
l

Natuursteen- of parketrenovatie ingepland?
Bij een natuursteen- of parketrenovatie komt heel wat kijken. Lees hieronder welke voorbereidingen je dient 
te treffen om de renovatiewerken zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hierbij kan je gebruik maken van onze 
handige checklist!

Alle, te behandelen, ruimtes dienen volledig vrij te zijn. Losse 
elementen, zoals meubels, matten, kasten, ... dienen verplaatst te 

worden. Ingemaakte kasten of andere vasthangende meubels kunnen 
gewoon blijven.

Gordijnen, schilderijen, lichtarmaturen en dergelijken kunnen blijven 
hangen. Gordijnen die op de grond hangen dienen 1m boven de grond 

te hangen zodat deze niet verstrikt kunnen geraken in de machines.

Bij onze parketrenovatie wordt er gezorgd voor voldoende afzuiging, 
waardoor er weinig tot geen stof zal rondvliegen.

Tijdens onze natuursteenrenovatie wordt er steeds met water gewerkt. 
Indien de natuursteen houten delen raakt (zoals plinten en deurlijsten, 

kunnen deze best afgekit worden. Het water kan tussen de steen en 
het hout sijpelen waardoor het hout mogelijks kan opzwellen. Stenen 

plinten mogen afgekit worden, maar is niet noodzakelijk.

voor de renovatie
de TE BEHANDELEN RUIMTES leegmaken

Gezien de machines die gebruikt worden nogal zwaar zijn vragen wij 
om een parkeerplaats, zo dicht mogelijk bij de woning/het gebouw, 
vrij te houden. Indien nodig dient er een parkeerverbod aangevraagd 
te worden bij de gemeente. Onze bestelwagens zijn 7,2m lang (dit 
komt overeen met 1,5 personenwagen).

Op de dag van de renovatie zullen onze medewerkers ter plaatse zijn 
tussen 7u30 en 8u00. Indien onze medewerkers later zijn dan 8u00, 
zal de werfleider je contacteren met een exact uur van aankomst.
Uiteraard is water en elektriciteit noodzakelijk bij een natuursteen- 
en parketrenovatie. Het is dus belangrijk dat deze vrij beschikbaar 
zijn bij aanvang van de werken.
De werfleider zal s’ochtends de volledige werken overlopen en nog 
eens aftoetsen wat jouw wensen zijn. Alle te behandelen delen 
worden samen bekeken. Indien je nog vragen hebt is dit de ideale 
moment om ze te stellen.

dag van renovatie
s’ochtends

*Een tas koffie of glas water verdubbeld het uithoudingsvermogen en enthousiasme van 
de werkkrachten. Dit heeft echter geen enkele invloed op het eindresultaat, hier gaan we 

altijd voor excellent!

tijdens

Je hoeft tijdens de werken zelf niet aanwezig te zijn indien je 
andere verplichtingen heeft. Indien je niet aanwezig kan zijn tijdens 

de werken, vragen wij om een gsm-nummer achter te laten zodat 
onze medewerkers je kunnen bereiken bij vragen en noodgevallen.

Heb je een dag vrijaf genomen en kan je wel aanwezig zijn tijdens 
de werken? Ook geen enkel probleem. Je mag tijdens de renovatie, 

indien nodig, de vloer of het parket betreden. Indien geluidshinder en 
probleem vormt, als je bijvoorbeeld van thuis werkt, hebben we 

steeds gehoorbescherming voorzien. De machines maken echter niet 
buitengewoon veel lawaai, maar bij een verlengde blootstelling aan 

geluid nemen we liever geen risico’s.

De laatste stap van zowel de natuursteen- als parketrenovatie is het 
aanbrengen van een beschermlaag. Zijnde een impregnatielaag of 

olie/vernis. Tijdens het plaatsen van de afwerkingslaag, en de daarop-
volgende droogtijd, mag de vloer niet betreden worden.

De droogtijd hangt af van het soort natuursteen en de soort 
olie/vernis die werd gebruikt. Voor natuursteen is dit 3 tot 4 
uur en voor een parket, afgewerkt met een 
2-componentenolie, 12 uur.

Wanneer de werken worden afgerond, wordt het materiaal 
opgeruimd en ervoor gezorgd dat alles netjes kan worden 

achtergelaten.
De werfleider zal dan samen met jou de werken bekijken. Hij 

zal het resultaat tonen en de verschillende stappen be-
spreken die ze hebben genomen tijdens de renovatie van

jouw natuursteen of parket.
Er wordt geen voorschot gevraagd wanneer de werken worden in-  
gepland. Ook zal s’ochtends op de dag van uitvoering geen betaling 
gevraagd worden. De betaling gebeurt na het beeïndigen van de 
werken.
Er kan zowel contant als met bancontact betaald worden. Onze voor-
keur gaat uit naar een betaling met de bankkaart, daarom zijn con-
tante betalingen gelimiteerd tot €3000,00. Er wordt een bancotact-
toestel voorzien waardoor je geen contant geld in huis hoeft te halen.
Indien het bedrag van de renovatie groter is dan €2500,00 dien je de 
weeklimiet van je kaart verhoogd te worden. Dit kan via online 
bankieren, of rechtstreeks bij de bank.

na de renovatieNa het respecteren van de rusttijd kunnen de meubels teruggeplaatst 
worden. Het schuiven van meubels of zware stukken is af te raden, 

gezien dit kan zorgen voor krassen op zowel natuursteen als parket.

De vloer dient niet gereinigd te worden alvorens deze weer in gebruik 
genomen wordt. Wanneer de vloer is gerenoveerd, zorgen we ervoor 

dat deze netjes en klaar is om weer te gebruiken.

Om de natuursteen en het parket mooi te houden is het niet enkel van 
belang dat de juiste producten worden gebruikt, maar ook hoe deze 
dienen gebruikt te worden. Weten op welke manier de vloer onder-

houden dient te worden is net zo belangrijk. Ook hier, net zoals bij de 
renovatie, gaat het vaak om de details.

De eerste reiniging wordt aangeraden één week na de renovatie. Wij 
raden aan om hierna het voorgeschreven reinigingsritme, vermeld op 

het onderhoudsfiche, te volgen.

Je wordt voorzien van een gedetailleerd onderhoudsfiche. Deze is 
afgesteld op jouw natuursteen- of parkettype. Op dit moment neemt 
men ook de tijd om het onderhoudsproces grondig uit te leggen. 
Onze medewerkers hebben de producten steeds bij, en kan je dus, 
indien gewenst, meteen aankopen.

*Producten, na al dat poetsen, op? Geen probleem, u kan ons altijd contacteren om nieu-
we producten te bestellen. Deze komen dan zo snel mogelijk uw kant op met de post.
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gordijnen minstens 1m boven vloer hangen

houten plinten/deurlijsten afkitten

parkeerverbod aanvragen (indien nodig)

parkeerplaats voorzien

koffietje klaarzetten mag, maar moet niet*

water en elektriciteit voorzien

eventuele vragen stellen

niet thuis? laat de reservesleutel en je gsm-nummer achter

wel thuis? vraag gehoorbescherming aan onze medewerkers

probeer de vloer zo weinig mogelijk te betreden

respecteer de droogtijd, nog even geduld en je kan van je 
nieuwe vloer genieten

s’avonds
je nieuwe vloer bewonderen

de juiste onderhoudsproducten aankopen

indien nodig je weeklimiet verhogen

van je nieuwe vloer genieten!

één week na de renovatie: je vloer voor de eerste keer poetsen

je vloer voor de tweede keer poetsen, zoals voorgeschreven

je vloer voor de derde keer postsen, zoals voorgeschreven*
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