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Tapijt & Vinyl  
 
 
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 het leggen van de vloer. 
o Dat wij gebruik mogen maken van uw water en elektriciteit. 
o Een vrije parkeerruimte binnen 20 meter van de woning. 
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 Elke ruimte waarin de werkzaamheden plaats gaan vinden dient leeg en schoon te zijn, vrij van stof-, 

stuc- en verfresten. 
o De temperatuur in de ruimte dient tussen de 17 en 20 graden te zijn. 
o De werkvloer dient geschikt te zijn voor de te leggen vloer. Indien deze vloer nieuw is dient deze 

minimaal 28 dagen oud te zijn. De waardes voor het restvochtgehalte in de werkvloer zijn als volgt: 
cementdekvloer zonder vloerverwarming: tot 2,0%, met vloerverwarming: tot 1,8%. Anhydriet zonder 
vloerverwarming: tot 0,5%, met vloerverwarming: tot 0,3%. Wij meten deze waardes voor U. Als de 
waardes te hoog zijn kunnen wij de vloer helaas niet leggen en zullen wij moeten wachten totdat de 
gestelde waardes bereikt zijn.   

o De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen de 45 en 65 procent te zijn. 
o Na het leggen van een vol verlijmde vloer mag er 48 uur niet gestookt of gekoeld worden in de ruimte. 
o Bij sprake van vloerverwarming dient deze tenminste twee dagen voor aanvang van de 

werkzaamheden uitgeschakeld te zijn (bij extreme kou mag de vloerverwarming op lage tempratuur 
draaien om de minimaal benodigde tempratuur van 15 graden te waarborgen) en het benodigde 
opstartprotocol moet uitgevoerd zijn. Twee dagen na installatie van de vloer mag het leidingwater 
maximaal met 5 graden per dag worden opgestookt tot een maximum van 40 graden bij gestorte 
vloerverwarming en 35 graden bij gefreesde vloerverwarming. De thermostaat mag per twee dagen 
met 1 graad verhoogd worden. Voor meer informatie over uw vloerverwarming vraag dit na bij uw  
installateur of de Woonzaken naar de voorschriften. 

 
Indien wij extra werkzaamheden dienen te verrichten die niet goed voorbereid zijn, zijn wij genoodzaakt een 
uurtarief van € 60,- incl. BTW te hanteren per legger voor de extra werkzaamheden. 
 
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.  
 

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 Tapijt & Vinyl vloeren 
 
Tapijt:  

Tapijt dient voor optimaal behoudt dagelijks te worden gestofzuigd. Hiermee krijgt ingelopen vuil zo min 

mogelijk kans zich op te hopen in het tapijt. Tevens zorgt het ervoor dat de polen weer kunnen herstellen. Voor 

vlekken kunt u gebruik maken van onze Co-PRO tapijt en karpet reiniger *.  

Vinyl:  

Om optimaal van uw vloer te genieten en voor een lange levensduur van uw vloer is het verstandig uw vloer 

wekelijks schoon te maken. Om krassen te voorkomen raden wij u aan de vloer in ieder geval wekelijks stof te 

zuigen of met een stofdoek af te nemen. Losliggend vuil, stof en voornamelijk zand onder voorwerpen die 

bewegen werken nu eenmaal als schuurpapier en daarom is het van belang dit van uw vloer te verwijderen 

voordat het gaat schuren. Als u merkt dat de vloer vies is of dat er veel vuil op ligt is het verstandig dit direct te 

verwijderen. Bij vlekvorming dient uw vloer gedweild te worden. Dit kunt u doen met het daarvoor bedoelde 

dweilmiddel* die u bij de vloer geleverd krijgt. Als u dit middel niet wilt gebruiken, gebruik dan GEEN 

onderhoudsmiddelen waar parafine in zit of een hoge zuurgraad bevatten. Parafine laat namelijk een 

glimmende laag achter op uw vloer en onderhoudsmiddelen met een te hoge zuurgraad tasten de 

beschermlaag aan. Gebruik in dit geval een schoonmaakmiddel op natuurlijke basis. 

Vinyl vloeren zijn voorzien van een PU beschermlaag. Als er vuil op de vloer ligt en er worden bijvoorbeeld 

meubels verschoven dan kan dit krassen veroorzaken in de PU laag. Deze krassen kunt u gelukkig weer 

herstellen. Vanzelfsprekend is het verstandiger om te zorgen dat er geen vuil op de vloer ligt maar zoals bekend 

zit een ongeluk in een klein hoekje.  

Het herstellen van krassen in uw PVC vloer of uw PVC vloer laten voorzien van een nieuwe PU beschermlaag 

kunt u laten uitvoeren door de Woonzaken. Neem contact op om te vragen naar de voorwaarden. 

 

 

BELANGRIJK 

 Zorg voor de juiste omstandigheid voor uw houten vloer door de luchtvochtigheid nooit onder de 45% 

en nooit boven de 65% te laten komen. U kunt de luchtvochtigheid meten met een hygrometer*. 

Mocht de luchtvochtigheid toch beneden de 45% komen dan kunt u met een luchtbevochtiger* de 

waardes weer optimaal krijgen. Indien de luchtvochtigheid boven de 65% komt dient u goed te 

luchten door alle ramen tegen elkaar open te zetten. Blijkt dit niet voldoende te zijn kunt u altijd een 

luchtontvochtiger* in de ruimte plaatsen. 

 Doe de verwarming nooit helemaal uit. Het is voor dit soort vloeren niet bevorderlijk om onder de 15 

graden te laten komen. Door kou zullen materialen krimpen en ons advies is om de thermostaat niet 

lager te zetten dan 18 graden. 

 Zorg voor raambekleding* die de zon kunnen weren. Net als kou is warmte voor een vloer ook niet 

goed. Daarnaast kan zonlicht voor verkleuring van het materiaal zorgen. 

 Als uw vloer op vloer vloerverwarming is geïnstalleerd mag de tempartuur van het vloeroppervlakte 

niet boven de 28 graden uitkomen. Bij vloerverwarming met verwarmingsbuizen mag het leidingwater 

niet heter zijn dan 40 graden Celsius bij gestorte vloerverarming en 35 graden Celsius bij gefreesde 

vloerverwarming. Raadpleeg voor elektrische vloerverwarming uw installateur. 

 Voer altijd het opstart protocol uit van uw vloerverwarming (vraag het opstartprotocol op bij de 

Woonzaken als u die niet heeft). 

http://www.dewoonzaken.nl/
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 Wanneer alle ruimtes voorzien zijn van vloerverwarming die per ruimte op temperatuur ingesteld kan 

worden, dienen zwevend geïnstalleerde vloeren gedilateerd te worden. Als u dit niet aangeeft aan ons 

voor de installatie en de vloer wordt volledig doorgelegd kan dit problemen veroorzaken omdat er te 

grote temperatuurverschillen ontstaan. 

Tips: 

o Maak gebruik van deurmatten* om zand en vuil zoveel mogelijk buiten te houden, indien de matten 

op de vloer komen te liggen zorg er dan voor dat u matten met een weekvrije rug aanschaft.; 

o Voorzie stoelen en meubels bij tapijt van harde meubels glijders*, bij vinyl voorziet u stoelen en 

meubels van vilt* om krassen tegen te gaan; 

o Stoelen of meubels op wielen dienen geschikt te zijn voor dit type vloerbedekking, indien dit niet het 

geval is kunt u hier speciale wielen* voor aanschaffen of een bureau mat*. Gebruik bij twijfel altijd een 

beschermde plaat; 

o Laat vuil, nattigheid of vochthoudende producten (zoals rubber, hout en leer) nooit lang op de vloer 

liggen, dit kan vlekken veroorzaken; 

 

*De producten waar een * achter staat zijn verkrijgbaar bij de Woonzaken en bij aanschaf van uw vloer 

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

 

http://www.dewoonzaken.nl/

