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QuintaLisque is de exclusieve vertegenwoordiger van de 
keramische producten van New Terracotta, de vooraanstaande 
Portugese groep ‘state of the art’ ambachtslieden en kunstenaars. 
Wereldberoemde tegelmakers die in het meest moderne interieur 
elke tegel laten klinken als een eigentijdse Fado.
 
Ook levert QuintaLisque de unieke HEXAGON Collectie van 
Osiris Hertman.

QUINTALISQUE & 
NEW TERRACOTTA. 

Interior Design laat zien
hoe we er ‘van binnen’ uitzien.
Hoe we wonen en werken.
Wie we zijn.
Wat we willen uitstralen.
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HOE WERKT HET BIJ 
QUINTALISQUE?
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Dit is uw gebruiksvriendelijke en informatieve leidraad bij 
de selectie, het ontwerp, de installatie en het onderhoud van 
New Terracotta-tegels. U kunt de door u gekozen tegels laten 
aansluiten bij het beoogde doel zodat onze producten optimaal 
presteren in uiteenlopende toepassingen. Vanzelfsprekend 
zijn veiligheid en levensduur gewaarborgd. De informatie is 
bestemd voor architecten, designers, aannemers, ingenieurs, 
planners en de ‘eindgebruikers’ van de New Terracotta-tegels.

GOED OM TE WETEN
De New Terracotta producten zijn handgemaakt 
en verschillen daarom in kleur, vorm, afmeting, 
textuur en vochtopname. Deze verschillen zijn 
kenmerkend voor onze producten, geven ze 
karakter en maken ze uniek.

ONEINDIG AANTAL COMBINATIES 

KLEUR-GLAZUUR-VORM-AFMETING

New Terracotta-tegels staan be-
kend om hun variatie in afmeting, 
vorm, kleur en textuur. De uit na-
tuurlijke klei vervaardigde tegels 
worden met de hand gevormd en 
geglazuurd. Hierdoor ontstaat een 
rijk palet aan producten met zeer 
uiteenlopende kleurnuances en bij-
zondere details. Geen twee tegels 
zijn exact hetzelfde. Ze verschillen 
hier en daar in grootte en dessin, 
en zijn bovendien vaak niet perfect 
vlak. De onregelmatige randen, de 
welvingen in het oppervlak en de 
subtiele imperfecties geven elke 
tegel een uniek karakter.

EERST DE KLEUREN & GLAZUREN, 

DAN DE VORMEN EN AFMETINGEN

Vanwege het haast oneindige aan- 
tal mogelijke combinaties van 
vormen, afmetingen, kleuren en 
glazuren van de New Terracotta 
tegels biedt deze brochure eerst 
een overzicht van de kleuren en 
‘glazuren’ van de standaard lever-
bare tegels: 
Basic, Mat, Oxide Explosions,  
Special Firing en Vintage Metallics
Vervolgens laten we een overzicht 
zien van de vormen en afmetingen 
van de tegels: 
Vlakke Tegels, Portugese Heri-
tage, Profielen/Hoektegels en 
New Modern (3D en Reliëfs) en de 
rijkdom aan patronen die u ermee 
kunt creëren. En dan zijn er nog de 
Specials, die op verzoek kunnen 
worden gemaakt. 

GEGLAZUURDE TEGELS

Op het oppervlak van de klei- 
tegel wordt een gekleurde vloei-
bare glazuurlaag aangebracht. 
Vervolgens gaat de tegel de oven 
in en wordt bij een extreem hoge 
temperatuur (minimaal 1.050 °C) 
gebakken. Het glazuurproces is 
bepalend voor de kleur en opper-
vlaktetextuur van de tegel. Het re-
sultaat is een harde, ondoordring-
bare, niet-poreuze tegel met een 
zeer lage vochtopname. Dankzij 
de glazuurlaag zijn de tegels een-
voudig te reinigen en lopen vloei-
stoffen beter van het oppervlak af.

KLEUR-VERLOOP, TRANSPARANTIE 

EN CRAQUELÉ IN HET GLAZUUR

Door gebruik te maken van onze 
technische ‘know-how’ van het 
‘glazuren’ kunnen we het glazuur 
op elke individuele tegel een heel 
eigen karakter geven. Sommige 
van onze tegels produceren we met 
opzet zo dat er kleine haarscheur-
tjes ontstaan. Deze craquelé, ook 
wel artistieke craquelé genoemd, 
is een beoogde eigenschap van het 
product. Het craquelé aspect van 
het glazuur gaat veelal samen met 
de transparantie en ‘gloss’ van het 
glazuur. De kleur van het glazuur 
brengen we tot leven doordat we op 
elke tegel een ‘verloop’ in de inten-
siteit - ‘diepte’ - van de kleur kun-
nen laten ontstaan. Door al deze 
aspecten te combineren ontstaat 
in elke tegel de enorme diversiteit 
die de New Terracotta producten 
zo uniek en kenmerkend maken.   

VARIATIE IN AFMETING

Onze tegels krimpen tijdens het 
productieproces. Vandaar dat de 
afmetingen, vooral bij langere te-
gels, enigszins kunnen variëren.

KROMMING EN WELVING

Klei is een elastisch materiaal. Dit 
betekent dat het tijdens het pro-
ductieproces zal proberen zijn oor-
spronkelijke vorm aan te nemen. 
Houd daarom rekening met een 
eventuele lichte kromming in de 
lengte en welvingen in het opper-
vlak. Deze kunnen op verschillen-
de plaatsen ontstaan en ook resul-
teren in een licht opstaande hoek 
of rand.

VARIATIE IN KLEUR EN GLAZUUR

Bij alle gebakken keramische pro-
ducten is een zekere variatie in 
kleur onontkoombaar. Per tegel en 
kleurnuance kan de mate van va-
riatie sterk uiteenlopen. Om u een 
beter idee te geven van wat u kunt 
verwachten, gebruiken we de vol-
gende classificaties: laag, matig, 
hoog of zeer hoog. Op reliëf-tegels 
varieert het glazuur in dikte en kan 
het daardoor hier en daar donker-
der of juist lichter uitvallen.
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Delicate Peach
B007

Pikachu Yellow
B049

Saffron Yellow
B053

Yellow Yolk
B001

Brown Beer Bottle
B057

Creme Caramel
B054

Desert Bisque
B096

Water Bisque
B097

Sand Bisque
B059

Vanilla Cream
B020

Oyster Mushroom 
White B025

Penguin White
B090

Giraffe Print
B202

Minimal White 
B091

Eggshell White
B002

Elephant Grey
B029

Divine Grey
B044

Blue Fronteira
B151

Antique Rose Velvet
B110

Flamingo Pink
B011

Giraffe Pink
B208

Pink Ballet
B103

Burnt Siena
B301

Flamingo Baby
B010

Soft Lilac
B037

Lemon Tart
B092

Giraffe Yellow
B204

Frozen Margarita
B113

Fresh Salmon
B150

Innocent Pink
B101
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Transparent White
B190

Ice Grey White
B042

Jet Set Black
B012

Charcoal Grey
B028

French Grey
B043

So Sweet Teal
B705

Blue Dolphin
B051

Blue Provence
B152

Chicago Cobalt Blue
B014

Electric Blue
B069

Lavender Violet Blue
B023

Transparent Violet
B061

Tempest Blue
B088

Giraffe Blue
B206

Ocean Surf
B083

Midnight Indigo
B017

Misty Blue
B065

Blue Sky
B055

Paradise Turquoise
B071

Ultramarine Sea
B075

Emerald Lake
B074

Shallow waters
B039

Crystal Blue Waters
B068

Mint Macaron
B022

Forest Green
B040

Green Mojito
B046

Amazon Green
B618

Neon Green
B038

Olive Green
B625

British Racing Green
B700

Tempest Green
B089

Khaki Green
B628

Green Guru
B600

Spearmint Spa
B067

Giraffe  Green
B210

Green Delight
B608
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Historical Blue Matt
M910

Summer Blue Matt
M925

White Sand Matt
M890

Black Evergreen Matt
M865

Royal Blue Matt
M915

So Chic Teal Matt
M900

Forever Blue Matt
M920

Industrial Grey Matt
M835

Safari Green Matt
M860

Italian Coffee Matt
M810

Paper Black Matt
M815

Belgian Chocolate Matt
M800

Cotton White Matt
M830

Graphite Grey Matt
M820

Glaciar White Matt
M850

Smoke Grey Matt
M825

Elegant Greige Matt
M855

Adorable Pink Matt
M875

True Rose Matt
M880

Perfect Nude Matt
M885

Vintage Red Matt
M845
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Vibrant Bamboo Explosion
X050

Don Pesto Explosion
X060

El Guacamole Explosion
X061

Hazelnut Explosion
X071

Petroleum Explosion
X022

Classic Concrete Explosion
X072

Wisteria Blossom Explosion
X032

Aqua Mist Explosion
X021

Galaxy Explosion
X023

Coralline Explosion
X033

Metallic Green Explosion
X044

Stylish Grey Explosion
X074

Sophisticated Grey Explosion
X075

Ocean Blue Explosion
X011

Mystery Teal Explosion
X020

Deep Blue Explosion
X010

Soft Emerald Explosion
X031

Red Ocean Mystery

Deze collectie bestaat uit 
5 speciale oxide explosion 
kleuren die naar believen 
kunnen worden gecombineerd.

Jungle Green Explosion
X042

Wabi-Sabi Explosion
X076
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Orange Caviar
S010

Yaya Carrot
S032

Acid Yellow
S008

Pretty Red
S320

Red Chili Pepper
S001

Red Tomato Delicious
S050

Yellow Cobra
S382

Violet Sunset Cobra
S385

Orange Cobra
S381

Red Cobra
S380

Spearmint Splash Cobra
S384

Funky Mint Cobra
S383

Lime Gaudi
S392

Green Gaudi
S391

Blue Gaudi
S390

Lemon Sorbet Gaudi
S396

Salted Caramel Gaudi
S395

Dame Blanche Gaudi
S397

Du Vin Rouge
S304

Carribean Green Gaudi
S394

So Eggplant
S030

Atlantic Blue Gaudi
S393

Caramel Spaghetti 
S341

Skinny Zucchini
S340

Fresh Wasabi
S018
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Black Nickel
V009

Black Nickel Eruption
V109

Lava
V006

Old Gold
V012

Old Gold Eruption
V112

Bronze Gold
V018

Olive Bronze
V220

Bronze Gold Eruption
V118

Blush Copper
V210

Pink Mica
V240

Perfect Pearl
V200
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AFBEELDINGEN
De afbeeldingen zijn (vanzelfsprekend) niet 
op schaal. De afmetingen zijn vermeld in 
L x B x H en in cm.

AFMETINGEN
De nominale (hier weergegeven) afmetingen 
zijn een fractie groter dan de daadwer-
kelijke afmetingen van de echte tegels.  

Dat komt omdat de tegels enigszins krim-
pen tijdens het productieproces. Afhankelijk 
van het gebruikte soort klei is de afwijking 
gemiddeld 5 tot 10%.  Aangezien het hier 
gaat om handgemaakte producten, kun-
nen de afmetingen enkel bij benadering  
worden vermeld en kan het voorkomen dat 
het daadwerkelijke product hier enigszins 
van afwijkt.

De getoonde vormen en afmetingen betreffen de 
zogenaamde ‘Vlakke Tegels’ (Field Tiles). De Vlakke 
Tegels worden geleverd in alle op de voorgaande pagina’s 
afgebeelde Basic Kleuren, Special Firing, Vintage 
Metallics, Matte Kleuren en Oxide Explosions en de 
hierbij passende glazuren/craquelés. Niet alle kleuren 
kunnen in alle Glazuur Definities (craquelé’s) worden 
geleverd. De Oxide Explosions zijn niet mogelijk in 
Portugese Heritage, Randen en New Modern.

VORMEN EN FORMATEN
VLAKKE TEGELS. 
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AANTALLEN PER M2
De vermelde aantallen tegels per vierkante me-
ter zijn enkel een inschatting en afhankelijk  van 
de betreffende voegbreedte.
Een eventuele variatie in kleur wordt beschouwd 
als een karakteristieke eigenschap van dit soort 
producten. Tegels kunnen van samples en bin-
nen de geleverde batch afwijken.

CONTROLEER ALTIJD ZORGVULDIG
DE AANTALLEN
Het is van essentieel belang de juiste aantallen 
te bestellen, aangezien we niet kunnen garan-
deren dat verschillende batches exact over-
eenstemmen. We raden dan ook aan 5-10%  
extra tegels te bestellen. Er geldt een minimale  
afname van 3 m2. 

KROMMING EN WELVING
Klei is een elastisch materiaal. Dit betekent 
dat het tijdens het productieproces zal probe-
ren zijn oorspronkelijke vorm aan te nemen. 
Houd daarom rekening met een eventuele  
lichte kromming in de lengte en welvingen in 
het oppervlak. Deze kunnen op verschillende 
plaatsen ontstaan en ook resulteren in een licht 
opstaande hoek of rand.

PLANNING/BEREKENING
Plan de gewenste lay-out en de patronen zeer 
nauwkeurig. Hoe meer tijd en aandacht u be-
steedt aan de planning, voorbereiding en ver-
deling van de tegels, des te groter is de impact 
op het uiteindelijke resultaat. Sorteer de tegels 
vóór plaatsing op kleur, afmeting en glazuur- 
type, zodat u de eventuele afwijkingen hierin 
vervolgens over het complete oppervlak kunt 

verdelen en er uiteindelijk een uniform geheel 
ontstaat. Controleer tijdens het sorteren alle 
tegels op scheurtjes of andere gebreken die ze 
ongeschikt maken voor de beoogde toepassing.

VOEGEN
We adviseren de voeg af te stemmen op de  
tegels (we hanteren een standaard voeg-breedte  
van 2-5 mm). Gezien de variaties in afmeting en 
vorm kan dit betekenen dat er ook in het voeg-
beeld variaties en onregelmatigheden optreden.
De voegbreedte kan waar nodig zo worden 
aangepast dat de tegels mooi op elkaar of an-
dere architectonische elementen aansluiten. 
De juiste voegbreedte is echter afhankelijk van 
vele factoren. Het is daarom belangrijk dit goed 
met de architect, ontwerper en tegelzetter te 
bespreken en vooraf een nauwkeurig plan te 
maken voor de verdeling van tegels en voegen.

AANTALLEN BIJ DIAGONAAL TEGELEN
In de meeste gevallen is er bij diagonaal tegelen 
meer materiaal nodig dan wanneer de tegels 
recht worden gelegd. Raadpleeg bij het bepalen 
van de benodigde hoeveelheden ook altijd de te-
gelzetter.

EXTRA TEGELS BESTELLEN
We raden aan 5 - 10% extra tegels te bestellen. 
Zo is het geen probleem als er een of meerdere 
tegels sneuvelen tijdens het zetten, heeft U een 
breder scala aan variaties om uit te kiezen en 
heeft U een aantal exemplaren achter de hand 
om het oppervlak bij eventuele toekomstige 
schade te kunnen repareren. Raadpleeg bij het 
bepalen van de benodigde hoeveelheden ook  
altijd de tegelzetter.
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VLAKKE TEGELS
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Gemengde diktes:
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LAYOUTS MET VLAKKE TEGELS



RANDEN EN AFWERKINGEN
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NEW MODERN
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HET IN-HOUSE ATELIER
New Terracotta biedt een ongekend hoog niveau van ‘customized ceramics’. Dit betreft onze vrijwel 
ongelimiteerde capaciteit en vindingrijkheid om u te begeleiden in veelomvattende ‘ceramic mural design’ 
projecten. Vanaf het moment van het idee of eerste ontwerp tot en met de installatie van de tegels of 
ornamenten loodsen we u deskundig en efficient door het hele proces. U kunt hierbij gebruik maken van 
onze bestaande ontwerpen, maar we staan u ook graag bij in het realiseren van uw geheel eigen visie. 

Het in-house team van ontwerpers, keramische experts en ervaren ambachtslieden beheerst … 
• ARTISTIEKE TECHNIEKEN
• SCHILDEREN UIT DE VRIJE HAND
• HAND SCREEN SCHILDEREN [ZEEFDRUK]
• STENCIL ART [SJABLOON]
• DECAL TRANSFER [STICKERS]
… en staat klaar om vruchtbaar en uiterst professioneel samen te werken met particulieren en 
toonaangevende architecten en ontwerpers in de meest spectaculaire projecten. 

LUISTEREN EN LEREN
Wij beginnen altijd met luisteren naar de creatieve visie van onze klant. We nemen de tijd om zijn of haar 
fundamentele behoeftes en wensen te begrijpen en te doorgronden, maar zullen dan toch respectvol 
proberen om op basis van onze kennis en de technische mogelijkheden de grenzen van de verbeelding op
te zoeken.

HISTORISCHE RESTAURATIE
New Terracotta heeft aanzienlijke expertise en ervaring met het maken en restaureren van tegels in 
historische – monumentale – gebouwen. Wij hebben op de klant afgestemde tegels geleverd voor paleizen, 
monumenten en particuliere woningen in projecten waarbij het ging om specifieke vragen en vereisten 
betreffende kwaliteit, verschijning en dimensies.

TERRACOTTA UNLIMITED

Levering &
installatie

Concept Dialoog Testen & 
goedkeuren

Productie 
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TERRACOTTA UNLIMITED

CUSTOMIZED HANDGESCHILDERDE GEVELS
Voor handgeschilderde gevels worden de ontwerpen eerst op papier gecreëerd, hetzij met de hand, 
hetzij per computer. Vervolgens wordt het ontwerp op de tegels overgebracht door zeer geschoolde 
tegel-decorateurs. Gebruik makend van een verscheidenheid aan borstel- en kwast-technieken worden 
de glazuren aangebracht. Waneer deze worden gebakken onstaan verpletterend mooie individuele 
keramische kunstwerken met een enorme diepte in kleur en karakter.

EIGENTIJDS KERAMISCH ARTWORK
Het ontwerpen en fabriceren van keramiek met afwijkende vormen is een arbeidsintensief en lang proces. 
Het vraagt om expertise, vaardigheid en extreme zorg in het behandelen van de materialen, vaak nog in 
het ‘vloeibare’ stadium. Door gebruik te maken van modern ‘state-of-the-art’ gereedschap, toegewijde 
handen en het talent van onze artiesten kunnen we customized 3-dimensionale keramiek en eigentijdse 
ornamenten maken, speciaal voor hen die prijs stellen op premium handwerk dat voldoet aan de hoogste 
artistieke normen. 
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HEXAGON COLLECTIE

Met Osiris Hertman’s HEXAGON Collectie introduceerde QuintaLisque Dutch Design in het assortiment van 
New Terracotta. Met Hertman’s ‘tegel-delen’ kunnen verscheidene zeskantige patronen met diverse profielen 
worden ontworpen. Hij noemt het “architectuur voor op de muur.” Alle HEXAGON onderdelen worden met 
de hand vervaardigd met gebruikmaking van een combinatie van eeuwenoude keramische technieken en 
moderne fabricage-methoden. Vanzelfsprekend leverbaar in vrijwel alle kleuren en glazuren.

Osiris beveelt de volgende vier combinaties aan:
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GOED OM TE WETEN
Vanzelfsprekend kunt u zelf elke gewenste combinatie 
creëren. U dient dan terdege rekening te houden met de 
randhoogte en de dikte van elk HEXAGON onderdeel. Bij 
ongelijke randhoogtes/diktes ontstaat een ‘In&Out’ effect. 
Bij gelijke randhoogtes verloopt het profiel vloeiend.

PORTUGUESE HERITAGE

FLORAO
14,5 x 14,5

ARRAIOLOS
14 x 14

PINHEIRO
14 x 14

REGUA
14 x 14

REGUA
11 x 11

RENDA
7 x 7

RENDA
14 x 14

BORDALLO
14 x 14

BOTAO
13 x 13

CALIFA
13,5 x 13,5

PENA
14 x 14

PARRA
14 x 14

FLORAO
11 x 11
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Hexa-King & Hexa-M

(In&Out effect)

Hexa-King
&

Hexa-Sapphire

Hexa-Queen
&

Hexa-Diamond

Hexa-Queen
&

Hexa-M

HEXA-QUEEN
300 x 130
Dikte 200
Randhoogte 100

HEXA-M
120 x 140 x 70
Dikte 100
Randhoogte 100

HEXA-Diamond
120 x 140 x 70
Dikte 200
Randhoogte 100

HEXA-Sapphire
120 x 140 x 70
Dikte 100
Randhoogte 200

HEXA-KING
300 x 130
Dikte 200
Randhoogte 200

De Collectie bestaat uit randen (Hexa-Queen en Hexa-King), die in combinatie worden gelegd met kernen 
(Hexa-M, Hexa-Diamond en Hexa-Sapphire). 



HANDPAINTED PATTERNS
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HANDPAINTED PATTERNS
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HANDPAINTED PATTERNS
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Zoals bij alle ambachtelijke met de hand 
vervaardigde producten vertonen de COTTO 
tegels kleine onderlinge verschillen en 
variatie. Dat geen 2 COTTO tegels aan elkaar 
gelijk zijn onderstreept hun natuurlijke en 
ongerepte samenstelling.

PUUR TERRACOTTA
Alle formaten van onze Vlakke Tegels zijn ook beschikbaar in onbewerkte 
natuurlijke klei. Deze COTTO tegels worden op traditionele manier gemaakt 
van hoofdzakelijk kaolin- en schalie-klei. De kleisoorten worden met de hand 
gemengd en geperst.

In de houtoven worden de tegels 48 uur lang gebakken bij 1000° Celsius. Hier- 
door zijn ze bestand tegen zeer lage temperaturen, zodat ze ook buiten op ver- 
ticale èn horizontale oppervlaktes kunnen worden toegepast.

Door toevoeging van kleine hoeveelheden speciale mineralen, zoals mangaan 
en barium, krijgen COTTO tegels natuurlijke kleuren en zacht ‘verlopende’ 
kleurtinten: Terra Sand, Terra Firing, Terra Classic en Terra Brown. Door 
het oppervlak van de tegels licht te zandstralen worden de tegels ‘non-slip’ 
gemaakt, wat met name bij gebruik buiten van belang is.

NEW TERRACOTTA’S COTTO TEGELS. 
PURE, ONBEWERKTE KLEI.

Cotto is een echt familie erfgoed-project. Het 
uitgangspunt is simpel: combineer de alchemie 
van de basis elementen aarde, water, lucht en 
vuur met hedendaagse esthetiek.
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COTTO TEGELS
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NEW TERRACOTTA TEGELS & OSIRIS HERTMAN HEXAGON COLLECTIE
NEW TERRACOTTA-tegels en de Osiris Hertman HEXAGON Collectie zijn in Nederland exclusief 

verkrijgbaar via De Facto Interior Design BV (DFID / QuintaLisque).

BESTEL- EN LEVERINGSPROCEDURE

Normaal gesproken verloopt de bestel- en leveringsprocedure als volgt:
• Aan de hand van uw aanvraag en/of overleg met u brengt DFID / QuintaLisque een Offerte uit. 
• Door het ondertekenen van de Offerte bevestigt u de bestelling van de geoffreerde producten 

en wordt uw bestelling definitief afgerond. U overhandigt of stuurt ons een ondertekend 
origineel van de Offerte. Mag ook als PDF per email.

• In de Offerte wordt het bedrag van de 1ste Deelbetaling vermeld. Dit bedrag betreft 50% van 
de kosten van de te leveren tegels inclusief BTW. 

• U ontvangt, na ondertekening van de Offerte of op uw verzoek voor deze 1ste Deelbetaling 
een 1ste Factuur. Tenzij anders overeengekomen wordt de productie van de tegels in gang 
gezet op de datum van ontvangst van uw 1ste Deelbetaling. 

• Met de 1ste Deelbetaling wordt de opdracht/bestelling DEFINITIEF, in die zin dat de 
opdracht/bestelling niet meer kan worden gewijzigd of geannuleerd.

• U ontvangt direct na ontvangst van de 1ste betaling een Betalingsbevestiging.
• Producten die op voorraad zijn worden binnen 3 tot 4 weken afgeleverd. Producten die 

niet op voorraad zijn, maar die wel in het gangbare assortiment zitten worden in productie 
genomen en binnen 6 tot 8 weken afgeleverd. Op maat gemaakte producten en/of grote 
volumes worden afgeleverd conform de levertijden die voor dergelijke bestellingen zijn 
overeengekomen.

• U ontvangt een 2de en definitieve Factuur ruim vóór aflevering van de bestelde producten. 
Op deze Factuur treft u het bedrag van de Offerte aan alsmede het – reeds betaalde – bedrag 
van de 1ste Factuur. 

• De 2de Factuur betreft 50% van de kosten van de tegels plus de kosten van de overige op de 
Factuur vermelde diensten (bijv: verzendkosten) en/of goederen (bijv: voegsel), inclusief de 
op deze kosten van toepassing zijnde btw. 

• Na ontvangst van de 2de Deelbetaling ontvangt u een Betalingsbevestiging, worden de 
goederen vrijgegeven en ontvangt u bericht omtrent de geplande levering.

• Let op! Door het plaatsen van de opdracht/bestelling en betaling van de 1ste Factuur gaat u 
een afnameplicht aan die hierin bestaat dat u na ontvangst van de 2de factuur deze factuur 
binnen 5 werkdagen betaalt, zodanig dat de tegels direct na ontvangst van deze betaling 
kunnen worden vrijgegeven en aan worden geleverd.

BESTELPROCEDURE, LEVERINGEN
LEVERINGSVOORWAARDEN

December 2020
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We zien u 
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LEVERINGSVOORWAARDEN EN ALGEMENE INFORMATIE

• Controleer de benodigde hoeveelheid tegels goed. Het is namelijk van essentieel belang dat 
u de juiste hoeveelheden bestelt, aangezien we niet kunnen garanderen dat verschillende 
batches exact gelijk zijn. We raden u dan ook aan om 5-10% extra tegels te bestellen.

• Er geldt per gekozen kleur/glazuur een minimale afname van 3 m2.
• De prijzen kunnen – voorafgaand aan de ondertekening van de Offerte – op basis van 

kostprijsschommelingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
• Alle vermelde productprijzen zijn exclusief leveringskosten en belastingen.
• We hanteren een btw-tarief van 21%.
• We kunnen de bestelde producten overal in Nederland - maar op verzoek ook elders - 

afleveren. Voor deze transportkosten (inclusief de pallet) wordt standaard 100,= Euro in 
rekening gebracht. Transportkosten naar een adres buiten Nederland worden van geval tot 
geval berekend.

• De tegels worden verpakt in kartonnen dozen die stevig en goed beschermd op verzegelde 
pallets worden vervoerd. De pallets worden tot aan de voordeur geleverd.

• Vrijwel ieder NEW TERRACOTTA en HEXAGON product wordt op bestelling geproduceerd.  
De leveringstermijnen verschillen van product tot product en kunnen in bepaalde periodes 
ook langer zijn. We proberen echter de volgende termijnen in acht te nemen: 
1. Tegels die op voorraad zijn: 3 tot 4 weken levertijd. 
2. Op bestelling geproduceerde tegels: 6 tot 8 weken levertijd. 
3. Op maat gemaakte tegels: levering op basis van een afzonderlijke offerte.

• De aangegeven leveringstermijnen dienen uitsluitend ter indicatie. Bij eventuele vertragingen 
kan er geen aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding.

• Zeer grote hoeveelheden: levering op basis van een afzonderlijke offerte.
• Alle leveringstermijnen worden in de Offerte vermeld. 

We zien u 
graag in de 
showroom!
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• Van alle tegels worden de nominale afmetingen vermeld, niet de daadwerkelijke afmetingen. 
Aangezien het handgemaakte producten betreft, kunnen de afmetingen slechts bij 
benadering worden vermeld en kan het daadwerkelijke product hier enigszins van afwijken.

• Het vermelde aantal tegels per vierkante meter is een inschatting en is met name afhankelijk 
van de betreffende voegbreedte.

• Een eventuele variatie in kleur wordt beschouwd als een karakteristieke eigenschap van de 
NEW TERRACOTTA en HEXAGON producten. Tegels kunnen van de samples en binnen de 
geleverde batch afwijken.

• De prijzen voor maatwerk worden per project bepaald.
• Aangepaste formaten zijn verkrijgbaar tegen een extra vergoeding.
• Aangepaste glazuuropties zijn afhankelijk van de ‘Run of Kiln’, dat is de batch tegels die in 

de oven wordt verhit. Deze kan tot 10% hoger zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen 
hoeveelheid.

• We verzoeken u nogmaals bij het bestellen zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan, omdat de 
producten niet geretourneerd kunnen worden.

• Problemen met betrekking tot kwaliteit, hoeveelheid en geleverd materiaal dienen binnen 7 
werkdagen na ontvangst van de bestelling aan DFID /  QuintaLisque te zijn gemeld.

• In het geval van een vordering op grond van gebreken dient de klant de betreffende 
producten aan DFID ter beschikking te stellen zodat DFID / QuintaLisque deze op gebreken 
kan controleren. Zodra de producten (tegels) zijn geïnstalleerd, wordt een eventuele 
vordering niet meer geaccepteerd.

• Schade als gevolg van een onjuiste installatie, ongevallen, onjuist gebruik of onjuist 
onderhoud valt niet onder de productgarantie van DFID / QuintaLisque.

• Variaties in kleur, nuance, tint, textuur en craquelé zijn karakteristieke eigenschappen van 
NEW TERRACOTTA en HEXAGON producten en zijn geen gebreken.

• Variaties in afmetingen en dikte in overeenstemming met de normen voor handgemaakte 
producten zijn toegestaan.

• Omdat DFID / QuintaLisque en New Terracotta slechts algemene richtlijnen verstrekken 
omtrent installatie en onderhoud van de producten, blijft hun aansprakelijkheid uitsluitend 
beperkt tot de levering van producten. 
 

De Facto Interior Design BV                                                                                QuintaLisque
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3633 Vreeland                                                                                 3632 EN Loenen a/d Vecht
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‘een nieuwe tegel is geschied’


