
DOMINIQUE GELIS 
Nielstraat 66 - 3840 Kerniel 

0476 43 52 05 
info@dominiquegelis.be 

JE NEEMT MEE:

• emmertje (liefst met deksel voor jouw afval)  
• schort 
• grote en kleine handdoek 
• eventueel plankjes om jouw werken mee naar huis te nemen 

PRIJZEN: 
Gewone draaiklei kan je in het atelier aankopen aan 10 euro/pak van 10 kg.  
Biscuitbak aan 5 €/kg en glazuurbak aan 7 €/kg.  
Transparant glazuur alsook engobes zijn inbegrepen.  

DITJES EN DATJES: 
"Dominique Gelis - ditjes & datjes over jatten en taloren” is een besloten groep op Facebook dat 
voorbehouden is voor pottenbakkers in spe die bij mij een cursus volgen. 
We delen hier opmerkingen, vragen, foto’s en kennis met als doel samen te groeien. 

DE REGELTJES 
• Er wordt enkel gewerkt met het gereedschap van het atelier.  
• Er worden geen schijven noch plankjes mee naar huis genomen 
• Klei - WM2502 van Sibelco - kan je in het atelier aankopen aan 10 euro/pak. Naargelang de 

voorraad zijn er ook andere soorten klei beschikbaar. Je bent vrij om je eigen klei mee te 
brengen of te gaan kopen. Enkel hoogbakkende klei en geen donkere kleur 

• Transparant glazuur wordt aangeboden. Je bent vrij om andere glazuren aan te kopen en te 
gebruiken. Let erop dat ik tussen1245 en 1260°C bak. Gebruik dus enkel glazuren die geschikt 
zijn voor steengoed. Wees altijd voorzichtig en maak testplaatjes vooreer je zomaar een nieuw 
glazuur gebruikt (risico op uitlopen) 

• Je bent verantwoordelijk voor de schade aan de oven die door jouw potjes veroorzaakt wordt 
(uitlopen van glazuur en/of klei). Voor elk stuk dat op een ovenplaat uitloopt wordt een boete 
aangerekend van 30 euro. In geval van andere schade (aan de weerstanden of de oven zelf) 
betaal je de factuur van de herstelling. 

• Je poetst zelf het materiaal dat je gebruikt hebt alsook de draaischijf en de vloer rond de 
draaischijf. Ieder is verantwoordelijk voor zijn kleiafval hetzij in een emmertje of in een 
plastieken zak dat je mee naar huis neemt. Het drab (uit de emmertjes en uit de bakken van de 
draaischijven) is jouw afval en wordt noch in de afwaston, noch op straat in de riolering 
gegooid. Wat er in de emmer overblijft (vuil water = enkel liquide) wordt ook niet in de 
afwaston gegooid maar op straat in de riolering 

• Er blijft geen klei achter, noch op de vloer, tafel of gips 

• De oprit mag uitsluitend gebruikt worden voor het in- en uitladen 
• Parkeren kan je aan de overkant op de stoep, niet voor de oprit noch voor de poort 

Alvast dank voor jouw fijne medewerking. 
Dominique 


