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ClickBrick Pure
Innovatie in traditie 
ClickBrick Pure is het eerste volledig circulaire 
gevelsysteem met een handvorm gevelbaksteen. 
Beschikbaar in zeven kleuren en voorzien van de 
grillige, karaktervolle textuur die een handvorm 
gevelbaksteen typeert.

ClickBrick Pure is zeer geschikt voor een 
vrij metselverband. Door de aangebrachte 
schijnvoegen creëert u een vertrouwd, traditioneel 
bakstenen gevelbeeld én bouwt u mee aan een 
circulaire en duurzame leefomgeving.

ClickBrick is een uniek, circulair bouwsysteem voor het droogstapelen van 

gevelbakstenen. Hiermee bouwt u snel en makkelijk remontabele gevels. 

ClickBrick reduceert het gebruik van bouwstoffen en kenmerkt zich door 

onderhoudsvrije gevels en optimaal hergebruik.

baksteenarchitectuur 
Een doorbraak in circulaire  
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ClickBrick zorgt niet alleen voor een esthetisch fraai eindresultaat, maar ook 

voor duurzame en circulaire gevels. Met retournamegarantie en restwaarde. 

En met advies en uitgebreide services, dankzij Brick as a Service; het complete 

serviceconcept rondom ClickBrick.

Samen circulair bouwen
Brick as a Service  

Retournamegarantie  
& restwaarde 

Services 
& tools

Remontabel &  
circulair gevelsysteem
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Advies & uitgebreide services
Brick as a Service  

In vier stappen samen naar een optimaal eindresultaat

Persoonlijk advies & uitgebreide services zijn een wezenlijk onderdeel van  

Brick as a Service. We informeren u graag over de vier stappen. 

!

1. Quickscan 2.  Project- 
advies

4.  Project- 
begeleiding

3.  Verwerkings- 
training
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De mogelijkheden van ClickBrick 
Als u overweegt om ClickBrick voor de 
buitengevel toe te passen, checken wij vooraf of 
uw bouwproject hiervoor geschikt is. Als dat zo is, 
krijgt u een indicatie van de gemiddelde prijs voor 
materialen en verwerking. 

We helpen u bij het maken van de juiste keuze 
en voor de specifieke gevelbakstenen. Tot slot 
geven we u inzicht in het vervolgtraject en de 
bijbehorende kosten.

Als uit de Quickscan blijkt dat uw bouwproject 
geschikt is voor ClickBrick, de aannemer 
bekend is en als u daadwerkelijk besluit om 
met ClickBrick te gaan werken, stellen wij een 
uitgebreid projectadvies samen. Naast deze 
zaken doen we een voorstel voor de retourname 
van de ClickBrick gevelbakstenen. Hoe dit precies 
werkt, leest u op pagina 7. Ook organiseren we 
een werkvoorbereidingsgesprek, voor aanvang 
van het project. 

Dit advies bevat:
¡		Uittrekstaten met typen ClickBrick 

gevelbakstenen en bijbehorende  
verbindings- en verankeringsclips

¡	Uittrekstaten met verankeringsmaterialen 
¡	Advies over benodigde hulpmiddelen
¡		Dilatatievoorstel met bouwfysische en 

bouwtechnische dilataties

Kosten: De waarde van de ClickBrick Quickscan bedraagt 250 euro. Als Wienerberger nemen wij deze kosten  

voor onze rekening.

Uw input: Om een goede inschatting te kunnen maken voor uw project, vragen we u om plattegronden, 

gevelaanzichten, doorsneden en enige details van de buitengevel aan te leveren.

Kosten: De kosten voor het ClickBrick Projectadvies bedragen 800 euro per gebouwtype/woningtype.

Uw input: Om een compleet projectadvies voor uw project samen te kunnen stellen, vragen we u om  

definitieve plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en geveldetails in werktekeningen aan te leveren.

!

!

2. Projectadvies
ClickBrick voor uw project

1. Quickscan
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3. Verwerkingstraining

4. Projectbegeleiding

Voorafgaand aan uw project organiseren we op 
onze trainingslocatie in Elst een praktijkgerichte 
ClickBrick Verwerkingstraining voor de 
verwerkers, per koppel van twee personen.  
De training bestaat uit theorie en praktijk, waarin 
we uitgebreid op het ClickBrick systeem ingaan. 
Inclusief lunch- en koffiepauze. De training gaat in 
op de types ClickBrick gevelbakstenen en diverse 
clips inclusief verwerking, verankeringsmaterialen 
en verwerking van hulpmiddelen. 

Daarnaast komen aan bod: 
¡ Creëren van een goede basis
¡ Stapeltechnieken
¡ Meest voorkomende details
¡  Aandachtspunten voor een optimaal resultaat 

in de drooggestapelde gevel

Ook op de bouwplaats staan we u 
graag terzijde met adequate ClickBrick 
Projectbegeleiding. Op basis van een 
checklist organiseren en beschrijven we het 
opstartgesprek op de bouwplaats. Tijdens 
de droogstapelwerkzaamheden wordt op de 
bouwplaats de voortgang met de verwerkers 
tussentijds bewaakt. Ook ontvangt u het 
bijbehorende retourcertificaat.

Onderdelen in deze fase zijn:
¡  Gezamenlijk beoordelen van de materialen  

en de proefmuur
¡  Beantwoorden van praktische vragen, 

aanvullend op het projectadvies
¡ Bewaking van de voortgang van het project 
¡  Uitvoeren van een controle, een week na  

de opstart

Kosten: De kosten voor de ClickBrick Verwerkingstraining bedragen 300 euro per persoon, 600 euro in totaal.  

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een persoonsgebonden certificaat. 

Kosten: De kosten voor de ClickBrick Projectbegeleiding bedragen 600 euro per gebouwtype/woningtype. 

Uw input: Voor een optimale start van de projectbegeleiding is het noodzakelijk dat de bestelde materialen 

aanwezig zijn op de bouwplaats. Verder moet een deel van de kimlaag geplaatst zijn en eventueel een proefmuur. 

Ook verwachten we dat de uitvoerder en de verwerkers aanwezig zijn op de bouwplaats.

!

!

Aan de slag met ClickBrick

ClickBrick voor uw project
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Vragen of meer informatie? 

Heeft u vragen vóór, tijdens of na uw ClickBrick-project? Of wilt u meer informatie 

over Brick as a Service? Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij 

Wienerberger of bel 088 - 118 51 11. 

#samencirculairbouwen

Garantie 
De garantie wordt door Wienerberger verleend 
aan haar debiteur, op basis van de voorwaarden 
omschreven in de ClickBrick retournamegarantie, 
die vooraf overeengekomen wordt en geldt 
voor het specifieke project waarin de ClickBrick 
gevelbakstenen zijn toegepast.  

Restwaarde 
De restwaarde is afhankelijk van de ouderdom 
van de ClickBrick gevelbakstenen. We hanteren 
de volgende percentages:
¡ Tot 10 jaar:   30%
¡ Van 10 - 20 jaar:  20%
¡ Van 20 - 30 jaar:  10%

Retourprocedure 
Na inspectie door Wienerberger gebeurt het 
demonteren door uzelf. Wij zorgen voor pallets 
en dozen voor respectievelijk de ClickBrick 
gevelbakstenen, passtukken, ankers en 
clips. Binnen 14 dagen controleren wij de 
retourgenomen producten. Als alles akkoord is, 
ontvangt u een creditnota die binnen 30 dagen 
door ons wordt voldaan.

Goed om te weten 
De uitgangspunten van de retournamegarantie 
en restwaarde zijn globaal beschreven. De 
exacte voorwaarden en bepalingen nemen we 
graag met u door als u besluit met ClickBrick 
een remontabele volledige buitengevel te gaan 
bouwen. 

Retournamegarantie & restwaarde is een belangrijk onderdeel van  

Wienerberger ClickBrick. Hieronder leest u hoe dit in de praktijk werkt.

Retournamegarantie & restwaarde 
Brick as a Service

7

Geveloplossingen



10
-2
02
2

Wienerberger B.V.

info.nl@wienerberger.com 

088 - 118 51 00 
www.wienerberger.nl/clickbrick


