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Woord vooraf
Renovatieoplossing met gevelstenen
Met de website renovatieoplossingen.be wil Wienerberger u als bouwprofessional zowel informeren als inspiratie bieden
over wat er vandaag zoal mogelijk is op het gebied van gevelrenovatie. Deze websyllabus herneemt de inhoud van de
website voor de renovatieoplossing met Terca en Desimpel gevelstenen met inbegrip van uitvoeringsdetails en adviezen.
Zo beschikt u meteen over één handig document voor deze renovatieoplossing.
Meer informatie over de Wienerberger aanpak voor renovatieoplossingen, referenties en bestekteksten vindt u
op www.renovatieoplossingen.be
En via een blog volgen we daar twee concrete renovatieprojecten om meer inzicht verkrijgen in de effecten van een
doorgedreven schilrenovatie op het wooncomfort en het energieverbruik.
Wij hopen dat dit document u nog veel diensten zal bewijzen bij uw volgende gevelrenovaties.
Download ook de websyllabi met de andere geveloplossingen van Wienerberger en de websyllabus met algemene
adviezen bij de 4 oplossingen:
• Koramic kleidakpannen
• Façatile kleipannen
• Façabrick gevelisolatiesysteem
• Algemene adviezen
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De techniek van het voormetselen van gevelstenen
combineert de voordelen van de traditionele
spouwmuur met de kwaliteiten van een gevelsteen.
Het gaat om een techniek gekend bij elke ruwbouwaannemer. Bescherming tegen regen en koude, tegen
een betaalbare prijs.
In deze syllabus vindt u een beknopte beschrijving,
talrijke detailtekeningen, en specifieke adviezen.
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1. Wat?
1.1. Wat is voormetselen van gevelstenen?
De techniek van het voormetselen van gevelstenen
combineert de voordelen van de traditionele spouwmuur met
de kwaliteiten van een gevelsteen. Het gaat om een techniek
gekend bij elke ruwbouwaannemer. Bescherming tegen
regen en koude, tegen een betaalbare prijs.
Terca en Desimpel gevelstenen zijn onderhoudsvriendelijk,
blijvend mooi , stootvast en hebben een lange levensduur.
Een duurzame keuze dus.
Na enkele voorbereidende werken, wordt de
spouwmuurisolatie vastgezet met pluggen tegen de
bestaande muur.
Vervolgens wordt het buitenspouwblad in gevelsteen
opgetrokken. De gevelsteen kan traditioneel gemetseld
worden, gelijmd met een lijmmortel of verwerkt met een
dunmortel.
De Iluzo gevelsteen wordt traditioneel gemetseld, maar heeft
het uitzicht van een gelijmde gevelsteen.
Wanneer minder ruimte voorhanden is, biedt een Eco-brick
soelaas. Deze gevelsteen is 25 tot 35 mm dunner dan een
gebruikelijke gevelsteen. Anderzijds kan de Eco-brick ook
toegepast worden om 25 tot 35 mm meer te isoleren.
Onder adviezen vindt u specifieke adviezen met betrekking tot Iluzo en Eco-brick.

1.2. Wanneer toepasbaar?
Het voormetselen van gevelstenen wordt toegepast als renovatieoplossing bij bestaande massieve muren en bij massieve
muren bekomen na het wegbreken van een gevelbekleding of een bestaand buitenspouwblad.
Bij bestaande spouwmuren wordt het buitenspouwblad best afgebroken om maximaal gebruik te maken van de beschikbare
ruimte om te isoleren en om de randaansluitingen te vereenvoudigen ter hoogte van fundering, dak en buitenschrijnwerk.
Voormetselen van gevelstenen als na-isolatieoplossing van bestaande buitenmuren is toepasbaar vanaf een beschikbare
ruimte van 14 cm.

1.3. Randaansluitingen
Onder 2. Adviezen vindt u specifieke adviezen met betrekking tot randaansluitingen.

© 2013 Wienerberger
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2. Adviezen
2.1. Voordelen van voormetselen van gevelsteen
• Nagenoeg alle bestaande isolatiematerialen kunnen gebruikt worden.
• Er wordt een continu doorlopende isolatieschil gecreëerd, metalen profielen of houten balken onderbreken de isolatielaag
niet.
• Door het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde kunnen bestaande koudebruggen aangepakt worden.
• Nagenoeg onbeperkte esthetische keuzemogelijkheden: gevelstenen bestaan in tal van kleuren, texturen en formaten.
• Er zijn geen speciale technieken nodig, een traditionele ruwbouwaannemer kan de werkzaamheden uitvoeren.
Gekende technieken verzekeren een kwalitatieve uitvoering tegen een lagere kostprijs.
• De spouwwerking blijft behouden, een systeem dat zijn deugdelijkheid meer dan bewezen heeft.
• Een grondige renovatie zorgt voor een vernieuwde stabiliteit. Denk bijvoorbeeld aan spouwankers die aangetast zijn door
corrosie. Deze kunnen tijdens de werken vervangen worden door roestvrij stalen ankers.
• Bestaand schrijnwerk kan hergebruikt worden indien het voldoet aan de vooropgestelde eisen en mits de raamafmetingen
dezelfde blijven. Vroegere investeringen gaan dus niet verloren.
• Net als het schrijnwerk kunnen de dakconstructie en –isolatie behouden worden, eventueel mits aanpassingen.
• Er ontstaan geen problemen met de vochthuishouding.
• De thermische inertie van de keramische binnenmuur blijft behouden, wat niet het geval is wanneer er vanbinnen
geïsoleerd wordt. Deze thermische massa heeft een bufferende werking (temperatuur en vocht) en zorgt voor een
constanter binnenklimaat. Dit verhoogt het comfortgevoel en vermindert de energiekosten.
• Duurzame gevel, onderhoudsarm, stootvast.

2.2. Eco-brick: meer spouwankers voorzien
• Bij het gebruik van een Eco-brick gevelsteen moeten meer spouwankers (6,5 stuks/m2 in plaats van 5 stuks/m² bij een
klassieke gevelsteen) voorzien worden om dezelfde stabiliteit te verkrijgen.

2.3. Eco-brick: tot 3,5 cm meer isolatie

Wanneer u een Eco-brick gebruikt in plaats van een klassieke gevelsteen, kan u tot
3,5 cm meer isolatie plaatsen in de spouw binnen eenzelfde dikte van de buitenmuur.

2.4. Fundering van de nieuwe gevelsteen
De volgende situaties kunnen zich voordoen:
2.4.1. De bestaande fundering is breed genoeg voor de nieuwe gevelsteen
In dit geval moet een ingenieur stabiliteit een controleberekening uitvoeren om na te gaan of de bestaande fundering de
belasting van de gevelsteen kan dragen.
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2.4.2. De bestaande fundering is te smal voor de nieuwe gevelsteen

1. Het nieuwe gevelmetselwerk wordt geplaatst op een
aangestorte funderingszool
De nieuw aangestorte zool wordt bij voorkeur tot op vorstvrije
diepte aangebracht. De nieuwe zool wordt verankerd aan
de bestaande. Verankering en wapening van de nieuw
aangestorte funderingszool wordt bepaald door de ingenieur
stabiliteit.
Deze oplossing is vooral geschikt voor renovaties waarbij de
gevel niet paalt aan de rooilijn. Er zijn immers graafwerken
nodig en de ondergrondse constructies breiden zich naar
voren uit. De bestaande buitenaanleg zal voor een stuk
moeten opengebroken en heraangelegd worden.

2. Het nieuwe gevelmetselwerk steunt op een ophangconsole
Wanneer de goede grond zeer diep zit of de grond waterziek
is of de te renoveren gevel zich op de rooilijn bevindt,
waardoor graafwerken en het verbreden van ondergrondse
constructies naar voren toe heel moeilijk tot onmogelijk zijn,
doet men er goed aan om het nieuwe gevelmetselwerk te
laten rusten op een ophangconsole.
De speciaal ontwikkelde L-profielen met consoles bestaan in
gegalvaniseerd staal en inox. Het type console en het aantal
verankeringen kan bepaald worden door de gespecialiseerde
firma’s die deze consoles op de markt brengen, of door de
ingenieur stabiliteit.
In oude muren ontbreekt veelal een betonbalk, zeker ter
hoogte van de fundering. Bij nieuwbouwprojecten wordt
doorgaans een betonbalk voorzien om de consoles te
verankeren, om zo de kostprijs van de ophangconsoles te
beperken.
Ophangconsoles kunnen zonder problemen verankerd
worden in oude muren, maar dit zal meestal een toename
van het aantal consoles met zich meebrengen.
Dus ook een verhoging van de kostprijs van de consoles.
In de berekeningen wordt de opgenomen trekkracht per
draadstang in het geval van oude muren immers sterk
beperkt, waardoor het aantal bevestigingen moet toenemen.
Om de belasting op de console te beperken, kunnen
meerdere consoles voorzien worden: bijvoorbeeld aan het
maaiveld, aan de vloerplaat boven het gelijkvloers, enz.
Voor grotere projecten worden er vaak trektesten uitgevoerd
op bestaande muren. 5 tot 10 draadstangen worden dan
chemisch verankerd en de consoles worden tot breuk belast.
Voordeel is dat de grondwerken en de werken aan de
buitenaanleg beperkt blijven.
© 2013 Wienerberger
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2.5. Hergebruik gevelstenen: let op voor tekort en onzekere kwaliteit
Bij de renovatie van een niet geïsoleerde spouwmuur, kunnen de gevelstenen van de afgebroken muur eventueel hergebruikt
worden voor het nieuwe gevelmetselwerk.
Hou evenwel rekening met een percentage breuk tijdens de afbraak, waardoor u over minder stenen zal beschikken.
Aangezien de muurbreedte toeneemt door het isoleren van de buitenmuren, vergroot ook de omtrek van het gebouw.
Bijgevolg is de kans groot dat u meer gevelstenen nodig zal hebben dan er oorspronkelijk waren.
Ook wanneer u kiest voor een andere verwerking van de gevelstenen (bijvoorbeeld verlijmen in plaats van traditioneel
vermetsen) dreigt een tekort. Dunnere voegen houden immers in dat u meer gevelstenen zal nodig hebben om eenzelfde
oppervlakte te realiseren.
Bedenk eveneens dat u bij het hergebruiken van de gevelstenen geen zekerheid hebt over de kwaliteit en de eigenschappen
ervan.

2.6. Iluzo: hoe L-profielen inwerken?
Dankzij het Iluzo gevelsteengamma van Wienerberger
kan men gevelstenen traditioneel vermetsen met het
uitzicht van verlijmd metselwerk. De visuele voeg
beperkt zich tot ca. 4 mm.
Ook wanneer de afmetingen van de L-profielen of
geveldragers de voegbreedte overschrijden, kunnen
die op eenvoudige wijze verzonken geplaatst worden.
Bij het plaatsen van lintelen kunnen de kleine voetjes
en het kopse beentje immers door een simpele tik van
het truweel verwijderd worden, waardoor ze makkelijk
kunnen aangepast worden voor verwerking met
verzonken L-ijzers.

2.7. Oneindig veel architecturale expressiemogelijkheden
Het metselen van een nieuwe gevelsteen biedt oneindig veel architecturale expressiemogelijkheden. De keuze van de steen,
het metselverband, de voegbreedte, de manier van verwerken, de voegmortel, … bepalen het eindresultaat.

2.8. Verankering gevelsteen met binnenmuur
Een eerste vereiste is uiteraard dat de bestaande muur waaraan verankerd zal worden, voldoende stabiel is.
De verankering van het nieuwe gevelmetselwerk met de te behouden muur gebeurt net als bij een nieuwbouwconstructie:
een plug wordt door de isolatie tot in de bestaande constructie geboord en daarna wordt het anker in de plug gedraaid of
geklopt. Bij zachte isolatiematerialen kan het nodig zijn nog een extra ‘schotel’ te voorzien.
Bij een klassieke gevelsteen worden 5 spouwankers/m² gebruikt, bij een Eco-brick 6,5 stuks/m².

© 2013 Wienerberger
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Gevelstenen
Detail nr 2122

3.1.1.1. met uitbreiding fundering
De spouw onder de waterkering kan ook volledig gevuld zijn.
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Detail nr 2123

3.1.1.2. met opvangconsole
Daar het gevelophangingsprofiel onder het maaiveld is gelegen, wordt aangeraden te werken met een profiel uit RVS.
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Gevelstenen
Detail nr 2131

3.1.2.1. geen funderingswerken
De spouw onder de waterkering kan ook volledig gevuld zijn.
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Detail nr 2132

3.1.2.2. met uitbreiding fundering
De spouw onder de waterkering kan ook volledig gevuld zijn.
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Detail nr 2133

3.1.2.3. met opvangconsole
Daar het gevelophangingsprofiel onder het maaiveld is gelegen, wordt aangeraden te werken met een profiel uit RVS.
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Gevelstenen
Detail nr 2211

3.2.1.1. goot - voldoende oversteek
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken.
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3.2.1.2. goot - onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan
het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de
kroonlijst werd als principe weergegeven. De detaillering van de
afwerking hangt af van het gekozen materiaal. De nieuwe tengellat(ten)

Gevelstenen
Detail nr 2212
werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een
spievormige gootplank. Dit is één van de mogelijkheden. Het werken
met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is
bij renovatie vaak moeilijker uitvoerbaar. Ook kan met een geventileerde
onderlat gewerkt worden.
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3.2.1.3. goot - onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan
het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de
kroonlijst werd als principe weergegeven. De detaillering van de
afwerking hangt af van het gekozen materiaal. De nieuwe tengellat(ten)

Gevelstenen
Detail nr 2213
werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een
spievormige gootplank. Dit is één van de mogelijkheden. Het werken
met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is
bij renovatie vaak moeilijker uitvoerbaar. Ook kan met een geventileerde
onderlat gewerkt worden.
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Detail nr 2214

3.2.1.4. zijdelings - voldoende oversteek
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken.
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3.2.1.5. zijdelings - onvoldoende oversteek
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het
buitenspouwblad wordt afgebroken.
Bij wegbreken van de bestaande gevelsteen moet de opvang van
de gevelpan bekeken worden. Desnoods dient die tijdelijk te worden
verwijderd om daarna te herplaatsen.

Gevelstenen
Detail nr 2215
De bevestiging van de keper is afhankelijk van de toestand van
het metselwerk, desnoods dienen klossen ingewerkt of dient de
verankering meer naar onder te gebeuren.
In het geval van een massieve muur komt de isolatie niet onder de
gevelpan en zal de zinken slab enkel een verticale opstand hebben
die achter de gevelpan grijpt. Ook in dit geval wordt de zinken slab
ondersteunt door een WBP-multiplex.
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Detail nr 2311

3.3.1.1. platte dakrand
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Indien de toestand van de bestaande
multiplex het toelaat, kan de nieuwe multiplexplaat op de bestaande geplaatst worden.
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Detail nr 2312

3.3.1.2. overgang patte dak - gevel
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken.
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Gevelstenen
Detail nr 2411

3.4.1.1. nieuw, bovenaansluiting
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een
massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen.
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Gevelstenen
Detail nr 2412

3.4.1.2. nieuw, onderaansluiting
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Een dorpel in aluminium is eveneens
mogelijk.
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Detail nr 2413

3.4.1.3. nieuw, zijaansluiting
Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een
massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen.
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3.4.2.1. behoud, bovenaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.
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3. Detailtekeningen
3.4. Raamaansluiting
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3.4.2.2. behoud, onderaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de
afbraakwerken. Deze oplossing is uitgewerkt met een alu dorpel om
een beperkte isolatie te kunnen plaatsen. Het bestaande raam steunt

Gevelstenen
Detail nr 2425
niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen
van de STS 52 art. 6.2.3.1 (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam
toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen tijdelijke maatregelen
genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen.
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Detail nr 2426

3.4.2.3. behoud, zijaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.
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3.4.3.1. behoud, bovenaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.
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3.4. Raamaansluiting
3.4.3. massieve muur,
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3.4.3.2. behoud, onderaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de
afbraakwerken. Een dorpel in aluminium is eveneens mogelijk en laat
toe een thermische onderbreking te plaatsen. Het bestaande raam
steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de

Gevelstenen
Detail nr 2435

aanbevelingen van de STS 52 art. 6.2.3.1 (2005) en de TV 188 (1993).
Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen
tijdelijke maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in
gedrang te brengen.
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3.4.3. massieve muur,
na afbraak gevelafwerking spouwmuur
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3.4.3.3. behoud, zijaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.
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Detail nr 2512

3.5.1.1. nieuw, onderaansluiting
De spouw onder de dorpel kan ook volledig gevuld zijn.
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3.5. Deuraansluiting
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3.5.2.1. behoud, onderaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. De spouw onder de dorpel kan ook volledig gevuld zijn.
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3. Detailtekeningen
3.5. Deuraansluiting
3.5.3. massieve
muur, na afbraak
gevelafwerking
spouwmuur
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3.5.3.1. behoud, onderaansluiting
Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. De spouw onder de dorpel kan ook volledig gevuld zijn.
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Gebruiksvoorwaarden van de website en bijhorende websyllabus
1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Wienerberger stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u
zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de
persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:
• informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen
uitvoeren
• informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met
uiterste zorgvuldigheid
• de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
• we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Wienerberger en haar producten/diensten op de hoogte te
houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
• we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe
partner van Wienerberger zijn.
Onze website bevat links naar niet-Wienerberger websites. Wienerberger is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in
deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.
Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121,
B-8500 Kortrijk. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van de groep Wienerberger.
U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw
gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor
wenden tot: info@wienerberger.be.

2. Voorwaarden voor gebruik
Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden,
zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

3. Auteursrecht
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Wienerberger, haar klanten en
haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties,
illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of
opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Wienerberger. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.
Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van derden vallen.

4. Aansprakelijkheid
Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend
worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Wienerberger verantwoordelijk
is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn
van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter.
De informatie werd door Wienerberger en haar partners met zorg en aandacht uitgewerkt. Toch is het mogelijk dat deze
onvolledigheden of fouten bevat. De informatie wordt geregeld aangevuld en/of aangepast, en Wienerberger behoudt
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zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Wienerberger kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik ervan,
en adviseert u in geval van twijfel steeds contact te nemen met een technisch raadsman.

5. Opmerkingen, vragen en suggesties
Wienerberger wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons
verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd
zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Wienerberger
materiaal te sturen, geeft u aan Wienerberger het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken,
te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Wienerberger
de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Wienerberger heeft deze website met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Wienerberger houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen
bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

6. Rechtspraak
Het staat Wienerberger vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te
publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden
conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met
toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden
als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en
werking van kracht zullen blijven.
Eind van deze gebruiksvoorwaarden.

Contact
Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121
B-8500 Kortrijk
info@wienerberger.be
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