
 
 

Pagina 1 van 3 
 

Extra montagehandleiding 

 
Lees deze extra montagehandleiding voor het badmeubel/de spiegelkast/de spiegel zorgvuldig door 

alvorens te installeren/monteren 

 

 Ontvangst badmeubel 

Attentie: Zorg ervoor dat het badmeubel bij het openen van de verpakking niet wordt beschadigd! 

Bij ontvangst van uw badmeubel, graag vóór montage/installatie controleren op eventuele 

beschadigingen/mankementen. Bij zichtbare beschadigingen graag direct of eerst volgende werkdag 

bij de winkel van aankoop melden met duidelijke omschrijvingen en foto’s.  

Beschadigde producten mogen niet worden gemonteerd! 

MONTEREN = ACCEPTEREN!!! 

 

 Montage en afwerking badmeubel 

Het badmeubel dient professioneel gemonteerd en afgewerkt te worden. Het badmeubel dient goed 

afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit 

vervalt de garantie. Zie de achterkant voor de afbeeldingen wat hiermee bedoeld wordt. 

 

 Garantiebepalingen badmeubel 

De volgende punten dienen in acht te worden genomen om aanspraak te maken op de garantie: 

 Zorg voor een goede ventilatie in de badkamer i.v.m. de luchtvochtigheid. Het badmeubel 

kan opzwellen bij onvoldoende ventilatie; 

 Het badmeubel nooit in de directe omgeving van het bad of de douche plaatsen, tenzij een 

vaste scheidingswand geplaatst is; 

 Het badmeubel dient na gebruik afgedroogd te worden van waterspetters of vochtigheid. Dit 

om opzwellingen te voorkomen; 

 Washandjes en vochtige handdoeken dienen nooit achtergelaten te worden op het 

badmeubel, dit zorgt voor mogelijke opzwellingen; 

 Overmatig contact met water zorgt voor opzwellingen van het badmeubel; 

 Opzwellingen vallen nooit onder garantie; 

 Aanpassingen/toevoegingen aan het badmeubel vallen nooit onder garantie; 

 Alle kosten, zoals loodgieter-, montage- en tegelwerkkosten worden niet gecompenseerd als 

er onderdelen worden geleverd onder garantie; 

 Schades die voortvloeien uit onjuiste montages of lekkages vallen niet onder garantie; 

 Tint- en kleurafwijkingen vallen niet onder garantie. 
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Afbeeldingen voor montage en afwerking 
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 Ontvangst spiegelkast/spiegel 

Attentie: Zorg ervoor dat de spiegelkast/spiegel bij het openen van de verpakking niet wordt 

beschadigd en op een zachte veilige ondergrond gelegd wordt! 

Bij ontvangst van uw spiegelkast/spiegel, graag vóór montage/installatie controleren op eventuele 

beschadigingen/mankementen. Bij zichtbare beschadigingen graag direct of eerst volgende werkdag 

bij de winkel van aankoop melden met duidelijke omschrijvingen en foto’s.  

Beschadigde producten mogen niet worden gemonteerd! 

MONTEREN = ACCEPTEREN!!! 

 

 Garantiebepalingen spiegelkast/spiegel 

De volgende punten dienen in acht te worden genomen om aanspraak te maken op de garantie: 

 Zorg voor een goede ventilatie in de badkamer i.v.m. de luchtvochtigheid. De deuren van de 

spiegelkast kunnen opzwellen en/of verweren of de spiegel kan verweren bij onvoldoende 

ventilatie; 

 De spiegelkast nooit in de directe omgeving van het bad of de douche plaatsen, tenzij een 

vaste scheidingswand geplaatst is; 

 De spiegelkast/spiegel dient na gebruik afgedroogd te worden van waterspetters of 

vochtigheid. Dit om opzwellingen/verwering te voorkomen; 

 Opzwellingen/verwering vallen nooit onder garantie; 

 Aanpassingen/toevoegingen aan de spiegelkast/spiegel vallen nooit onder garantie; 

 Alle kosten, zoals loodgieter-, montage- en tegelwerkkosten worden niet gecompenseerd als 

er onderdelen worden geleverd onder garantie; 

 Schades die voortvloeien uit onjuiste montages of lekkages vallen niet onder garantie; 

 Tint- en kleurafwijkingen vallen niet onder garantie. 

 


