
van het design tegen te gaan.

STORYCARDS
Een set StoryCards bestaat uit 10 kaarten met 
enveloppen. Alle designs zijn ontworpen door 
Marga van Oers. 

MINI TILES
De nieuwe 2-in-1 mini tegel van StoryTiles 
heeft een magneet en extra los 
ophangsysteem. Maak het ophangsysteem 
nat en bevestig het op de gewenste hoogte. 
De mini tegels zijn porseleinen tegeltjes van 
6x6cm, elk ontwerp is met de hand gebakken 
in Nederland. 

BATH&KITCHEN
Combineer een mix van StoryTiles designs 
met Bath&Kitchen tegels en start een uniek 
tegelproject. Bath&Kitchen biedt een brede 
selectie van blanco tegels met dezelfde look 
en feel als de originele StoryTiles designs en 
de selected sets.

De tegels zijn verkrijgbaar in twee maten: 
10x10cm en 13x13cm. De selected sets zijn 
tableaus van 2 tot 9 tegels. Alle tegels zijn UV-, 
hitte- en waterbestendig en zijn perfect voor 
de badkamer, keuken of open haard. 

AFBEELDINGEN & PERSBERICHTEN

Alle hoge resolutie afbeeldingen en 
persberichten zijn te downloaden via

WWW.STORYTILES.COM/PRESS

RECLAMATIES

Is uw order niet compleet? Is er onverhoopt 
iets kapot aangekomen of zijn er eventuele 
zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen 
aan de producten?

Wij ontvangen uw reclamatie graag binnen 
2 werkdagen na ontvangst mét foto’s van 
product, verpakking en verzenddoos via 

STORES@STORYTILES.COM

ORDERS & SERVICE

Wil jij reseller worden? We zijn altijd op 
zoek naar nieuwe interieur winkels! Onze 
collectie kan gedurende het hele jaar 
besteld worden. We leveren snel en hebben 
alle producten op voorraad. 

Wil je meer informatie? Neem contact met 
ons op, we horen graag alles over jou en je 
winkel. 

STORES@STORYTILES.COM
+31 (0)612128994

Alle orders kunnen geplaatst worden via 
het online ordersysteem. Met het plaatsen 
van je bestelling ga je akkoord met onze 
voorwaarden en is het niet meer mogelijk 
om de order te wijzigen.

Wij vragen altijd om ons product in 
voorraad te nemen. Het minimumbedrag 
voor de eerste order is €250 en/of 20 
producten. Het minimumbedrag voor 
nabestellingen is €150 en/of 10 producten.

De geschatte verwerkingsperiode ligt tussen 
de 2-3 werkdagen. StoryWood wordt 
apart verzonden en heeft een gemiddelde 
verwerkingsperiode van 4-8 werkdagen. 

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en 
verzendkosten.

BETALING

Wij accepteren alleen een volledige 
betaling, via  bank- of PayPal. Additionele 
bankkosten zijn voor eigen rekening.

Bij een 1e levering verwachten wij de 
betaling vooraf. De bestelling wordt 
geleverd na betaling van de volledige 
factuur.

Na ontvangst van de betaling is er geen 
recht op wijziging, retour of terugtrekking.

Van winkels in de EU vragen wij het 
BTW-nummer aan ons door te geven. 

Wij kunnen alleen orders behandelen met
BTW-nummer.

Vanwege het marktsegment waarin wij onze 
producten verkopen is het niet toegestaan 
onze producten aan te bieden op online 
webshops en marktplatforms als eBay, Bol.
com, Amazon en Marktplaats of gelijksoortige 
websites van derden.

We vragen u onze adviesprijzen te 
respecteren. Op deze manier proberen wij 
gelijke verkoopprijzen bij onze verkooppunten 
te behouden. 

OVER HET PRODUCT

Alle gebruikte materialen zijn gekozen vanwege 
de unieke kwaliteit. Incidentele markeringen, 
tonale wijzigingen en/of materiële varianties 
behoren tot natuurlijke eigenschappen van het 
materiaal en mogen niet worden beschouwd 
als onvolkomenheden.

STORYTILES
StoryTiles zijn traditioneel gebakken bij 830˚C. 
De kunstwerken met unieke designs zijn 
warmte, UV- en waterbestendig. U kunt dit 
product eenvoudig reinigen met een zachte 
doek. 

ACCESSOIRES
Maak een eye-catcher van de tegel door 
hem te omlijsten, zet hem in de spotlight 
met de speciale houder, of transformeer de 
tegel tot onderzetter. Alle accessoires zijn 
handgemaakt van gerecyclede duurzame 
materialen in Nederland.  

STORYWOOD
StoryWood zijn de kunstwerken van 
StoryTiles ambachtelijk gedrukt op duurzaam 
berkenhout. De originele houtstructuur is 
zichtbaar door het design heen, wat een 
natuurlijk effect geeft. 

Het product is niet zonwerend, advies is deze 
niet te plaatsen naast warmtebronnen of in 
direct contact met zonlicht om het vervagen 


