
     Bron Van Vakmanschap…  

 
 
 
 
 

 
Beste Klant, 

 
 
Hieronder vindt U de gegevens van verschillende tegelzaken waarbij U uw tegels kan gaan uitkiezen. 
Lees ook onze FAQ op de achterzijde voor meer info. 
Indien U meer vragen hebt aarzel niet en contacteer ons . 
 
Alvast veel plezier bij het kiezen van de tegels. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het HP-Renova Team 
 

Gandhilaan 100 - 2660 Hoboken - info@hp-renova.be - T: 03 825 87 07 - GSM: 0496 49 27 15 
HRA: 354 360        IBAN: BE71 7340 0863 9069               BIC: KRED BEBB                 BTW: BE 0479 830 393 

 
 

 

Azuleo                                            Torfs Tegels                  
Hoek Houtlaan -  Merksemsebaan                                Boomsesteenweg 5-7 
Industriepark Vosveld 11D                                           2630 Aartselaar                                   
2870 Puurs                                                                    T:03 828 14 00 
T: 03 889 64 00                                                              
www.azuleo.be                                                              www.torfstegels.be             

 
 

Intercarro                                                     Carobati                            
Mechelsesteenweg 27                                                   Boomsesteenweg 36 
2550 kontich (Waarloos)                                              2630 Aartselaar  
T: 03 870 63 40                                                            T: 03 887 70 97 
www.intercarro.be                                                       www.carobati.be 

 
 

Van Pelt                         
Bisschoppenhoflaan  626           
2100 Deurne  
T: 03 380 10 20 
www.vanpelt.be                               



 
          FAQ  

Kan ik ook bij een andere zaak bestellen?  

Hiervoor dient u eerst contact op te nemen met ons.  

Moet ik zelf tegels bestellen en eventueel een voorschot betalen?  

Neen, u dient enkel een offerte op te vragen bij de tegelzaak op uw eigen naam.      
Bestellingen worden later door ons geplaatst.  

Moet ik de exacte aantal m2 al doorgeven op de offerte?  

Neen, wij zullen de exacte aantal doorgeven als we de order plaatsen.  

Moet ik ook lijmen, voegen en/of andere materialen bestellen.  

Lijmen en standaard voegen zijn inbegrepen in uw prijsofferte. Als u toch andere voegen wil 
(bv.: verschillende kleur, ...) dan laat u die mee noteren op uw prijsofferte. Als u ook een 
specifiek type hoekprofiel wil, dan kan u deze best mee laten noteren op uw offerte.  

Mag ik verschillende offertes opmaken bij verschillende zaken?  

Uiteraard! U hoeft ons enkel de offerte door te geven van de tegels die u beslist te plaatsen.  

Kan ik rekenen op een extra korting als ik mijn bestelling plaats via jullie?  

In de meeste gevallen kunnen wij u 6% BTW factureren. Zo spaart u zich behoorlijk wat 
geld uit. Bijvoorbeeld: U kiest een tegel van 50 EUR/m2 excl. BTW. Als u deze zelf koopt in 
de winkel dat betaalt u 60,50 EUR/m2 incl. 21% BTW. Maar indien u beslist om deze via 
ons aan te kopen dan betaalt u nog maar 53 EUR/m2 incl. BTW voor dezelfde tegel! Als u 
niet onder de 6% BTW regel valt, dan kan u best even contact opnemen met ons om 
eventueel andere afspraken te maken.  

Zijn er uitzonderingen?  

Als u bijvoorbeeld overweegt om een partij tegels uit een lot aan te kopen (bv. een einde 
reeks). Gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met ons.  

De verkoper zegt ons een extra korting te geven als we meteen zelf bestellen, wat nu?  

Gelieve dan rechtstreeks zelf contact op te nemen met ons om eventuele afspraken te 
herzien.  

Bij wie kan ik meer informatie vragen over de tegels zelf?  

Uw vragen qua onderhoud, slijtage en duurzaamheid kan u rechtstreeks stellen aan de 
verkopers. Als u toch nog vragen over houdt. Dan helpen wij u graag verder.  

 
 
 


