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Veranda’s 
 
 
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.  
 
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 Veranda’s 
 
Al onze veranda’s zijn van aluminium. Dit is een materiaal dat lang meegaat. Het is sterk en het kan tegen veel 
verschillende weersomstandigheden. Het kan echter zo zijn dat uw veranda er toch als enigszins verweerd uit 
gaat zien na een korte periode. Dit kan komen door bijvoorbeeld de omgeving waar u in woont. Als hier sprake 
is van veel uitstoot merkt u dit op uw veranda. U zult  zien dat het materiaal minder mooi wordt. Dit kunt u 
tegengaan met een simpele poetsbeurt. Dit is de ideale manier om uw veranda netjes te houden. In een drukke 
buurt moet u dit zo’n drie tot vier keer per jaar doen en wanneer u rustiger woont is één of twee keer per jaar 
voldoende. 
 
Een veranda of tuinkamer is geen geïntegreerd onderdeel van uw woning en daarom niet 100% waterdicht. 
Bij hevige regenval of wind kan het zijn dat er nattigheid in de veranda komt. Omdat een veranda’s niet 
geïsoleerd is kunt u bijvoorbeeld geen laminaat vloer in de veranda leggen. Wij adviseren u tuintegels of 
terrasplanken als vloer in uw veranda te installeren.  
 
Algemene reiniging 
 

- Er mag enkel zuiver koud water, eventueel met toevoeging van een neutraal reinigingsmiddel (PH7)  
gebruikt worden met behulp van een zachte spons, een microvezeldoek of een zachte borstel. 

- Het verwijderen van vettig, olieachtige of roetachtige substanties kan enkel met aromaat vrije 
wasbenzine of met Isopropylalcohol (IPA). Restanten van kleefstoffen, siliconenkit of kleefband 
kunnen ook op deze wijze verwijderd worden.  

- In geen geval mogen er sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen gebruikt worden (bijv. 
allesreinigers, ontvetters etc.) 

- Geen schurende producten gebruiken 
- Geen reinigingsmiddelen van onbekende samenstellingen gebruiken 
- De temperatuur van de reinigingsmiddelen mogen max. 25 °C bedragen, als ook het te reinigen 

oppervlak. 
- Een reiniging mag niet in volle zon gebeuren, aanbevolen is tijdens een bewolkte of regenachtige dag. 
- Bij reiniging met neutrale reinigingsmiddelen is het naspoelen met zuiver koud water noodzakelijk 

opdat er geen residuen van het reinigingsmiddel aan het oppervlak achterblijven. 
- Stoomreinigers als ook hoge druk reinigers met vuilfrees zijn niet toegelaten.  
- Zorg dat de rails van de glasschuifwanden of aluminium schuifpuien vrij is van stof, zand, takjes en 

ander vuil. Verwijder dit vuil dagelijks voordat u de deuren gebruikt. De wielen in de deuren slijten 
extra hard als er veel vuil op of in de rails ligt. 

 
Wij adviseren u gebruik te maken van de reinigingsproducten uit de Aluxe care set*. De reinigingsprocedure 
gaat als volgt: 
 
Periodi Clean* Vuil oplossend | Ontvettend | Beperkt kalk oplossend 
 

1. Het oppervlak met stromend koud water spoelen om alle niet vastzittend vuil, zand, stof te 
verwijderen. 

2. Periodi Clean met een spons, microvezeldoek of zachte borstel  aanbrengen in een verdunning met 
water van 1:1 tot 1:6. Verbruik ± 30-50 g /m2 

3. 10 tot 20 minuten laten inwerken. 
4. Grondig naspoelen met zuiver koud water. Het gebruik van een hoge druk reiniger kan van op afstand 

van minimaal 1 meter van het oppervlak. Geen vuilfrees of stoomreiniger gebruiken. Residuen van 
reinigingsmiddelen kunnen onder invloed van UV/IR straling van de zon tot onherstelbare 
beschadiging van de gelakte oppervlakken leiden met verlies van esthetische waarde. 

5. Natuursteen, blauwe steen dorpels grondig naspoelen. 
6. Na spoeling het oppervlak met een zuivere (vrij van reinigingsmiddelen) niet pluizende doek of zeem 

drogen. 

http://www.dewoonzaken.nl/
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Gloss protector* Conserverend 
 

1. Het te behandelen oppervlak moet gereinigd en droog zijn en niet warmer dan 25 °C. 
2. Zuinig maar puur met een niet pluizende doek inwrijven. Verbruik ± 25 – 40 g/m2. 
3. Bij grote absorptie door verkleurd of schraal lakwerk, de procedure een tweede keer herhalen. 

 
Aansprakelijkheid: 
Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan 
hetgeen in de databladen omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker. 
 

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

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

 

http://www.dewoonzaken.nl/

