestelling
40 x 40 x 2 cm
52 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 2 cm
52 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 2 cm
52 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

henegouwen antiek kassei
verouderd
15 x 15 x 3 cm
15 x 15 x 5 cm
20 x 20 x 3 cm
20 x 20 x 5 cm

36

78 kg/m²
78 kg/m²
135 kg/m²
135 kg/m²
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buitentegels belgië
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buitentegels graniet
jersey
eifel
alaska

38
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buitentegels graniet

jersey
39

buitentegels graniet

jersey
gevlamd
andere afmetingen of afwerkingen: op bestelling
20 x 20 x 3 cm
78 kg/m²
40 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
50 x 50 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 30 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²
100 x 100 x 3 cm
78 kg/m²
100 x 100 x 5 cm
130 kg/m²
120 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
120 x 120 x 8 cm
300 kg/m²
gevlamd en geborsteld
60 x 60 x 2 cm

78 kg/m²

gevlamd en geborsteld
40 x 40 x 3 cm
50 x 50 x 3 cm
60 x 30 x 3 cm
60 x 40 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm
80 x 80 x 3 cm
100 x 100 x 3 cm

78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²

eifel
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buitentegels graniet

alaska
graniet wit gevlamd en geborsteld
60 x 40 x 3 cm
78 kg/m²
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²
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buitentegels diversen
basalt grey
oriental basalt H
palermo
simyra
travertin dorata
mustang black / black slate
chicago
stella
matiliot grey
matiliot beige
tandur grey
tandur beige
tandur brown
fez beige
pietra elvira
42
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buitentegels diversen

mustang black
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buitentegels diversen vervolg
tripoly
seattle
blanco macael
heritage
himalaya grey
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buitentegels diversen

travertin dorata
45

buitentegels diversen

basalt grey
gezandstraald en geborsteld
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²

oriental basalt H

46

getrommeld
20 x 20 x 2,5 cm

65 kg/m²

verzoet
60 x 60 x 2 cm
60 x 60 x 3 cm
80 x 80 x 3 cm
100 x 100 x 3 cm

52 kg/m²
78 kg/m²
78 kg/m²
7 8kg/m²
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buitentegels diversen

palermo
travertin verzoet antiek
60 x 60 x 3 cm
80 kg/m²
60 x 90 x 3 cm
80 kg/m²
60 x 120 x 3 cm
80 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
80 kg/m²
klein romeins verband x 3 cm

simyra
kalksteen geborsteld
40 x 40 x 2 cm
60 x 40 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm
90 x 60 x 2 cm
romeins verband x 2 cm
kalksteen antico
15 x 15 x 2 cm
20 x 20 x 2 cm
40 x 40 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm
romeins verband x 2 cm

52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²

travertin dorata
travertin antiek
60 x 60 x 3 cm

78 kg/m²
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buitentegels diversen

mustang black / black slate
leisteen met natuurlijk gekloven oppervlak
60 x 60 x 1 cm
30 kg/m²
60 x 60 x 2,5 cm
65 kg/m²
80 x 80 x 2,5 cm
65 kg/m²
120 x 60 x 2,5 cm
65 kg/m²

chicago
kalksteen met natuurlijk gekloven oppervlak
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²
80 x 80 x 3 cm
78 kg/m²
100 x 100 x 3 cm
78 kg/m²

stella
leisteen gekloven 2 gezaagde zijden
100 x 50 x 3-5 cm
70 kg/st
150 x 50 x 3-5 cm
105 kg/st
200 x 50 x 3-5 cm
140 kg/st
250 x 50 x 3-5 cm
175 kg/st

48
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buitentegels diversen

matiliot grey
kalksteen antiek
vrije lengte x 15 cm x 2,5-3 cm

75 kg/m²

kalksteen antiek
vrije lengte x 15 cm x 2,5-3 cm

75 kg/ m²

matiliot beige

49

buitentegels diversen

tandur grey
kalksteen natuur ruw
20 x 20 x 2,2 cm
banen 15-20-25 x 2 cm
40 x 40 x 2,2 cm

52 kg/m²
52 kg/m²
52 kg/m²

kalksteen antico
30 x 30 x 1,5 cm
40 x 40 x 1,5 cm
60 x 60 x 2,2 cm
90 x 60 x 2,2 cm

38 kg/m²
38 kg/m²
55 kg/m²
55 kg/m²

kalksteen natuur ruw
20x20x2,2 cm
banen 15-20-25x2 cm
40x40x2,2 cm

52 kg/m²
52 kg/m²
55 kg/m²

kalksteen gezandstraald
60x60x3 cm

78 kg/m²

tandur beige

tandur brown

50
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buitentegels diversen

palermo
51

buitentegels diversen

fez beige
kalk zandsteen
vrije lengte x 40-50 x 2,5-3 cm

70 kg/m²

pietra elvira
kalksteen gevlamd en geborsteld
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²

kalksteen gezandstraald en geborsteld
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²

52
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buitentegels diversen

tripoly
kalksteen gezandstraald en geborsteld
60 x 60 x 2 cm
52 kg/m²
80 x 80 x 2 cm
52 kg/m²
91,5 x 61 x 3 cm
78 kg/m²
120 x 80 x 3 cm
78 kg/m²

seattle
kalksteen
60 x 60 x 3 cm
12 x 12 x 5 cm
12 x 18 x 5 cm
18 x 24 x 5 cm

78 kg/m²
130 kg/m²
130 kg/m²
130 kg/m²
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buitentegels diversen

blanco macael
kalksteen gebouchardeerd
60 x 60 x 3 cm
78 kg/m²

heritage
travertin verouderd
60 x 60 x 3 cm
groot rom. verband x 3 cm

78 kg/m²
78 kg/m²

himalaya grey
kalksteen gekloven & antiek
klein rom. verband x 2 cm
52 kg/m2

54
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buitentegels diversen

himalay grey
55

buitentegels keramiek
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buitentegels keramiek
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buitentegels keramiek
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buitentegels keramiek
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Een volkeramisch keukenwerkblad is tijdloos
mooi en geeft uw keuken een exclusieve
uitstraling.
Enkele voordelen van dit nieuwe materiaal:
krasbestendig, anti-bacterieel, UV-bestendig
brandvrij, vlekvrij, ...
De volkeramische platen zijn 3,40 m op
1,50 m groot, dus een groot en naadloos
werkblad behoort tot de mogelijkheden. De
platen zijn ook beschikbaar in verschillende
diktes: 12 mm, 20 mm en 30 mm.
Lapitec, de producent van de keramische
platen, verzekert een levenslange garantie
op de technische eigenschappen!

steengoed in volkeramische werkbladen
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Technische speciﬁcaties
Afmetingen

Norm en
Waarden
EN 14617-16
3400 x 1500 mm

Technische speciﬁcaties
Slijtvastheid

Norm en
Waarden
EN 14617-4
139 mm3

Dikte

EN 14617-16
12 - 20 - 30 mm

Vortsbestendigheid

EN 14617-5
Bestendig

Dichtheid

EN 14617-1
2,4 kg/dm3

Vuurvastheid

EN 13501-1
A1

Buigsterkte

EN 14617-2
53 N/mm2

Zuurbestendigheid

EN 14617-10
C4 - Bestendig

Waterabsorptie

EN 14617-1
0,1%

UV-bestendigheid

DIN 51094
Kleurvast

Druksterkte

ASTM C773
230-250 N/mm2

Thermische uitzetting EN 14617-11
6,3 x 10-6 °C-1

Schokweerstand

EN 14617-9
2,9 Joule

Warmtegeleiding

EN ISO 10456
1,3 W/m °K

steengoed in volkeramische werkbladen
In ons eigen atelier verzagen we met de
nieuwste machines volkeramische platen
om de keuken van uw dromen tot stand te
brengen.
Keukenwerkbladen worden geproduceerd
en geplaatst zoals u dat wenst: individueel,
ongecompliceerd en perfect voor dagelijks
gebruik.
Wij garanderen een eerlijke en deskundige
begeleiding naar uw keuze. Wij staan tevens
garant voor een vakkundige plaatsing door
onze monteurs.
TOONZAAL
Kapelanielaan 5A, 9140 Temse
Tel: 03 771 02 95
info@vanlandeghem.be
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boordstenen
alida
julie
nora
kandla grijs
kandla multicolor
jersey
eifel
stockholm
stella
cara
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boordstenen

stella
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boordstenen

alida
grijs gezandstraald
100 x 6 x 5 cm
100 x 10 x 5 cm
100 x 15 x 5 cm
100 x 20 x 5 cm
100 x 25 x 5 cm
100 x 30 x 5 cm
100 x 40 x 5 cm

8 kg/stuk
13 kg/stuk
20 kg/stuk
27 kg/stuk
33 kg/stuk
40 kg/stuk
54 kg/stuk

antiek verzoet
100 x 30 x 3 cm
100 x 15 x 5 cm
100 x 20 x 5 cm
100 x 30 x 5 cm

24 kg/stuk
20 kg/stuk
27 kg/stuk
40 kg/stuk

julie

nora
chinese blauwe hardsteen geschuurd
100 x 6 x 5 cm
8 kg/stuk
100 x 10 x 5 cm
13 kg/stuk
100 x 15 x 5 cm
20 kg/stuk
100 x 20 x 5 cm
27 kg/stuk
100 x 25 x 5 cm
34 kg/stuk
100 x 30 x 5 cm
40 kg/stuk
100 x 35 x 5 cm
47 kg/stuk
100 x 40 x 5 cm
54 kg/stuk
100 x 50 x 5 cm
68 kg/stuk
100 x 20 x 10 cm
54 kg/stuk
verzoet op aanvraag
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boordstenen

kandla grijs
100 x 20 x 8 cm
100 x 20 x 10 cm

43 kg/stuk
54 kg/stuk

100 x 20 x 8 cm
100 x 25 x 8 cm

43 kg/stuk
50 kg/stuk

kandla multicolor
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boordstenen

jersey
graniet antraciet gevlamd met afschuining
100 x 15 x 5 cm
20 kg/stuk
120,3 x 15 x 5 cm
24 kg/stuk
100 x 25 x 5 cm
34 kg/stuk
100 x 20 x 6 cm
30 kg/stuk
100 x 30 x 6 cm
45 kg/stuk
50 x 20 x 10 cm
27 kg/stuk
100 x 20 x 10 cm
54 kg/stuk
150 x 20 x 10 cm
81 kg/stuk
100 x 25 x 8 cm
52 kg/stuk
100 x 40 x 5 cm
54 kg/stuk

eifel
basalt/graniet gevlamd met afschuining
100 x 20 x 6 cm
30 kg/stuk
50 x 20 x 10 cm
27 kg/stuk
75 x 20 x 10 cm
41 kg/stuk
100 x 20 x 10 cm
54 kg/stuk
125 x 20 x 10 cm
68 kg/stuk
150 x 20 x 10 cm
81 kg/stuk
100 x 25 x 8 cm
52 kg/stuk

stockholm
graniet wit gehamerd
100 x 20 x 6 cm
100 x 20 x 8 cm
50 x 25 x 10 cm
100 x 25 x 10 cm
125 x 25 x 10 cm
150 x 25 x 10 cm
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32 kg/stuk
43 kg/stuk
34 kg/stuk
68 kg/stuk
84 kg/stuk
101 kg/stuk
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boordstenen

stella
leisteen gekloven
100 x 50 x 3-5 cm
150 x 50 x 3-5 cm
200 x 50 x 3-5 cm
250 x 50 x 3-5 cm

70 kg/stuk
105 kg/stuk
140 kg/stuk
175 kg/stuk

blauwe hardsteen gebruikt
40-120 x 30 x 15 cm
vaste lengtes x 30 x 15 cm

122 kg/lm
122 kg/lm

cara
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palissaden
kandla grijs
kandla multicolor
stella
jersey
alaska
stockholm
nora
julie
kiara
eifel
vera

68

Natuursteen voor huis en tuin

palissaden

stella
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palissaden

kandla grijs
gekloven
100 x 20 x 10 cm
35 x 12 x 12 cm
50 x 12 x 12 cm
75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm
125 x 12 x 12 cm

54 kg/stuk
13 kg/stuk
19 kg/stuk
29 kg/stuk
39 kg/stuk
49 kg/stuk

gekloven
35 x 12 x 12 cm
50 x 12 x 12 cm
75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm
125 x 12 x 12 cm
150 x 12 x 12 cm

13 kg/stuk
19 kg/stuk
29 kg/stuk
39 kg/stuk
49 kg/stuk
58 kg/stuk

kandla multicolor

stella
leisteen gekloven 2 zijden gezaagd
100 x 50 x 3-5 cm
70 kg/stuk
150 x 50 x 3-5 cm
105 kg/stuk
200 x 50 x 3-5 cm
140 kg/stuk
250 x 50 x 3-5 cm
175 kg/stuk
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palissaden

nora
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palissaden

jersey
graniet antraciet gevlamd met afschuining
50 x 20 x 10 cm
27 kg/stuk
75 x 20 x 10 cm
41 kg/stuk
100 x 20 x 10 cm
54 kg/stuk
125 x 20 x 10 cm
68 kg/stuk
150 x 20 x 10 cm
81 kg/stuk
250 x 20 x 10 cm
160 kg/stuk

alaska
graniet wit gevlamd met afschuining
50 x 25 x 8 cm
27 kg/stuk
75 x 25 x 8 cm
41 kg/stuk
100 x 25 x 8 cm
54 kg/stuk
125 x 25 x 8 cm
68 kg/stuk
150 x 25 x 8 cm
81 kg/stuk

stockholm
graniet wit gehamerd
50 x 25 x 10 cm
34 kg/stuk
75 x 25 x 10 cm
51 kg/stuk
100 x 25 x 10 cm
68 kg/stuk
125 x 25 x 10 cm
84 kg/stuk
150 x 25 x 10 cm
101 kg/stuk
175 x 25 x 10 cm
118 kg/stuk
200 x 25 x 10 cm
136 kg/stuk
225 x 25 x 10 cm
153 kg/stuk
275 x 25 x 10 cm
187 kg/stuk
300 x 25 x 10 cm
210 kg/stuk
30-50-75-100-125 x 12 x 12 cm
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palissaden

stella
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palissaden

nora
chinese blauwe hardsteen met afschuining
50 x 25 x 8 cm
27 kg/stuk
75 x 25 x 8 cm
40 kg/stuk
100 x 25 x 8 cm
54 kg/stuk
125 x 25 x 8 cm
67 kg/stuk
150 x 25 x 8 cm
80 kg/stuk

julie
blauwe steen antiek
50 x 25 x 10 cm
75 x 25 x 10 cm
100 x 25 x 10 cm
125 x 25 x 10 cm

34 kg/stuk
51 kg/stuk
68 kg/stuk
85 kg/stuk

blauwsteen rustiek
30 x 12 x 12 cm
50 x 12 x 12 cm
75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm
125 x 12 x 12 cm
50 x 22 x 12 cm
75 x 22 x 12 cm
100 x 22 x 12 cm
125 x 22 x 12 cm
150 x 22 x 12 cm

12 kg/stuk
19 kg/stuk
29 kg/stuk
39 kg/stuk
49 kg/stuk
35 kg/stuk
53 kg/stuk
71 kg/stuk
90 kg/stuk
106 kg/stuk

kiara
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palissaden

eifel
basalt gevlamd met afschuining
50 x 25 x 8cm
27 kg/stuk
75 x 25 x 8 cm
41 kg/stuk
100 x 25 x 8 cm
54 kg/stuk
125 x 25 x 8 cm
68 kg/stuk
150 x 25 x 8 cm
81 kg/stuk
125 x 50 x 8 cm
135 kg/stuk
175 x 50 x 8 cm
190 kg/stuk
225 x 50 x 8 cm
243 kg/stuk

vera
leisteen gekloven
100 x 6-12 x 4-10 cm
150 x 6-12 x 4-10 cm
200 x 6-12 x 4-10 cm

18 kg/stuk
27 kg/stuk
36 kg/stuk
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traptreden
julie
kandla grijs
kandla multicolor
alaska
jersey
eifel
nora
stella
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traptreden

jersey
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traptreden

julie
vietnamese blauwe hardsteen verzoet antiek
100 x 35 x 15 cm
130 kg/stuk

kandla grijs
gekloven
± 100 x 35 x 15 cm
± 150 x 35 x 15 cm

131 kg/stuk
197 kg/stuk

gekloven
± 100 x 35 x 15 cm
± 150 x 35 x 15 cm

131 kg/stuk
197 kg/stuk

kandla multicolor
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traptreden

alaska
graniet wit gevlamd met afschuining
100 x 35 x 15 cm
131 kg/stuk
120 x 35 x 15 cm
160 kg/stuk
150 x 35 x 15 cm
197 kg/stuk

jersey
graniet antraciet gevlamd met afschuining
50 x 35 x 15 cm
66 kg/stuk
75 x 35 x 15 cm
98 kg/stuk
100 x 35 x 15 cm
131 kg/stuk
120 x 35 x 15 cm
164 kg/stuk
150 x 35 x 15 cm
197 kg/stuk
120 x 120 x 8 cm
300 kg/stuk

eifel
basalt gevlamd met afschuining
50 x 35 x 15 cm
66 kg/stuk
75 x 35 x 15 cm
98 kg/stuk
100 x 35 x 15 cm
131 kg/stuk
125 x 35 x 15 cm
164 kg/stuk
150 x 35 x 15 cm
197 kg/stuk
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traptreden

nora
blauwe hardsteen geschuurd met afschuining
100 x 35 x 15 cm
131 kg/stuk

stella
leisteen gekloven
100 x 32-38 x 14-16 cm
150 x 32-38 x 14-16 cm
120 x 120 x 8 cm
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130 kg/stuk
200 kg/stuk
300 kg/stuk
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traptreden
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Trapbekleding in natuursteen voor binnen en
buiten. Dit kan in verschillende materialen:
blauwe hardsteen, graniet, marmer, basalt,
witte steen, ...
Traptreden kunnen strak en modern afgewerkt
worden, of klassiek met moluren.

steengoed in trappen
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De trappen worden doorgaans vervaardigd in
ons atelier. Indien gewenst kunnen de trappen
ook in de groeve gefrabiceerd worden en
dan geniet u een prijsvoordeel van ongeveer
30% op de steen. Wij garanderen dezelfde
afwerking zoals voor onze eigen productie.
Wij verzorgen de uitvoering van opmeting tot
plaatsing. Indien gewenst tekenen wij tevens
uw betonplan uit. Voor zelfplaatsers maken wij
een gedetailleerde plaatsingstekening.

steengoed in trappen
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muurstrips

stoneskin ardesia nera
stoneskin black quartz
stoneskin bluestone
stoneskin bronzato
stoneskin oyster
stoneskin pepperino dark
stoneskin pierre d’orient
stoneskin silver
stoneskin tuscany
stoneskin twilight
stoneskin woodstone grey
manhattan
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muurstrips
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muurstrips

stoneskin ardesia nera
leisteen
30 x 15 x 1,5 à 3 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1,5 à 3 cm (2 st/hoek)

stoneskin black quartz
kwartsiet
30 x 15 x 1,5 à 2 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1 à 2 cm

stoneskin bluestone
kalksteen
30 x 15 x 1,5 à 2 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 1,5 à 2 cm

stoneskin bronzato
kalksteen
30 x 15 x 1,5 à 2 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1,5 à 2 cm
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muurstrips

stoneskin oyster
leisteen
30 x 15 x 1,5 à 3 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1,5 à 3 cm

stoneskin pepperino dark
graniet
30 x 15 x 1 à 2 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1 à 2 cm

stoneskin pierre d’orient
kalksteen
30 x 15 x 1,5 à 3 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1,5 à 3 cm

stoneskin silver
kalksteen
30 x 15 x 1,5 à 2 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1 à 2 cm
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muurstrips

stoneskin tuscany
kalksteen
30 x 15 x 1,5 à 2,5 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1,5 à 2,5 cm

stoneskin twilight
basalt
30 x 15 x 1 à 2 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1 à 2 cm

stoneskin woodstone grey
kalksteen
30 x 15 x 1 à 2 cm (hoekstuk - 2 st/hoek)
60 x 15 x 1 à 2 cm

manhattan
leisteen
vrije lengtes x 3-4,5-6 x 3 cm
vrije lengtes x 3-4,5-8 cm

88

Natuursteen voor huis en tuin

muurstrips
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steengoed in leisteen
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steengoed in leisteenstrips
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sierkeien
madagascar rondo
madagascar split
arda split
noir ebène rondo
roche bleu split
multicolor split
rouge royal rondo
rouge royal split
lamonriville split
yellow sun split
jasberg rondo
niagara split
porfier split
roskilde split
paradiso rondo
wit rondo
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sierkeien
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sierkeien

madagascar rondo

madagascar split

arda split

noir ebène rondo

roche bleu split

multicolor split

rouge royale rondo

rouge royal split
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sierkeien

lamonriville split

yellow sun split

jasberg rondo

niagara split

porfier split

roskilde split

paradiso rondo

wit rondo
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brievenbussen
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BBCN1

BBCN2

BBCN3

BBIE1

BBIE2

BBIE3

BBIE5

BBIE6

BBCN4

BBIE4
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brievenbussen

BBBE1

BBBE2

BBBE3

97

huisnummers en naambordjes
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huisnummers en naambordjes
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goten
LS line 1

LS line 2

LS line 3

LS line 4
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goten
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dekstenen
nora
jersey
blauwe hardsteen
stella
manhattan
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dekstenen
beschikbaar in:
- chinese blauwe hardsteen geschuurd
- chinese graniet antraciet gevlamd
- ierse blauwe hardsteen geschuurd
- portugese leisteen
- chinese leisteen
100x30x5 cm
100x35x5 cm
100x40x5 cm
100x45x5 cm
100x50x5 cm
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zwembadboorden
beschikbaar in:
alida
blauwe hardsteen
eifel
jersey
simyra
tara
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zwembadboorden

jersey
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Een keukenwerkblad van kwartscomposiet
of graniet is tijdloos mooi en geeft uw keuken
een exclusieve uitstraling. Maar ook andere
materialen in natuursteen maken van uw
keuken een centrale plek in uw huis.
Kom eens een kijkje nemen in onze toonzaal
en laat u inspireren door onze schitterende
collecties en uitgebreide keuze.
Keukenwerkbladen worden geproduceerd
en geplaatst zoals u dat wenst: individueel,
ongecompliceerd en perfect voor dagelijks
gebruik.
Wij garanderen een eerlijke en deskundige
begeleiding naar uw keuze. Wij staan tevens
garant voor een vakkundige plaatsing door
onze monteurs.

steengoed in keukenwerkbladen
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In ons eigen atelier verzagen we met de
nieuwste machines marmer, graniet, blauwe
hardsteen, composiet of keramiek tot uw
droombadkamer. Dit in tegels of in grote
maatwerk platen.
Kom eens een kijkje nemen in onze toonzaal
en laat u inspireren door onze schitterende
collecties en uitgebreide keuze.
Badkamertabletten worden geproduceerd
en geplaatst zoals u dat wenst: individueel,
ongecompliceerd en perfect voor dagelijks
gebruik.
Wij garanderen een eerlijke en deskundige
begeleiding naar uw keuze. Wij staan tevens
garant voor een vakkundige plaatsing door
onze monteurs.

steengoed in badkamerinrichting
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Van Landeghem
De steenhouwerij Natuursteen Van Landeghem, gevestigd te Temse in het
Waasland, is zowel actief in de bouw- en tuinsector als de interieurinrichting.
De onderneming beschikt over een smaakvol ingerichte toonzaal en een
toonpark waar de door haar vervaardigde of verhandelde producten op
fraaie wijze in de schijnwerpers worden gezet.
Natuursteen Van Landeghem, opgericht in 1951 opgericht door Georges
Van Landeghem, was oorspronkelijk gespecialiseerd in de bouwsector. De
onderneming is ondertussen gegroeid tot een bedrijf met 30 werknemers.
De activiteiten van de onderneming zijn verdeeld over vier afdelingen.
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Van Landeghem
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Van Landeghem
De hoofdsector betreft het bewerken van blauwe- en witsteen voor ondernemers en particulieren. Het bedrijf vervaardigt voornamelijk gevelbekledingen, dorpels, deur- en raamomlijstingen, dekstenen, zuilen, plinten …
voor de bouwsector.
De tweede afdeling staat in voor het vervaardigen van maatwerk voor binnenhuisinrichting in de vorm van keukenbladen, badkamerinrichting, tabletten, toogbladen, trapbekledingen, tegels, … in graniet, marmer, kalksteen,
keramiek en composiet. Ambacht en vakmanschap zijn termen die hoog
in het vaandel gedragen worden.
De derde activiteit bestaat uit het vervaardigen en importeren van grafmonumenten voor de grafsteenmarkt. Het bedrijf is gespecialiseerd in het
creëren van persoonlijke concepten voor monumenten, maar heeft tevens
een grote voorraad geïmporteerde monumenten.
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Van Landeghem
De laatste en tevens meest recente bedrijfssector betreft de aanlevering van
terrastegels, stapstenen, boordstenen, tegels voor bestrating, klinkers, fonteinen, beelden, … voor tuinprojecten. Voor tuinen en buitenterrassen levert de
firma zowel standaardproducten als maatwerk, dit uit eigen productie of
rechtstreeks geïmporteerd uit Viëtnam, India of China. De import bestaat
zowel uit Oosterse als Europese natuursteen.
Natuursteen Van Landeghem verscheept blokken Belgische natuursteen
naar het buitenland waar deze verwerkt worden tot eindproducten zonder
kwaliteitsverlies. Door de rechtstreekse import en het uitbesteden van ons
maatwerk kunnen de producten aan zeer competitieve prijzen aangeboden worden. Om de klanten snel te kunnen bevoorraden, beschikt het
bedrijf over een permanente stock van tegels, boordstenen, dorpels en plinten in allerlei formaten en afwerkingen.
Natuursteen Van Landeghem blijft innoveren: de oude zaagmachines zijn
door de nieuwe digitale cnc-gestuurde machines vervangen.
De combinatie van vakmanschap en een geavanceerd machinepark bieden Natuursteen Van Landeghem alle troeven om zijn plaats binnen de
natuursteenmarkt te consolideren.
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Van Landeghem

uitsluitend voor
binnengebruik
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Van Landeghem
En de investeringen stoppen niet. Een tijd geleden heeft Natuursteen Van
Landeghem veel energie in een gloednieuwe toonzaal gestoken. In de
Kapelanielaan, vlak naast de N16, ligt er 800m2 natuursteen op de klanten
te wachten.
Op een stijlvolle en bedachte manier komen alle aspecten van natuursteen
aan bod. Beginnende bij de ruwe platen, waar de klant zijn ‘eigen’ tekening
of structuur kan kiezen, en eindigend bij haalbare eindresultaten. Dit allemaal met één gemeenschappelijke noemer, natuursteen.
Aan alle details is gedacht, hoe vanzelfsprekend ook. Ons professioneel
team is op de hoogte van alle details en bezit een uitstekende productkennis. Onze toonzaal staat open voor architecten, binnenhuisarchitecten,
aannemers en particulieren. In samenspraak proberen we uw dromen en
wensen te realiseren.
Meer dan 300 verschillende soorten natuursteen zijn te vinden in deze parel
van Vlaanderen. Kom langs en overtuig uzelf ...
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Van Landeghem
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Verscheidenheid, kracht en schoonheid!
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Kwartscomposiet wordt reeds jaren gebruikt en is door iedereen gekend.
FASA stone is een nieuwe, jonge en energieke fabrikant die beschikt over
moderne en dynamische produktie eenheden. Bovendien beschikt FASA
Stone over alle vereiste certificaten en keuringen.
Door onze jarenlange ervaring en officiële controles weten we dat FASA
kwartscomposiet de meest uiteenlopende en kritische testen met glans
doorstaat.
De moderne, eigentijdse en soms gedurfde kleuren geven iedereen de
kans om een eigenheid te creëren. Diversiteit vindt men ook in de
verschillende beschikbare diktes van 1,2 cm, 2 cm en 3 cm.
Fasa Stone brengt uw creatiefste dromen tot leven!
FASA Kwartscomposiet wordt toegepast bij:
• Vloer – en wandtegels
• Keukenbladen
• Badkamermeubels
• Meubilair

Technische specificaties
Densiteit

2,36 gm/cm3

Waterabsorptie

0,04 (% van gewicht)

Druksterkte

235,2 Mpa

Buigsterkte

42,8 Mpa

Hardheid

6-8

Aanwezigheid zware metalen

Niet aanwezig

Testen voor geur en smaak

Negatief

w w w. f a s a s t o n e . b e

algemene voorwaarden
Art. 1 : Gelding
De huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes en contracten tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze
van de mede-contractant, zijn de huidige voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van
de overeenkomst.
Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst
Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.
De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk
daarin beschreven. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen en andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden.
Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst, geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 30 % op de totale aannemingssom. Wij behouden ons het recht voor om een hogere
vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.
Art. 3 : Onderaannemers - gebruik van materialen - vervanging van producten of goederen
Wij behouden ons het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren. Het is ons tevens toegestaan op de werven materialen te leveren afkomstig van derden,
andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.
Art. 4 : Leverings en uitvoeringtermijn
Onze termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij
schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken is.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch
aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.
Evenmin zullen wij aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de laattijdige uitvoering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de klant.
Art. 5 : Geleverde en verrichte werkzaamheden
Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk door ons vermeld, leveren wij goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de goederen aan geen andere
garantie onderworpen dan die welke wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben toegestaan.
Levering in gedeelten is toegelaten. Een afwijking in hoeveelheid van 3 % wordt aanzien als correcte
levering.
Indien de klant gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde
verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet
in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies.
De klant kan de betaling niet weigeren op grond van het feit dat wij onze gebeurlijke garantieverplichting nog niet, of niet ten volle, zijn nagekomen.
Artikel 6 : Uitvoeringsmodaliteiten
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn: zo
dient de klant behoudens andersluidend beding o.m.:
- te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen;
- de werf toegankelijk te maken;
- ons te vrijwaren voor alle mogelijke vordering uit hoofde van lawaaihinder.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld, indien de aanwending van door ons geleverde
goederen of door ons gepresteerde en geleverde werken niet overeenstemt met het doel waarvoor
zij werden gepresteerd en geleverd.
Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien de schade het gevolg is van weersomstandigheden.
Wij kunnen evenmin verantwoordeiijk worden gesteld voor inbreuken op stedebouwkundige- of milieuwetgeving. De klant dient ons hiervoor uitdrukkelijk te vrijwaren.
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In geval van vastgestelde verantwoordelijkheid in onze hoofde, is de verantwoordelijk evenwel uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen en/of herstellen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen.
Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen te worden geformuleerd.
Het inwerken van de stenen door de klant staat gelijk met een definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding.
Meten en aanrekenen
- 1. BOUWSTENEN
(blauwe hardsteen, Franse steen, e.a.): De stenen worden steeds aangerekend volgens het grootst
omschrijvend blok en dit voor minstens 0,010 m3. Het meten, voegen inbrengen, gebeurt volgens de,
door het lastenkohier van de Staat aangenomen meetcode. De beeldhouwwerken, voorstellingen,
vastzettings- of hechtingsgaten, zelfs indien ze op het plan voorzien zijn, worden steeds afzonderlijk
aangerekend.

l

- 2. MARMER EN GRANIET
(voor tabletten, tussendorpels, e.a.): De oppervlakte wordt steeds aangerekend volgens het grootst
omschrijvend blok, met een minimum van 0,10 m2. De gepolijste of bewerkte kanten worden bij de
oppervlakte medegerekend (t.t.z. de ontvouwing). Ingeval van het aanbrengen van een verzwaring
(aan een tablet b.v.) wordt eveneens bij de oppervlakte medegerekend: de breedte of hoogte van
de verzwaring met de ontvouwing ervan te vermeerderen met 5 cm voor het lijmen. Ingeval van afwerking met een ronde kant of een ander profiel wordt hiervoor een meerprijs aangerekend volgens
de aard van het werk.
Artikel 7 : Prijs
Onze prijzen zijn exclusief BTW.
Onze prijzen worden, behoudens andersluidend beding, bepaald hetzij tegen relatief vaste prijs, hetzij tegen eenheidsprijzen.
Bij aanbesteding tegen relatief vaste prijs, kunnen er meerwerken worden gevraagd, welke dan worden verrekend volgens een staat van eenheidsprijzen. Bij aanbesteding naar het borderel van de
eenheidsprijzen gelden de aangegeven hoeveelheden slechts als ramingen.
Wij behouden ons het recht voor de eenheidsprijzen te wijzigen indien de aard van het werk of de
uitgevoerde hoeveelheden zoveel in min of meer is veranderd.
Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen
zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze meerwerken
bewijst de overeenkomst hiertoe.
Wij behouden ons tevens het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van
de marktprijzen der materialen en/of lonen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze
regel is zij in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en
belastingen die na de verzending van de orderbevestiging van toepassing geworden zijn.
Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud en risico
De geleverde materialen blijven onze eigendom tot en met volledige betaling. Zolang de volledige
betaling niet heeft plaats gehad is de klant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, te verkopen, in
pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.
Alle leveringen worden geacht te hebben plaats gevonden aan onze magazijnen. De verkochte
goederen worden aanzien als onderzocht en aanvaard door de klant voor hun vertrek uit onze magazijnen, zelfs als de verzending vrachtvrij gebeurt en of door ons verzorgd wordt. Alle verzendingen
worden gedaan op verantwoordelijkheid van de klant, zelfs voor franco levering.
Artikel 9 : Betaling
Onze facturen zijn behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op onze maatschappelijke
zetel.
In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag
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een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van
€75.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in.
Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om alle leveringen en werken
te schorsen op risico van de klant. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een
ernstige wanprestatie, die ons het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas
op de hoofdsom of het kapitaal. Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen met het hoogste
rentesaldo.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaandelijke toestemming onzerzijds.
Het is ons toegelaten te allen tijde onze vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.
Art. 10 : Klachten
Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen na facturatie
worden geformuleerd.
Art. 11 - Garanties
Indien het krediet van de klant een minder gunstige wending neemt, of in geval van verandering in
de toestand van de klant (overlijden, ontbinding van de vennootschap, overdracht van handelszaak, ...) behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, aan de
klant de geschikte waarborgen te vragen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen,
dan wel een wijziging aan te brengen in de overeengekomen betalingsmodaliteiten. In geval de
klant ons dienaangaagnde geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele overeenkomst
of een gedeelte ervan te annuleren zonder dat hiervoor enige schadevergoeding, onder welke vorm
dan ook, verschuldigd is.
Art. 12 : Overmacht
Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons of bij de firma’s waar wij onze
goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de
goederen door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of
ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en
uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten.
Artikel 13 : Tegemoetkomingen en afstandsverklaring
In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege ons, ongeacht de frequentie en de duur ervan,
worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als
een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere
bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 14 : Toepasselijk recht - bevoegdheidsbeding
Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te TEMSE en zijn onderworpen aan het
Belgisch Recht.
Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de
uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht Beveren, de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.
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TOONZAAL
Kapelanielaan 5A
9140 Temse
Tel: 03 771 02 95
info@vanlandeghem.be

PRODUCTIE EN AFHALING
Houtbriel 12-14
9140 Temse
Fax: 03 771 59 08
www.vanlandeghem.be

U bent welkom in onze toonzaal:
• elke werkdag van 10.00 - 18.00u
• op zaterdag van 9.00 - 16.00 u

