
Productinformatieblad en verwerkingsvoorschrift gebakken bestrating.  

Geachte consument,  

U heeft gekozen voor gebakken bestrating uit het assortiment van Nieuwenhuis 

Buitenleven. Voor een juiste verwerking willen wij u doormiddel van dit 

productblad informeren over de verwerking en het onderhoud van de 

bestrating.  

 

Controle bij aflevering 

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch 

de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil. Hiermee 

voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking.  

Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te melden. Doe dit doormiddel van foto’s 

en een uitleg van de klacht op te sturen naar info@nieuwenhuisbuitenleven.nl of whatsapp dit 

naar 06-30066985.  

Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud, en kan na 

verwerking dan ook geen reden meer zijn tot klacht.  

Bij elke bestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor 

beschadigingen. Wij raden u aan om de bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en 

verwerken zorgvuldig te behandelen. Schuif bestrating nooit over elkaar heen en gebruik het 

juiste gereedschap.  

 

Verwerking 

Denk bij het uitzetten van de bestrating goed na over de hoogtes en het afschot in de tuin. 

Hanteer minimaal een afschot van 1 cm per meter. Zo blijft het regenwater niet op uw 

bestrating staan.  

Voor uw terras creëert u een zandbed van ca. 20 cm hoog. Tril deze laag op ca. de helft al een 

keer goed af, en zodra u een laag van 20 cm heeft liggen.  

Voor de oprit is een ondergrond van minimaal 25 centimeter puinkorrel van belang. Daarboven 

komt een zandlaag van 5 cm dik. Ook deze lagen moeten beide goed afgetrild worden.  

Na het aftrillen kan de ondergrond vlak afgestreken worden en is deze klaar om bestraat te 

worden.  
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Bestraten  

Verwerk de bestrating van verschillende pallets door elkaar heen. Dit zorgt voor een 

egaal kleurenpatroon. Plaats de klinkers niet overdreven strak tegen elkaar. Om er 

zeker van te zijn dat de tegels niet meer gaan verschuiven, moet er langs de 

buitenkant van de tegels een opsluitband worden geplaatst. Plaats deze ongeveer 1 

cm lager dan de bovenkant van de tegels. Mocht uw terras iets gaan verzakken dan 

steken de banden niet boven de tegels uit. 

Als u niet helemaal uitkomt met de bestrating kunt u dit knippen met een tegel/ 

klinkerknipper. Deze is eventueel te huur bij Nieuwenhuis Buitenleven.  

  

Afwatering 

Voorkom wateroverlast op uw terras en kies voor de juiste afwateringsproducten. 

Vraag een van de medewerkers van Nieuwenhuis Buitenleven naar de 

mogelijkheden van afwatering en drainage. 

 

Invegen of voegen 

De juiste voeg versterkt in alle opzichten uw bestrating. Een gevulde voeg zorgt 

voor stabiliteit van uw terras. Gebruik bij gebakken bestrating Variquartz 

onkruidremmend voegzand of brekerzand. Veeg dit in tussen de tegels, en veeg 

overtollige resten weg. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. 

Laat nooit resten op uw bestrating liggen, want dit kan vlekken en/ of krassen 

veroorzaken. 

 

Onderhoud en gebruik 

Pas op voor bladeren of ander organisch afval, sommige soorten hiervan bevatten zuren die in 

de bestrating kunnen trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken vanzelf 

verdwijnen. Ook olie en vet kunnen vervelende vlekken geven. Het onderhoud van uw terras 

kan gebeuren door regelmatig te schrobben met een neutrale natuurzeep of buitenhuisreiniger.  

Mocht er een vlek, verkleuring of beschadiging aan uw bestrating optreden, neem dan contact 

op met Nieuwenhuis Buitenleven. Wij hebben diverse reinigingsproducten voor bestrating in 

ons assortiment en kunnen u hierin op de juiste manier adviseren.  

Ga zelf niet met allerlei middeltjes aan de gang, want deze kunnen de klacht mogelijk nog 

verergeren. Reinig uw bestrating nooit met een hogedruk reiniger (veroorzaakt corrosie) en 

gebruik ook nooit strooi- of dooizout op uw bestrating. Dit tast de deklaag zeer ernstig aan. 



Kalkuitbloei 

Verschijnt er een witte uitslag op uw bestrating? Geen nood. De zandlaag waarop uw bestrating 

ligt bevat in veel gevallen kalk, denk daarbij aan resten van schelpen. Bij wisselvallig weer met 

veel regen en hoge temperaturen (vaak in de lente en zomer), wordt er vocht samen met een 

aandeel kalk uit de bodem door de bestrating getrokken. Het water verdampt en de kalk blijft 

op uw bestrating liggen. Dit zorgt voor een witte uitslag.  

Regenwater moet de bestrating op een natuurlijke wijze weer schoonspoelen, en reiniging 

maakt het probleem vaak alleen maar erger. Geduld is wat dit betreft een schone zaak.  

Op plaatsen waar geen regen valt, bijvoorbeeld bij overstekken en onder carports is schrobben 

van de bestrating aanbevolen.   

Tip: Vul de laatste 3-5 cm van de zandlaag af met fijne split op metselzand. Dit voorkomt in de 

meeste gevallen de kalkuitbloei.  

Uitsluiting tot klacht 

Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf geen 

reden tot klacht zijn. Ook materialen die niet verwerkt zijn volgens de juiste 

verwerkingsvoorschriften zijn uitgesloten van garantie.  

Nieuwenhuis Buitenleven wenst u veel plezier met uw bestrating. 

 

➢ Pesaro bruin blauw onbezand DF getrommeld 

 

 

➢ Terra Carbona Antica 

zwart WF65 onbezand 

 

 

 

 

 

 


