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Raamdecoratie 
 
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 de Woonzaken 
vragen wij van u het volgende:  
 

o Dat u zelf aanwezig bent bij het meten en plaatsen van de producten. Bij meten van onze producten is 
het van groot belang dat de woning volledig opgeleverd is en dat zaken als bijvoorbeeld tegels en 
stucwerk gereed zijn. Dit is van belang omdat wij vaste maatvoeringen moeten meten. 

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 Raamdecoratie 
 
Houten en aluminium jaloezieën 
Horizontale jaloezieën zijn goed te onderhouden. U kunt de lamellen met een vochtige doek zonder agressief 
reinigingsmiddel schoonmaken. Door de jaloezie te kantelen kunt u deze afnemen met een vochtige doek of 
plumeau. Wanneer u de achterkant schoon wilt maken, kantelt u de jaloezie de andere kant op. 
 
Rolgordijnen en Duo rolgordijnen 
U kunt deze producten met een licht vochtige doek afnemen. (Duo)rolgordijnen kunnen niet in de wasmachine 
en kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Ook mogen rolgordijnen niet gewrongen of geschrobd worden. 
 
Plisse & Duette 
Plissé en duette stoffen zijn enkelzijdig geplisseerd. Om de vouwen in de stof goed te houden, adviseren wij de 
producten dagelijks op en neer te laten en ook één maal per week de plissés geheel opgetrokken te houden 
gedurende een periode van een halve dag, om zo de plooien in goede staat te houden. 
 
Reiniging 
De plissé en duette zijn eenvoudig te reinigen door ze in een bad/teil met water (max. 30Cº) te dompelen, het 
gebruik van (agressieve) reinigingsmiddelen wordt hierbij afgeraden.  Dit in verband met het aantasten van de 
stof en het voorkomen van vlekken. 
 
Paneelgordijnen van rolgordijn- en washistof 
Indien u het paneelgordijn wilt reinigen, dan kunt u dit met een licht vochtige doek afnemen. Panelen kunnen 
niet in de wasmachine en kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Ook mogen de panelen niet gewrongen of 
geschrobd worden. 
 
Lamelgordijnen 
Aluminium en kunststof lamellen zijn door een antistatische behandeling stof- en vuilafstotend. Lamellen kunt 
u met een spons afnemen met handwarm sopje met natuurlijkje zeep. De lamellen niet dompelen in water of 
zeepoplossing.  
Textiel lamellen kunnen (indien aangegeven) met de hand gewassen worden in een lauwwarm sopje, informeer 
uzelf eerst bij de Woonzaken. 
 
Shutters 
De shutters van de Woonzaken zijn tevens zeer makkelijk in onderhoud. 
Stof en klein vuil veegt u er eenvoudig af met een stofdoek of plumeau. Verwijder hardnekkige vlekken met 
een licht vochtige doek. In verband met het aantasten van de laklaag adviseren wij om geen agressieve 
schoonmaakmiddelen te gebruiken. 
 
Vouwgordijn 
Alle vouwgordijnen worden gemaakt van stoffen die chemisch reinig baar zijn. De vouwgordijnen zijn 
eenvoudig van het railsysteem te halen en weer te bevestigen. 
De wasvoorschriften staan vermeld op de stofstalen. LET OP! Sommige stoffen hebben een krimptolerantie dus 
informeer uzelf te allen tijden eerst bij de Woonzaken. 
 
Reinigingsinstructies vouwgordijnen 
Voor het reinigen van een vouwgordijn kunnen de reinigingsinstructies van de gordijnen, vitrages en 
inbetweens worden gehanteerd. Neem de volgende stappen voordat je tot reinigen over gaat: 
 

1. Maak de optrekkoorden aan de achterzijde van het vouwgordijn los. 
2. Verwijder vervolgens de koorden, haal deze door de oogjes. 
3. Haal de stof van het klittenband los. 
4. Verwijder, indien aanwezig, de baleinen en behandel de stof volgens de reinigingsinstructies. 

 

http://www.dewoonzaken.nl/
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Over- en inbetweengordijnen 

Langere levensduur 
Met de volgende tips kun je langer genieten van je gordijnen: 

o Gun nieuwe gordijnen even tijd, gordijnen moeten uithangen om goed in de plooi te kunnen 
vallen. Zorg voor het ‘vrijhangen’ van de gordijnen. Laat de gordijnen niet schuren langs plafonds, 
ruwe muren of vensterbanken. 

o Gebruik trekstangetjes voor het openen en sluiten van de gordijnen. Dit voorkomt vuile 
handafdrukken en pilling. 

o Gordijnen zijn niet geschikt als zonwering. Met name kwaliteiten met katoen, viscose en linnen 
kunnen verkleuren bij blootstelling aan fel zonlicht. 

o Ga niet te snel over tot het reinigen van gordijnen. Bij de fabricage van de stof wordt een speciale 
finishmethode gebruikt die zorgt voor de mooie uitstraling van je gordijnen. Door te reinigen 
wordt deze finish aangetast. 

o Buitenlucht doet een gordijn goed! Hang de gordijnen een paar uur buiten, bij voorkeur in de mist 
en ze zijn weer helemaal fris. 

o Maak je gordijnen stofvrij door ze met een stofzuiger met een zachte borstel of mondstuk schoon 
te zuigen. 

o Voor een extra mooie valling aan de onderzijde, strijk je de zoom aan de achterzijde van de stof 
scherp in. 

o Let op! Niet te heet strijken en altijd aan de achterzijde. Probeer eerst een stukje zoom. Wees 
vooral voorzichtig met stoom, dit is nl. 100° C! 

o Voor het juiste reinigingsadvies van jouw gordijnen kijk je op het ingenaaide was etiket, 
rechtsboven in het gordijn. Indien het was etiket ontbreekt informeer u dan altijd eerst bij de 
Woonzaken. 

Veloursgordijnen 
Veloursgordijnen mogen niet zelf gereinigd worden. Nevelen mag wel. Als veloursgordijnen gekreukeld of 
geplet zijn, kun je ze benevelen met een plantenspuit en daarna gesloten houden tot ze droog zijn. Wij 
adviseren voor het openen/sluiten van de gordijnen trekstangetjes te gebruiken om de gordijnen zo lang 
mogelijk mooi te houden. 
 
Reinigingsinstructies (vouw)gordijnen, in-betweens en vitrages 
 
Om teleurstellingen te voorkomen, die na een foutieve behandeling kunnen ontstaan, hieronder de richtlijnen 
met betrekking tot het reinigen van gordijnen, vouwgordijnen en veloursgordijnen. 
 
Om de beste resultaten bij het reinigen van gordijnen, in-betweens en vitrages te bereiken, adviseren wij in de 
meeste gevallen een chemische behandeling. Over het algemeen behouden bij chemisch reinigen de 
kleurstoffen goed hun echtheid, wordt de greep van de stof zo weinig mogelijk aangetast en wordt eventuele 
krimp tot een minimum beperkt. Er zijn echter gordijnen die juist niet chemisch gereinigd mogen worden, dit 
wordt altijd aangegeven door de behandelingssymbolen op het ingenaaide was etiket. Indien het was etiket 
ontbreekt informeer u dan altijd eerst bij de Woonzaken. 
 

Behandelingssymbolen 

 
Indien de gordijnen, inbetweens of vitrages toch zelf gewassen mogen worden volgens de aanbevolen 
behandelingssymbolen, dienen de volgende regels in acht te worden genomen: 
 

o Verwijder eerst de haken uit het gordijn 
o Gebruik ruim sop in teil of bad (niet in sop laten staan) 
o Bij was in de wasmachine de trommel maximaal tot 2/3 vullen om grote wrijving van de stof met de 

wastrommel te voorkomen, wat wrijfvlekken kan veroorzaken. Let op! De meeste 
huishoudwasmachines hebben een beperkte trommelinhoud! Tip! Gebruik een waszak. 

http://www.dewoonzaken.nl/
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o Maximale temperatuur volgens was instructies. 
o Niet wringen en boenen. 
o Niet centrifugeren. 
o Nat ophangen. 
o Als volgens de behandelingssymbolen wordt aangegeven dat de vitrage in de wasmachine mag 

worden gewassen, raden wij aan een waszak (bijvoorbeeld sloop) te gebruiken om schuurplekken te 
voorkomen. 

o Om verkleuring bij het wassen te voorkomen, raden wij een bont of liever nog een fijnwasmiddel aan, 
zonder optisch wit of bleekmiddel. 

o Houd er rekening mee dat een eventuele krimp tot 3% acceptabel is. 
o Klachten op stoffen die niet volgens de behandelingsinstructie zijn gereinigd, kunnen wij niet in 

behandeling nemen. 

 
 
Nature Blinds 
Stofzuigen is een van de gemakkelijkste manieren van het schoonmaken van een nature blinds product. 
Wanneer de stof is gaan liggen in de spleten van de woven wood dan kunt u deze ook reinigen door het gebruik 
van een zachte borstel. 

http://www.dewoonzaken.nl/

