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Kimmen 

Kimmen is het waterdicht maken van de inwendige hoeken bij de overgang van de wand naar de 

vloer. Ook wordt dit bij de overgang van de ene naar de andere wand toegepast om te zorgen dat uw 

badkamer waterdicht is.   

Er worden 2 lage speciale coat aangebracht met daartussen een rekbaar band, wat de werking kan 

opvangen.  

Verdieptbakje 

Een verdieptbakje wordt toegepast bij een getegelde douchehoek. Ter plaatse van de douchehoek, 
bijvoorbeeld met de afmeting 90 x 90 cm worden de tegels ongeveer een tegeldikte lager gelegd. Bij 
een tegelformaat van 20x20 cm is dit ongeveer 8 millimeter. De tegels binnenin de douchehoek 
worden op afschot naar de doucheput gelegd. Indien er een ophoping van water plaatsvindt, zal dit 
in de douchehoek blijven staan en niet over de rest van de badkamervloer lopen. 

De douchehoek kan ook niet verdiept, maar wel op schot gelegd worden met een douchehoek 

afmeting van 90x90 cm (of een andere gewenste formaat). Bij een ophoping van water zal dit wel 

eerder naar de rest van de badkamer kunnen vloeien. 

 

Figuur 1 - Verdieptbakje 
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Verwerking verschillende wandtegelformaten 

Na mate er een grotere wandtegel gekozen wordt, zijn deze moeilijker te verwerken. Er wordt een 

duurdere stuggere lijm gebruikt om te zorgen dat deze niet te snel verzakt. Deze lijm is duurder dan 

een minder stuggere lijm. Hierdoor moet er meer aandacht en arbeid besteed worden om de tegels 

te verwerken.  

Grotere en dus zwaardere tegels worden bij de verwerking door de tegelzetter gestapeld verwerkt in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld 15x15 of 15x20 tegels. Bij deze tegels kan er vanuit het midden 

verdeeld worden. Aangezien de zwaardere verzakken moeten deze onderling gestut worden. 

Bij een groter formaat zijn ongelijkheden in de ondergrond moeilijker weg te werken in het 

gehele zichtvlak. Een ongelijkheid in de ondergrond moet opgevuld worden met lijm. De acht 

omliggende tegels moeten aansluitend verwerkt worden om het gehele tegelvlak zo vlak mogelijk te 

laten lopen. 

Tegels zullen hierdoor soms zelf verwijderd worden en met een dikkere lijm  opnieuw aangebracht 
worden. 

Met grotere en dikkere tegels zal er speciaal materiaal gebruikt moeten worden om de tegels op de 

juiste maat te kunnen snijden. 

De combinatie van duurdere lijm en het vertraagde verwerkingstempo zorgt voor een hogere 

verwerkingsprijs. 
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Verwerking verschillende vloertegelformaten 

Na mate er een grotere vloertegel gekozen wordt, is deze moeilijker te verwerken. De tegelzetter die 

op zijn knieën bezig is, heeft minder bereik om de aansluitende tegels is één glooiend geheel te 

verwerken. Met een eventueel afschot wat in de vloer gemaakt moet worden, is het lastiger om dit 

te verwerken zonder dat de vloertegels onderling gaan steken. 

Hierdoor ontstaat het principe van het zogezegd twee- of driemaal leggen van een vloer. De 

tegelzetter moet een tegel meerdere malen oplichten om deze aansluitend met de 8 omliggende 

tegels te verwerken. 

Met hele grote tegels zal er een middenbedlijm gebruikt moeten worden om ongelijkheden in de 

ondergrond goed te kunnen opvangen. 

Met grotere en dikkere tegels zal er speciaal materiaal gebruikt moeten worden om de tegels op de 

juiste maat te kunnen snijden. 

De combinatie van dit alles zorgt voor een hogere verwerkingsprijs. 

Meer- & minderwerklijst en facturatie tegelofferte 

De tegelofferte wordt toegevoegd aan de meer- & minderwerklijst van de aannemer. De facturatie 

van de tegelofferte vindt plaats via de termijnen en worden ingediend door de 

aannemer/opdrachtgever.  

Als u tegels heeft uitgezocht in de showroom ontvangt u van ons een offerte. Als u compleet 

standaard gekozen heeft en de sanitair indeling is ook standaard ontvangt u van ons een nul-offerte.  

Als u uw offerte getekend retour gestuurd heeft, dan sturen wij deze door naar de aannemer, naar 

de afdeling kopers begeleiding.  Door deze afdeling wordt uw offerte toegevoegd aan uw meer- & 

minderwerklijst. Zodra de offerte op de meer- & minderwerklijst staat is deze offerte definitief.  

Let op, de afreking van de offerte vind plaats via de aannemer/opdrachtgever via de termijnen die u 

moet voldoen. U hoeft de offerte niet aan ons te voldoen. 
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Verwerking verschillende vloertegelformaten 

Een groter wandtegel is arbeidsintensiever om te verwerken. De tegel is minder vergeverig voor de 

ondergrond en het eventuele afschot wat verzorgd moet worden. Een grotere tegel kan niet in de 

specie (zand-cement) verwerkt worden en zal altijd verlijmd moeten worden. In een aantal gevallen 

zal hier speciale lijm voor gebruikt moeten worden.  

Als er een groter formaat vloertegel gekozen wordt, wordt het lastiger om de vloertegel te 

verwerken. Met een eventueel afschot wat in de vloer gemaakt moet worden, is het lastiger om dit 

te verwerken zonder dat de vloertegels onderling gaan steken. 

Doordat de tegel groter zijn moet de tegelzetter over een grotere afstand reiken om vloertegels die 

eerder verlijmd zijn op te lichten om de tegels aansluitend te verwerken. Hierdoor ontstaat het 

principe van het zogezegd twee- of driemaal leggen van een vloer. De tegelzetter moet een tegel 

meerdere malen oplichten om deze aansluitend met de 8 omliggende tegels te verwerken. 

Met hele grote tegels zal er een middenbedlijm gebruikt moeten worden om ongelijkheden in de 

ondergrond goed te kunnen opvangen. 

Met grotere en dikkere tegels zal er speciaal materiaal gebruikt moeten worden om de tegels op de 

juiste maat te kunnen snijden. 

De combinatie van dit alles zorgt voor een hogere verwerkingsprijs. 
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Breedte en dikte van tegelstrippen en decortegels 

Een tegelstrip en/of decortegels kunnen het best van dezelfde fabrikant en serie gekozen worden. Ze 

worden dan besteld in het geheel en de fabrikant kan verzorgen dat de tegels dezelfde afmeting en 

dikte hebben. Hierdoor zijn ze uitstekend samen te verwerken. 

Als er een strip of decortegel van een andere fabrikant of serie gekozen wordt kan het voorkomen 

dat er dikte- of maatverschil is. 

Bijvoorbeeld: 

Een wandtegel met het formaat 15x15 cm en een strip van 5x15 cm. In werkelijkheid is de wandtegel 

14.7x14.7 cm en de strip 4.5x15.1 cm. De afmeting van de strip verschilt 0.4 mm, waardoor er een 

verschil in voegbreedte is van 0.4mm bij elke voeg. Als er bij de wandtegel een standaardvoeg van 4-

5 mm aangehouden wordt, is de voegbreedte bij de strip 0-1 mm. Allereerst is dit niet het mooiste 

gezicht. Verder is het zonder voeg verwerken geen optie in verband met de waterdichtheid van het 

tegelwerk. 

Hetzelfde kan gebeuren met de dikte. Bijvoorbeeld een wandtegel van 6 mm dik en een strip van 8 

mm dik. Aangezien de wandtegels moeten worden ingedrukt in het lijmbed kan er niet een dikkere 

hoeveelheid lijm achter het tegelwerk worden aangebracht. De dikkere dikte van de strip zal 

zichtbaar blijven na aanbrengen van het tegelwerk. Bij de afwerking van een buitenhoek met een 

tegelprofiel zal de strip ook boven het tegelprofiel uit steken. 

Dit is ook een aandachtspunt voor het eventueel later plaatsen van een douchewand. Doordat de 

strip uitsteekt of invalt zal de douchewand niet sluitend te plaatsen zijn. Bij bijvoorbeeld een bolle 

strip zal de aansluitende strippen naast de douchewand geplaatst worden nadat de douchewand 

geplaatst is. Dit voorkom een niet sluitende plaatsing van de douchewand. 

Zorg dat u de juiste strippen en/of decortegels uitzoekt bij uw wandtegelwerk. De showroom kan u 

hierover informeren. 
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Soorten tegelprofielen 

Er kunnen verschillende soorten tegelprofielen gekozen worden bij de showroom. Voor een overzicht 

kiest u  

De verschillende profielen die wij vermelden in onze offerte:  

Jolly-P 

Uitvoering: Haaks 

Materiaal: PVC  

Jolly-AC 

Uitvoering: Haaks 

Materiaal: Aluminium  

Rondec-PRO 

Uitvoering: Kwartrond 

Materiaal: PVC  

Rondec-AC 

Uitvoering: Kwartrond 

Materiaal: Aluminium  

Rondec-E 

Uitvoering: Kwartrond 

Materiaal: RVS   

Schiene-E 

Uitvoering: Haaks 

Materiaal: RVS  

Quadec-E 

Uitvoering: Vierkant 

Materiaal: RVS  

Kleuren / Afwerkingen:  

BW: Wit 

W: Jasmijn 

E: RVS 

EB: RVS Geborsteld 

ACG: Aluminium Glans 

ACGB: Aluminium Glans Geborsteld 
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Voorbeeld offerte 
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