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Stalen deuren en kozijnen 
 
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 Stalen deuren en kozijnen 

 
Belangrijk! 
 
De toegepaste kit of mastiek heeft een uithardingstijd van 14 dagen. Tijdens de uithardingstijd is de kit of 
mastiek afwerking gevoelig voor vervorming of beschadiging. Tijdens de uithardingstijd dient elk contact met 
de kit of mastiek voorkomen te worden. Tijdens de uithardingstijd kan het product dan ook niet 
schoongemaakt worden.  
 
Algemene reiniging:  
 
De stalen deuren en kozijnen worden voorzien van een laklaag of een poedercoating. De laklaag zorgt voor 
bescherming maar vanwege de blanke beschermlaag kan corrosievorming toch zichtbaar worden. De 
poedercoat afwerking zorgt voor een kleurlaag waardoor er geen corrosievorming zichtbaar is. Beide 
afwerkingen vergen weinig onderhoud. U kunt de profielen het beste afnemen met een klam vochtige pluisvrije 
doek of een microvezel doek. Door het stof hiermee te verwijderen blijft de kwaliteit van het staal langer 
optimaal en daarnaast komt de deur of het kozijn ook beter tot zijn recht.  
Het glas kan worden gereinigd met een glasreiniger in spray vorm. Gebruik een schoon en pluisvrij doek voor 
het drogen van de ramen. Gebruik zo weinig mogelijk water om corrosie van het staal te voorkomen. 
 
Scharnierende delen:  
 
Alle scharnierende delen dienen altijd rustig te worden gesloten. Het hardhandig sluiten van een scharnierend 
deel kan schade veroorzaken aan bijvoorbeeld de coating, het glas of de constructie. Zorg voor vergrendeling of 
blokkering van het openstaande deel om te voorkomen dat deze door tocht dichtslaan.  
 
Doordat de scharnieren en slotplaten een speciale lagering hebben hoeft u deze in principe niet te smeren. Als 
de scharnieren toch een piepend geluid maken of het slot niet meer goed terug veert kunt u deze smeren met 
de MS 500 Multi Super Spray*.  
 
Coating: 
 
De poedercoating is een extreem harde afwerklaag, waardoor deze nagenoeg onderhoudsvrij is. Door 
aanraking met harde voorwerpen of bijvoorbeeld door te hard dicht slaan kan de afwerklaag beschadigen. 
Probeer dit dus ten alle tijden te voorkomen. Als er toch sprake is van een beschadiging dient deze meteen 
gerepareerd te worden. Voor het herstellen van kleine beschadigingen is een ‘bijwerk stift’* leverbaar. Neem 
contact op  met de Woonzaken als uw deur of kozijn beschadigd is.  
 
Glas:  
 
Ga nooit met harde voorwerpen langs het glas. Dit kan krassen veroorzaken. Het glas wat wij gebruiken is 44/2 
of 33/2 veiligheidsglas dat uit twee glaslagen bestaat die worden verbonden door middel van een of meerdere 
folielagen. Zodra het gelaagde glas breekt, blijven de scherven hangen in de folie.  
 
*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/

