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Zonwering 
 
Beste Klant,  
 
Hartelijk dank voor uw aankoop bij de Woonzaken. Wij gaan met veel plezier voor u aan het werk en hebben 
hierbij een klein beetje hulp van u nodig. Voor het installeren van een van onze producten van de Woonzaken 
vragen wij van u het volgende:  
 

o Dat u zelf aanwezig bent bij het meten en plaatsen van de producten. 
o Dat wij gebruik mogen maken van uw water en elektriciteit.  
o Een vrije werkruimte van tenminste anderhalve meter tot en met 5 meter (afhankelijk van de diepte 

van het te plaatsen product) vanuit de gevel waaraan gemonteerd dient te worden.  
o Een vrije parkeerruimte binnen 20 meter van de woning. 
o U draagt zelf zorg voor het (op tijd) verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen en of 

documentatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden.  
o Eventuele voorbereidende werkzaamheden dienen gereed te zijn voor aanvang van de 

werkzaamheden. 
o Toegang tot uw sanitaire ruimte.  
o Dat wij met onze werkschoenen door uw woning mogen bewegen. 
o Mits schriftelijk anders overeengekomen verwijderd u waar op de gevel gemonteerd dient te worden 

alle obstakels, zoals beplanting, verlichting, regenpijpen etc. 
 
Indien wij extra werkzaamheden dienen te verrichten die niet goed voorbereid zijn, zijn wij genoodzaakt een 
uurtarief van € 60,- incl. BTW te hanteren per monteur voor de extra werkzaamheden.  
 
Bij het meten van zonwering kunnen wij helaas niet altijd de sterkte van de gevel beoordelen. Tijdens het 
boren van de gaten wil het nog weleens voorkomen dat een gevel toch niet sterk genoeg blijkt te zijn en dienen 
wij de zonwering te monteren op chemische ankers, verlengde steunen of het scherm moet verankerd worden 
aan de binnen muur. Dit brengt onvoorziene kosten met zich mee en dit zal door de monteur met u besproken 
worden.  
 
Net als een fiets heeft uw zonwering onderhoud nodig. De schermen hangen buiten en worden blootgesteld 
aan alle weersinvloeden. De bewegende delen moeten dan ook jaarlijks gesmeerd worden en soms moeten de 
schermen opnieuw afgesteld worden. Dit kunnen wij voor u uitvoeren tegen een vergoeding of u kunt dit zelf 
doen. 
 
Voor meer informatie aangaande onze verwachtingen richting u, verwijzen wij u naar de garantie- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
Om zo lang mogelijk te genieten van uw aangekochte product(en) hebben wij op de volgende pagina een 
onderhoudsadvies bijgevoegd. Als u geïnteresseerd  bent in een onderhoudscontract neem dan contact op met 
de Woonzaken.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team de Woonzaken  

http://www.dewoonzaken.nl/
https://www.dewoonzaken.nl/assets/docs/userfiles/GarantieLeveringsvoorwaardendeWoonzaken2019.pdf
https://www.dewoonzaken.nl/assets/docs/userfiles/GarantieLeveringsvoorwaardendeWoonzaken2019.pdf
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Onderhoudsadvies zonwering 
 
 
Algemene reiniging van de profielen van uw zonwering:  
 
Reinig uw zonwering circa  twee keer per jaar met lauw water en onze profielreiniger*. Gebruik geen 
agressieve schoonmaakproducten. Na het reinigen kunt u het scherm in de profielwax* zetten. Dit om 
inwerken van vuil op de lak tegen te gaan. 
 
Knikarmschermen, uitvalschermen, pergola’s en boven- en onderdakzonweringen 
 
Reiniging van het doek 
Maak het doek eerst goed schoon met een borstel of stofzuiger. Verwijder het overige vuil met doekreiniger*. 
Spoel het doek na het reinigen goed af met lauw water. Vermijdt de felle zon, bij snel opdrogen laat deze 
namelijk vlekken van het zeepwater achter. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of 
andere schuurmiddelen. Gebruik ook geen hogedrukreiniger, anders beschadigt u de beschermlaag van het 
doek. Gebruik doekwaterdicht* om het doek weer bestendig te maken.  
 
Doek eigenschappen 
De eigenschappen van zonweringdoek staan op de volgende pagina weergegeven.  
 
Jaarlijks onderhoud 
Voorzie alle draaiende of scharnierende onderdelen van uw zonnescherm van een siliconenspray (MS 500 
Multi Super Spray*). Gebruik geen vette middelen. Die trekken vuil juist aan! Door wind kan het scherm scheef 
gaan hangen, wij adviseren u daarom het scherm jaarlijks af te stellen. Kijk op de website voor onze afstel 
adviezen. Indien u dit wilt laten doen kunt u contact op nemen met de Woonzaken. 
 
Screens 
 
Reinigen: 
Reinig minimaal 2 keer per jaar de geleidingsprofielen inwendig met MS 500 multi super spray*, voor een 
goede werking van uw screen.  
 
Rolluiken en buiten jaloezieën 
 
Onderhoud: 
Reinig minimaal 2 keer per jaar de geleidingsprofielen en maak de rubbers goed schoon voor een geruisloze 
werking. Na het reinigen kunt u de rubbers voorzien van een droogsmeermiddel, zoals de MS 500 multi super 
spray*. Geen vette middelen gebruiken! (deze trekken juist vuil aan) 
 
Bij vorst: 
Overtuig uzelf ervan voordat u het rolluik gaat bedienen dat de lamellen niet vastgevroren zijn. Dit om schade 
te voorkomen. Laat het rolluik bij vorst iedere dag één keer op en neer gaan. Dit voorkomt vastgevroren rolluiken.  
 
Tips voor uw zonwering met een doek:  

o Bij regen het scherm sluiten! 
o Als het doek nat is geworden, laat het dan binnen 48 uur goed opdrogen. 
o Sluit het scherm als het begint te waaien. Ook als het zacht waait kunnen er rukwinden zijn die ervoor 

zorgen dat het scherm kapot waait.  
 
*De producten waar een * achter staat zijn verkrijgbaar bij de Woonzaken en bij aanschaf van uw zonwering 

krijgt u hier 20% korting op.  Neem voor meer informatie contact met ons op of kom langs in de showroom* 

http://www.dewoonzaken.nl/
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