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Meubels 
 
 
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 plaatsen van de producten.  
o Een vrije parkeerruimte binnen 20 meter van de woning. 
o Dat wij gebruik mogen maken van uw water en elektriciteit.  
o De plaatsen waar gemonteerd dient te worden dienen vrij te zijn, anderhalve meter uit de muur of 

rondom de plek waar geïnstalleerd dient te worden.  
o Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn bestaande producten verwijderd voor aanvang 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. 

 
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 exclusief materiaal. 
 
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 en wij wensen u veel plezier van uw aankoop. 
 
Hartelijke 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 Meubels 
 
Nadat u uw meubel(s) bij ons heeft aangeschaft wilt u hier natuurlijk zo lang mogelijk plezier van beleven. 
Daarom hebben wij een aantal tips op een rij gezet voor het onderhoud van uw bekleding. Daarnaast kunnen 
vlekken ook een grote boosdoener zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen! We begrijpen natuurlijk ook dat 
het niet altijd voorkomen kan worden. Wij adviseren daarom altijd een onderhoudsproduct bij de aanschaf van 
uw meubel(s). 
 
Banken, stoelen en fauteuils 
 
Wat is Eco sofa care*? 
Eco sofa care is een verzorgend en beschermend onderhoudsproduct voor uw meubel. Eco sofa care volgens 
de gebruiksaanwijzing aanbrengen om een optimale bescherming tegen vlekken en vuil te verkrijgen, tevens 
vertraagd het product verkleuringen door zonlicht en UV straling. Inhoud: 220 ml 

Hoe te gebruiken? 
Eco sofa care kan op alle bekledingsmaterialen gebruikt worden. Advies om uw meubel minimaal 2 keer per 
jaar met Eco sofa care te behandelen hierdoor blijft uw meubel in topconditie en hebben invloeden van 
buitenaf minder kans om schade te veroorzaken aan uw kostbare meubel, Buiten bereik van kinderen bewaren, 
vervaardigd uit hoogwaardige, zuivere grondstoffen - bevat geen silicone. Flacon voor het gebruik schudden, 
rechtop houden en op een afstand van 20cm voldoende inspuiten. Daarna inwrijven met schone pluisvrije doek 
en minimaal 24 uur laten drogen. Simpel sprayen en zachtjes met een schone doek inwrijven - Geen papier of 
tissue - vervolgens laten drogen. 

Tips voor onderhoud van textiel 
 

o Laat het liefst geen huisdieren op de bank 
o Plaats uw meubel bij voorkeur niet in rechtstreeks zonlicht, dit voorkomt verkleuring. 
o Plaats uw meubel niet tegen een warmtebron zoals een kachel of radiator, dit voorkomt 

schroeischade. 
o Indien het meubel is voorzien van losse kussens, klop deze dan regelmatig op. Zo blijft de vorm 

beter behouden 
 
Vlekken 
 
Voor het verwijderen van vlekken kunt u gebruik maken van James Vlekkenwonder*. Dit is een 
vlekverwijderaar voor vlekken op uw meubelstof van zowel natuurlijke (zoals wol) en synthetische materialen. 
Ook oude vlekken zijn vaak nog gemakkelijk te verwijderen.  
 
Deze vlekverwijderaar biedt de volgende eigenschappen: 
 
- Verwijdert vlekken zoals rode wijn, koffie, thee, fruit en bloed 
- Zeer makkelijk in gebruik: aanbrengen en klaar, het product doet het werk 
- James Vlekkenwonder is biologisch afbreekbaar 
- Veroorzaakt géén hervervuiling 
 
Tafels 

De tafels uit onze Zuiver & Dutchbone collectie zijn veelal voorzien van een gelamineerde toplaag. Deze tafels 

kunt u onderhouden met een microvezel doek of een lichtvochtige doek. Indien u gebruik wilt maken van een 

schoonmaakmiddel zorg dan voor een schoonmaak middel op natuurlijke basis. Deze tasten de toplaag niet 

aan.  

http://www.dewoonzaken.nl/


 

De Woonzaken | Lijnbaan 43 | 1969 ND Heemskerk | +31 0251-315750 | www.dewoonzaken.nl | info@dewoonzaken.nl 

Eiken tafels 
 
Afwerking olie/lak: 
Voordat we het over onderhoud hebben, geven wij u eerst wat informatie over hoe wij uw tafel hebben 
afgewerkt. Wij behandelen de tafels met een speciale olie van Rubio Monocoat* of een Skylt lak*. Als gevolg 
van deze behandeling kunt u zelf makkelijk uw tafel onderhouden. 
 
Onderhoud: 
Van uw mooie eikenhouten tafel wilt u natuurlijk zo lang mogelijk genieten. Pas daarom op met hete pannen. 

Zet die nooit zomaar op tafel maar gebruik een onderzetter. Bij kringen van koffie en rode wijn is het vooral 

een kwestie van snel reageren. Afnemen met keukenpapier en daarna deppen met een vochtig doekje.  

 

Onderhoud de tafel met de daarvoor bedoelde onderhoudsmiddelen, namelijk: 

o Rubio Monocoat Soap* (Wekelijkse reiniging) 

o Rubio Monocoat Onderhoudsolie* ( Jaarlijkse reiniging) 

o Skylt Conditioner Spray*  

Er zijn ook onderhoudsmiddelen om ongelukjes mee te bestrijden. Wij hebben de drie onderhoudsmiddelen 

voor de meest voorkomende ongelukken voor u uitgewerkt:  

- Tannin remover*: voor behandeling van zwarte/looizuur vlekken (kringen of vlekken van (planten) 

water of andere reacties door zuur). 

- Limespot remover*: voor behandeling van kalkhoudende of witte vlekken of kringen (kringen of 

vlekken door urine, meststoffen of roestvlekken). 

- Grease remover*: voor behandeling van vet vlekken (vlekken door (olijf)olie, boenwas of 

schoenstrepen). 

Indien u geen onderhoudsmiddelen van de geleverde merken gebruikt. Maak de tafel dan schoon met groene 

zeep verdund met water. 

Tips: 
o Zorg voor de juiste omstandigheden voor uw houten meubels door de luchtvochtigheid nooit onder de 

45% en nooit boven 65% te laten komen. U kunt dit 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 open te zetten. Blijkt dit niet voldoende te zijn kunt u altijd een luchtontvochtiger* in de 
ruimte plaatsen. 

o Een licht vochtige doek, is vaak ook al voldoende om het ergste vuil van de tafel te verwijderen. 
o Even met de stofzuiger of de kruimeldief over het tafelblad heen kan ook zeker geen kwaad. Gebruik 

alleen een borstel om krassen te voorkomen.  
o Plaats uw tafel niet te dicht op een warmtebron 

 

*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* 
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