
Tegelclips en –keggen zijn onmisbaar bij het 
plaatsen van tegels. Ze zorgen ervoor dat u de 
tegels op gelijke hoogte plaatst, dat de voeg 
overal dezelfde afstand heeft én dat de tegels 
op hun plaats blijven tijdens het droogproces 
van de lijm. Hoe groter de tegel is, hoe meer 
clips u gebruikt op de zijdes van de tegel. Meer 
informatie over het gebruik van clips en keggen 
leest u op: www.maxaro.nl/tegels/toebehoren/
clips-keggen/

Bij het afhalen leveren wij uw aankoop in het 
magazijn aan u uit. Als u de tegels met een 
aanhanger komt afhalen, plaatsen wij ze direct 
met de pallet in uw aanhanger. Uiteraard is het 
ook mogelijk om de tegels zonder aanhangwagen 
of pallet te vervoeren. Houd er dan wel rekening 
mee dat u de dozen met tegels zelf vanaf de 
pallet dient in te laden. Bij besteding vanaf  
€ 200,- heeft u de keuze om de tegels gratis bij u 
thuis te laten bezorgen.

Haal uw tegels af met een aanhanger 
of laat uw aankoop bezorgen 

Gebruik clips en keggen bij het plaatsen 

Houd rekening met mogelijke maat-
en kleurverschillen
Bij keramische tegels, natuursteentegels en 
mozaïektegels bestaat er de mogelijkheid dat de 
afmeting van de tegels enigszins afwijkt van de 
opgegeven maten. Wij hanteren een maximale 
marge van 5 mm als aanvaardbare afwijking van 
de opgegeven afmeting. Tegels van hetzelfde 
productiemoment, dus dezelfde serie, kleur 
en afmeting (we noemen dat shade), hebben 
dezelfde code. Dit betekent dat ze allemaal even 
groot zijn, met dezelfde afwijking. Bij tegels van 
een ander productiemoment, in een andere kleur 
of een andere maat, kan kleurverschil of verschil 
in afwijking van de maat gelden.

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Hartelijk dank voor uw interesse in onze tegels!

Met uw keuze bent u verzekerd van stijlvolle tegels, waar u jarenlang plezier van heeft.  Voordat u 
maximaal kunt genieten van uw nieuwe tegels, vragen wij u onderstaande tips goed door te lezen. 

Wij adviseren u, voordat u start met het plaatsen 
van uw tegels, de maat van de tegels goed te 
bekijken. Let daarnaast op de kleur en print. 
Na installatie gaan we ervan uit dat u akkoord 
bent met uw aankoop. Eventuele meldingen 
kunnen wij dan helaas niet meer in behandeling 
nemen. Combineert u verschillende maten of 
kleuren tegels en wijken deze onderling iets af? 
Kies dan voor een verspringend patroon bij het 
tegelen. Wilt u de voegen toch zo strak mogelijk 
houden? Begin dan met tegelen op ooghoogte. 
De afwijkingen van de voegen zitten dan niet in 
het zicht. 

Naast bovengenoemde tips verwijzen wij u naar onze garantievoorwaarden. Om er zeker van te zijn dat de garantie 
eventuele gebreken of schaden dekt, is het noodzakelijk dat er wordt voldaan aan de vermelde handelingen en 
bepalingen. Lees daarom de garantievoorwaarden goed door, voordat u de tegels uitpakt en met het plaatsen begint. 
 
Wij wensen u veel plezier met uw (toekomstige) aankoop! 

Controleer voor plaatsing ook altijd de diktes 
van uw tegels. Als u tegels van verschillende 
series met elkaar combineert, heeft u mogelijk 
te maken met dikteverschillen. Een manier om 
dit te corrigeren, is door eerst de dikkere tegels 
te plaatsen en daarna de dunnere tegels. Door 
meer lijm te gebruiken op de dunnere tegel, kunt 
u het dikteverschil opvangen. Zorg er dan wel 
voor dat u extra lijm in uw berekening meeneemt.  

Let op dikteverschillen tussen 
verschillende series 

Tip 4

 4 tips om maximaal te genieten
van uw nieuwe tegels
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Tile clips and wedges are indispensable for tiling. 
They ensure that the tiles can be  placed at a 
consistent height and that all grout lines will be of 
the same width. In addition, the clips will prevent 
your tiles from shifting during the glue’s drying 
process. Please do note that the recommended 
amount of clips to be used is relative to the size of 
your tile. More information about the use of clips 
and wedges can be found on our website: www.
maxaro.nl/tegels/toebehoren/clips-keggen/

If you choose to pick up your tiles, we will provide 
them to you in our warehouse. When you pick 
up the tiles from our warehouse with a trailer, 
we will load the pallet containing your tiles into 
your trailer directly. Of course it is also an option 
to pick up the tiles without trailer, or without a 
pallet. Please keep in mind that if no means exist 
to load the pallet into your vehicle, you may be 
expected to load the boxes of tiles from a pallet 
yourself. On orders of € 200,- or more you have 
the option to have the tiles delivered to your 
home for free.

Pick up your tiles with a trailer, or have 
your purchase delivered to your home

Use clips and wedges when laying the tiles

Take into account possible size and 
colour differences 
It is possible that the actual dimensions of 
ceramic, natural stone and mosaic tiles deviate 
from the specified dimensions. We maintain a 
maximum tolerance of 5 mm as an acceptable 
deviation from the target dimensions. Tiles that 
are produced in the same production run, will 
have the same code. This is otherwise referred to 
as ‘shade’. Tiles with the same shade will feature 
a consistent colour and dimension deviation. 
Tiles from different production runs however, this 
includes alternate sizes of tiles, may deviate in 
terms of colour or dimensions. 

Tip 1

Tip 2

Tip 3

We would like to thank you for your interest in Maxaro! 

By selecting your tiles from our product range, you can be ensured to enjoy your stylish tiles for 
years to come. However, in order to thoroughly enjoy your new tiles, we kindly ask you to carefully 
read through our tips below.

Before laying your tiles, we advise that you 
carefully check the size of the tiles. Additionally, 
pay attention to the colour and print. After the 
tiles have been installed, we assume that you 
have found your purchase satisfactory, and we 
can no longer accept any service requests. 
If you choose to combine different sizes or 
colours of tiles, and slight differences in tone or 
dimensions are observed, we would recommend 
a staggered pattern when tiling. In order to still 
ensure as consistent a width in the grout lines as 
possible, tiles should be placed starting from eye 
level. When doing so, possible differences in the 
grout line widths will not be in plain sight.

In addition to the above mentioned tips, we would like to refer you to our warranty conditions, which can be found here: 
www.maxaro.nl/nl/klantenservice/garantievoorwaarden-en-onderhoudsadvies To ensure that any potential defects 
are covered by our warranty, it is essential that you comply with the requirements as outlined in the mentioned terms 
and conditions. Please make sure to therefore read the warranty conditions carefully before you unpack the tiles and 
start tiling.
 
Thank you for choosing Maxaro.

Please make sure to always confirm the thickness 
of your tiles before installation. When combining 
different series of tiles, the possibility may arise 
that they do not feature an equal thickness. This 
deviation can be corrected by placing the thicker 
tiles first. By using more glue when placing the 
thinner tile next, you can compensate for the 
difference in thickness. Please do make sure 
to include extra glue in your calculation when 
combining different tile ranges.  

Pay attention to thickness differences 
between different shades

Tip 4

4 tips to enjoy your tiles to the 
maximum
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