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NL 1. Informatie voor de klant bij aankoop van uw Tuinhuis.

Algemeen 
U hebt een duurzaam houtproduct gekocht waarvan u jarenlang plezier zult hebben. Voor het beste resultaat brengen wij de volgen-
de punten onder de aandacht:
• De goederen moeten binnen 3 dagen na ontvangst worden gecontroleerd. Wij wijzen u erop dat Hillhout niet verantwoordelijk is

voor extra ontstane kosten, veroorzaakt door een onvolledige controle voor aanvang van de opbouw.
• Pak 2 dagen voor het opbouwen het hout uit, zodat het kan wennen aan de vochtigheidsgraad van de omgeving.
• Verwijder eventuele verpakkingsfolie, leg de planken en balken iets uit elkaar op een plek waar ze niet aan regen of zon worden

blootgesteld.
• Controleer of de goederen compleet zijn.
• Indien niet direct met de opbouw wordt of kan worden begonnen, is het belangrijk dat u de onderdelen weer vlak op de pallet

stapelt en deze afdekt zodat zon en water niet binnen kunnen dringen.
• Het pakket niet in een verwarmde ruimte opslaan.

Thuislevering en in ontvangstname 
De blokhut/tuinhuis/overkapping wordt op een pallet geleverd. Het afleveringsadres moet voor vrachtauto’s met een lengte van 18 
meter bereikbaar zijn. 
In ontvangstname: 
Voordat u de vrachtbrief van de vervoerder ondertekent, dient u het volgende te controleren:
• Komen de aangeleverde goederen overeen met de gegevens op uw bestelling?
• Is het pakket op een pallet verpakt aangeleverd?
Is het bouwpakket aan de buitenkant onbeschadigd?   
Belangrijk: 
Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, dient u dit te vermelden op de vrachtbrief en deze opmerkingen te laten accorderen 

door de vervoerder, voordat u de vrachtbrief ondertekent. 

Montage door u zelf
• Volg de opbouwinstructie/tekeningen nauwkeurig op.
• Voordat een blokhut of tuinhuis geplaatst kan worden is het noodzakelijk eerst een fundering aan te leggen, zie hiervoor verder-

op in dit document het item “Consumentenadvies voor het leggen van een fundering tbv blokhut, tuinhuis of overkapping” (deze

vindt u ook op www.hillhout.nl).

Verankeringadvies voor de staanders van Hillhout overkappingen: (hier dient u zelf voor te zorgen!) 
Voor een goede verankering van de staanders bij een overkapping adviseren wij gebruik te maken van betonpoeren. (Zie hiervoor 
verderop in dit document het item “Consumentenadvies voor het leggen van een fundering tbv blokhut, tuinhuis of overkapping”  
(deze vindt u ook op www.hillhout.nl). 
Hillhout heeft paalhouders met een grondplaat (metplaten) om aan de betonpoer te bevestigen. (U kunt deze eventueel direct 
meebe-stellen met de overkapping.) Voor de exacte maten raadpleeg het grondplan van de desbetreffende overkapping, deze is als 
bijlage meegestuurd en vindt u ook op www.hillhout.nl. 

Belangrijke tips
• Na het bewerken van het hout (bijvoorbeeld boren of zagen) moeten de bewerkte delen worden nabehandeld met een verduur-

zamingsmiddel om het risico op houtrot te beperken.
• Boor de schroefverbindingen voor en gebruik de juiste boormaat.
• U dient zelf zorgen te dragen voor een solide verankering aan fundering of ondergrond. (Hillhout is niet aansprakelijk voor schade

door een ondeugdelijke verankering.)
• Zorg voor voldoende ventilatie in blokhut/tuinhuis/overkapping.

• Kunststofruiten met een zeepmiddel schoonmaken, nooit met een schuurmiddel.
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Onderhoud 
Onderhoud regelmatig het hang- en sluitwerk.  
Ook geïmpregneerd hout neemt vocht op waardoor het blijft werken (uitzetten en krimpen). Door weersomstandigheden (wind en 
vocht) kunnen er vochtplekken ontstaan, ondanks dat alle Hillhout blokhutten, tuinhuizen en overkappingen geïmpregneerd zijn. Dit 
is te voorkomen door de buiten- en binnenzijde te beitsen/schilderen, bovendien is er dan minder werking van het hout omdat er 
minder vocht in het hout kan dringen. Ook het schotelen (kromtrekken) van het hout en het klemmen van deuren en ramen zal hier 
grotendeels mee voorkomen worden. De verfvakhandel kan u adviseren over de juiste vochtregulerende beits of verf geschikt voor 
geïmpregneerd hout. (In ieder geval geen lak gebruiken want hiermee wordt het hout afgesloten met als gevolg schimmelvorming.) 
Bij vochtdoorslag van een blokhut, tuinhuis of overkapping kan door een mindere ventilatie aan de binnenzijde de vochtdoorslag 
langer zichtbaar zijn. 
Mogelijke oplossingen vochtdoorslag:
• Zorgdragen voor ventilatie rondom de blokhut, tuinhuis of overkapping, zodat het hout gelijkmatig kan drogen.
• Al bestaande watervlekken kunnen grotendeels worden verwijderd door ze te  behandelen met azijnreiniger. Deze in pure vorm

aanbrengen met behulp van een schuursponsje, daarna de vlekken nadrogen met een droge doek.
• Buiten- en binnenzijde beitsen of schilderen ter voorkoming van vochtindringing.
• Binnenzijde evt. met beits behandelen om vlekken te maskeren.

Toelaatbare afwijkingen:
• Noesten die zijn vastgegroeid in het hout of uitvallende noesten met een doorsnede van maximaal 4 cm.
• Schaafrestanten, boomschors op achterkant van dak- en vloerhout, op voorwaarde dat de zichtzijde gesloten verwerkt kan wor-

den.
• Lichte verkleuringen (deze zijn niet van invloed op de levensduur).
• Scheuren die de constructie niet aantasten.
• Harszakken.
• Verdraaiing en rond staan, als dit de werkbaarheid/montage niet belemmert.
• Vingerlassen in planken, balken en eventueel ook in deuren en ramen.

Garantie 
Garantie 5 jaar, exclusief hang- en sluitwerk. 
Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die het gevolg zijn van: 
-   een ondeugdelijke fundering 
-   een fundering die niet waterpas is 
-   niet opbouwen als aangegeven in deze opbouwbeschrijving 
-   onvoldoende onderhoud en gebruik van een niet vochtregulerende verf 
-   foute, niet vakkundige gelegde of onvoldoende dakbedekking 
-   het vastschroeven of spijkeren van onder elkaar gelegen wandbalken, raam- of deurkozijnen.
-   schade ten gevolge van niet vakkundig aan-, in-   en/of ombouwen 
-   een ontbrekende en/of verkeerd bevestigde dakverankering  
-   natuurrampen of andere gewelddadig inwerkingen 
-   windsnelheden van meer dan 7 Beaufort.

Extra aandachtspunten
• Houd bij aanleg van elektriciteitskabels en gas/waterleidingen rekening met voldoende lengte om de werking van het hout te

kunnen ondervangen. Zorg ook voor speling in de bevestigingsklemmen.
• Indien gewenst kunt u uw blokhut/tuinhuis/overkapping verzekeren tegen beschadigingen van buitenaf, zoals vandalisme en

stormschade. Informeer bij uw verzekeringsagent naar de mogelijkheden.
• Zorg voor een solide verankering van uw blokhut/tuinhuis/overkapping ivm. extreem weer.

2. Aanvullende informatie voor de klant bij aankoop tuinhuis.

After sales 
Voor een eventuele reclamatie bevindt zich in het pakket een serviceformulier. Leest u de aanwijzingen op dit formulier nauwkeurig 
en vult u het met de volgende gegevens in:
• Ordernummer: is het nummer waaronder de order bij ons geregistreerd en verwerkt is. Dit nummer vindt u o.a. op de sticker, op

de verpakking en op de afleverbon.
• Productienummer: dit is een nummer voor de serieproducties, het begint met twee letters CN... of PN... U vindt het nummer op

de sticker van het pakket en/of gestempeld op het montage-instructieboekje.
• Het artikelnummer van het betreffende onderdeel (of onderdelen) met vermelding van de klacht.
• Uw naam, adres en telefoonnummer.
U kunt dit volledig ingevulde reclamatieformulier (uiterlijk binnen 3 dagen) samen met de afleverbon faxen/mailen naar:  
Woodvision, afd. klantenservice. 
Email: woodvision@olgnl.nl
Fax: (+31) (0) 493 441 510
• Wij zullen uw reclamatie zorgvuldig behandelen en ervoor zorgen dat de betreffende onderdelen zo spoedig mogelijk nageleverd

worden. Materiaalklachten worden niet geaccepteerd als de materialen al geschilderd zijn.
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Fundering en grondregels
• Zorg dat de fundering waarop de blokhut wordt geplaatst waterpas aangelegd wordt.
• Zorg ervoor dat de fundering en/of de vloerbalken enige centimeters boven het maaiveld geplaatst worden om waterindringing

te voorkomen.
• Om te voorkomen dat er vocht tussen de grondregels en fundering dringt kunt u hiertussen siliconenkit aanbrengen. Na de

opbouw kunt u eventueel langs de buitenzijde kitten.

Bevestiging dakhout 
Het dakhout moet met 2 spijkers per bevestigingspunt (randbalk en dakgording) worden bevestigd. Indien er slechts 1 maal per 
bevestigingspunt genageld wordt, kan het dakhout schuin naar boven gaan staan (zwelt op).

Algemeen 
Een goede fundering is van groot belang en moet altijd vlak, haaks en waterpas liggen voordat een Hillhout blokhut, tuinhuis of over-
kapping geplaatst kan worden. Hieronder geven we u enkele nuttige tips en adviezen. 
U dient voor fundering en verankering zelf zorg te dragen!

3. Consumentenadvies voor het leggen van een fundering tbv het tuinhuis.

Adviezen
• Houd voor het plaatsen rekening met eventueel dakoverstek (de dakmaat is veelal groter dan de funderingsmaat).
• Voordat u de fundering aanlegt, dient u eventuele kabels tbv elektra en buizen tbv water aan- en afvoer te hebben aangelegd.
• Voorkom dat de fundering in de loop van de tijd kan verzakken.
• Zet de overkapping altijd iets hoger dan het maaiveld. Dit om wateroverlast te voorkomen.
• Veranker uw blokhut, tuinhuis of overkapping stormvast aan de fundering.

Een fundering voor blokhut of tuinhuis kan gemaakt worden van:
• Beton
Het storten van een betonvloer verdient de voorkeur. Voorzie de betonvloer van een krimpnet tegen breken of scheuren. 
• Plaats betontegels
(het liefst groot formaat tegels, bijvoorbeeld 60x60 cm), liggend in een zandbed van ongeveer 20 cm dik scherp-zand. Zorg dat het 
zand goed is aangetrild en niet kan nazakken. Zet rondom langs de buitenkant tegels op hun kant, zodat het zand op zijn plaats blijft.
• Bielzen
Gebruik rechte en vlakke bielzen van hardhout of beton. Zorg ervoor dat de bielzen niet kunnen kantelen en voldoende ondervuld zijn. 
Zet bielzen aan de binnenzijde van de fundering vast met een piketpaal in de grond zodat ze niet kunnen verschuiven.
• Maatvoering van de fundering
In de opbouwhandleiding van de blokhut of het tuinhuis staat de maatvoering van de grondregels. Deze maatvoering hebt u nodig 
voor het leggen van de fundering. Op www.hillhout.nl vindt u specifiek voor elk type een funderingsplan. 

Een fundering t.b.v. de staanders bij een overkapping kunt u maken van betonpoeren 
Voor een goede fundering en verankering van de staanders bij een overkapping adviseren wij betonpoeren van 18x18 cm. U kunt 
zelf een betonpoer storten of een kant en klare poer kopen en deze vervolgens ingraven. Afhankelijk van de grondsoort dient u wel 
of geen aanvullende maatregelen te treffen om verzakking van de poer tegen te gaan. Voor het bepalen van de juiste plaats van de 
betonpoeren dient u de exacte positie van de staanders te weten, raadpleeg hiervoor het grondplan van de desbetreffende overkap-
ping, deze is als bijlage meegestuurd en vindt u ook op www.hillhout.nl.  
Hillhout heeft paalhouders met een grondplaat (metplaten) tbv de verankering van de staanders aan de betonpoeren.  
(U kunt deze eventueel direct meebestellen met uw overkapping.)

Een fundering tbv een houten vloer in blokhut, tuinhuis of overkapping. 
Legt u een houten vloer in uw blokhut, tuinhuis of overkapping dan is ook daarvoor een fundering noodzakelijk. Veelal kan volstaan 
worden met een geëgaliseerde ondergrond waarop u waterpas (oude) stoeptegels legt.  
Kijk voor het leggen van een houten vloer naar onze “opbouwtips vlonders” op www.hillhout.nl.
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EPDM aandachtspunten
•  Spraybond contactlijm niet verwerken beneden 5 

graden Celsius.
• Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
•  Uw dakvlak dient 100% waterpas te staan of 

aflopend richting hemelwaterafvoer.
•  Plooien en permanent water in/op uw EPDM 

dakbedekking heeft geen nadelige invloed op de 
duurzaamheid.

Volledig gekleefd
1 EPDM folie voor de helft terugvouwen
2 Lijm aanbrengen op onderconstructie
3a Lijm enkelzijdig aanbrengen, verbruik: 6M2/L 
3b  In de handdroge lijm de EPDM ‘spanningloos’ 

aanbrengen (opstaande randen pas lijmen nadat 
het dakvlak is aangebracht)

4 EPDM aandrukken d.m.v. zachte borstel

Overlap bij extra overkapping:
Overlap EDPM folie dient minimaal 8 cm te zijn
Kitten idem als hemelwaterafvoer
Er dienen minimaal 2 rillen kit naast elkaar tussen de 
overlap aanwezig te zijn
Controle: De kit moet aan de rand goed zichtbaar 
zijn, dan is de overlap goed geplakt!!

EPDM-Folie Verlegehinweise
•  Den Spraybond Kontaktkleber bitte nicht unter 5 

Grad Celsius verarbeiten. 
•  Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei 

sein
•  Das Dach soll 100% waagerecht sein oder zum 

Fallrohr schräg abfallen.
•  Falten und ständig stehendes Wasser auf Ihrer 

EPDM Dacheindeckung haben keinen schlechten 
Einfluss auf die Dauerhaftigkeit.

Vollständig verkleben
1  Die EPDM Folie bis zur Hälfte zurückfalten.
2  Den Kleber auf die Unterkonstruktion auftragen.
3 Leim Einseitig anbringen, Verbrauch: 6M2/L
4  Wenn der Leim angetrocknet ist, können Sie die 

EPDM Folie spannungsfrei auf das Dach befes-
tigen verlegen. (Die überstehenden Dachränder 
werden erst verklebt, wenn die Folie verlegt ist) 

5  Die EPDM Folie mit einer weichen Bürste fest 
andrücken 

Überlappung der Folie für die extra Überda-
chung:
Die Überlappung der EPDM-Folie soll mindestens 
8 cm betragen. Das Verkleben geschieht wie bei 
der Fallrohrverbindung beschrieben. Zwischen der 
Folienüberlappung müssen mindestens 2 Rillen Kitt 
sein. Prüfung: ist der Kitt am Rand deutlich sichtbar, 
dann ist die Überlappung einwandfrei verklebt. 

EPDM Points of interest
•  Do not use the Spraybond close contact glue with 

temperatures below 5 degrees Celsius
•  The foundation needs to be clean, dry and grease-

proof. 
•  Your roof needs to be 100% level or sloping to the 

drain pipe. 
•  Wrinkles or permanent water on your EPDM rubber 

roofing felt have no consequences for the durability. 

Fully glued 
1  Fold back the EPDM rubber to the half.
2  Put the glue on the roof.
3 Apply glue unilateral, consumption: 6M2/L
4  When the glue is hand-dry, you can put the EPDM 

on the roof without tension 
(you can glue the raised edge after you affixed the 
EPDM on the roof itself)

5  Push the EPDM with a soft brush. 

Overlap with extra roof extension:
The overlap has to be at least 8 centimeters.  
Glue it the same as the drain pipe. 
There have to be at least 2 grooves of glue between 
the overlap.
Check: when the glue is visible at the edge, the 
overlap has been glued well!

Points d’intérêt EPDM
•  Ne pas utiliser la colle contact pendant des pério-

des de températures inférieures à 5 degrés.
•  Le support doit être propre, sec et sans graisse. 
•  100% de la pente de la toiture doit s’orienter vers 

la gouttière.
•  L’eau stagnante sur votre couverture en caout-

chouc EPDM n’a pas de conséquence sur la 
durabilité de votre étanchéité. 

Entièrement collé
1 Repliez le caoutchouc EPDM à la moitié. 
2 Enduisez le toit de colle.
3 Coller une consommation, dégrossie: 6M2/L 
4  Lorsque la colle est sèche au toucher de la main, 

vous pouvez couvrir avec l’EPDM  sans tension 
5  Aplatissez la couverture EPDM avec une brosse 

douce. 

Chevauchement avec une couverture:
Le chevauchement de EPDM doit être 8 centimètre 
minimal.
Coller : c’est pareil à la gouttière
Entre le chevauchement, il doit être minimal 2 sillons 
de colle.
Contrôle : quand vous pouvez voir la colle au bord, 
le chevauchement a collé bien. 

Puntos de interés EPDM
•  No use la cola de contacto con temperaturas por 

debajo de 5 grados.
•  La base debe estar limpia, seca y sin grasa.
•  El tejado debe estar 100% nivelado o inclinado 

hacia el drenaje
•  Pliegues y agua estancada no afectan a la dura-

bilidad. 

Encolar
1 Replegue el EPDM hasta la mitad
2 Aplique la cola en el tejado.
3 Pegar una car, consumo: 6M2/L
4  Cuando la cola esté seca al tacto, cubra el tejado 

con el EPDM sin tensionar. (se pueden encolar los 
bordes levantando después) 

5 Apretar la cubierta EPDM con un cepillo suave

Superposición con una techumbre 
La superposición de EPDM debe ser de 8 cm. 
Encolar con pegamento igual que el drenaje
Entre la superposición, debe haber como mínimo 2 
ranuras de pegamento
Control: cuando el pegamento sea visible em el 
borde significa que se ha encolado bien. 

HDPE – istotne informacje
•  Nie używać rozpylacza kleju kontaktowego w 

temperaturze poniżej 5 °C
vPowierzchnia, która ma być pokryta klejem musi 
być czysta, sucha i odtłuszczona
•  Dach w 100% powinien być umieszczony w pozycji 

poziomej lub opadać do rynny
•  Zagniecenia i stojąca woda na pokryciu dachowym 

typu HDPE nie wpływają negatywnie na jego 
wytrzymałość

Dokładne klejenie
1 Folię HDPE rozłożyć do połowy
2 Pokryć dach klejem
3 Klej jeden dwustronne, zużycie: 6M2/L
4  Kiedy klej przeschnie, można bez naciągania 

przymocować folię HDPE do dachu
5  Folię HDPE dociskać do podłoża przy użyciu 

miękkiej szczotki 

Pokrycie na zakładkę 
Zakładka folii HDPE powinna mieć szerokość 
przynajmniej 8 cm.
Zakładka powinna być skierowana prostopadle w 
kierunku rynny.
Między warstwami pokrywającą muszą znajdować 
się co najmniej dwie warstwy kleju
Test: jeśli klej jest wyraźnie widoczny na krawędzi 
oznacza to, że zadaszenie zostało  prawidłowo 
zamontowane.
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Hoeken
5 hoeken vouwen tot een puntzak
6 hoeken niet knippen maar vouwen
7 hoeken plat op de dakrand vouwen

Hemelwaterafvoer
1/7  Plaats de EPDM folie op het dakvlak volgens de 

verwerkingsvoorschriften.
8    Bepaal de exacte positie van de afvoer, en knip 

daar vervolgens een gat in de EPDM van ± Ø 5 
cm.

9    Duw de afvoer in het gat tot de ronde plakplaat 
netjes op de ondergrond ligt.

10  Teken de omtrek van de ronde plakplaat af met 
bijv. een krijtje. 
Trek de afvoer uit het gat.

11  Breng vervolgens een rups kit aan op de volgen-
de plaatsen: 
a Net binnen de afgetekende lijn. 
b Rond het uitgeknipte gat. 
c  Vervolgens van buiten naar binnen met een 

tussenafstand van ± 3 cm.
12  Duw de afvoer in het gat en druk vervolgens de 

ronde plakplaat stevig aan.
Controle: De kit moet aan de rand goed zichtbaar 
zijn, dan is de afvoer goed ingeplakt!!

Ecken
5 Die Ecken falten wie eine Spitztüte
6 Die Ecken nicht schneiden, aber falten. 
7 Die Ecken flach auf den Dachrand falten. 

Fallrohrverbindung
1/7  Verlegen Sie die EPDM-Folie auf dem Unter-

grund, wie in den Verlegehinweisen beschrieben.
8    Bestimmen Sie die Position des Fallrohrs und 

schneiden Sie ein Loch in die EPDM-Folie von ± 
Ø 5 cm 

9    Drücken Sie das Fallrohr in das Loch, bis die run-
de Gummiabdichtung flach auf dem Dach liegt. 

10  Markieren Sie den Umkreis der runden Fallrohr-
gummiabdichtung z.B. mit Kreide. 
Ziehen Sie das Fallrohr aus dem Loch

11  Danach platzieren Sie den Kitt an folgenden 
Stellen: 
a In dem markierten Umkreis 
b Rund um das ausgeschnittene Loch 
c  Danach von außen nach innen zwei Kreise mit 

einem Abstand von 3 cm
12  Setzen Sie das Fallrohr in das Loch und drücken 

Sie danach die runde Gummiabdichtung fest an. 
Prüfung: ist der Kitt am Rand deutlich sichtbar, dann 
ist das Fallrohr einwandfrei verklebt.

Corners
5 The corners have to be fold as a cone. 
6 Do not cut the corners, only fold them. 
7 Fold the corners flat on the edge of the roof. 

Drain Pipe 
1/7  Place the EPDM rubber on the roof according to 

the instructions. 
8    Determine the exact position of the drain pipe 

and cut a hole in the EPDM rubber of ± Ø 5 
centimeter. 

9    Put the drain pipe into the hole until the rubber 
circle lies flat on the surface. 

10  Circumscribe the rubber circle with for example a 
piece of chalk.  
Remove the drain pipe out of the hole. 

11  After this you glue the following parts: 
a Just inside the marked line 
b Around the hole 
c  From outside to inside with a space of 3 centi-

meter in between. 
12  Put the drain pipe into the hole and push the 

rubber circle on the roof
Check: when the glue is visible at the edge, the drain 
pipe has been glued well!

5 86

10

7

119 12

D GBNL

Coins
5 Pliez les coins comme un cornet.
6 Ne coupez pas les coins, mais pliez
7 Pliez les coins plat au toit

Gouttière
1/7 Placez l’EPDM au toit selon les instructions
8    Déterminez la position de gouttière et coupez un 

trou de ± Ø 5  dans l’EPDM
9    Poussez la gouttière dans le trou, jusqu’a il est 

plat au toit
10  Marquez la circonférence de cercle avec par 

exemple une craie.  
Tirez la gouttière du trou. 

11  Ensuite, collez la suivante :  
a Autour de la marquage  
b Autour du trou coupé 
c  Ensuite, deux cercles entre le cercle extérieur et 

intérieur avec une distance de 3 centimètre. 
12  Poussez la gouttière dans le trou et pressez le 

cercle au toit. 
Contrôle : quand vous pouvez voir la colle au bord, 
le chevauchement a collé bien. 

Aristas
5 Plege las aristas como un cucurucho
6 No cortar las aristas, solo plegarlas
7 Plegue las aristas en el borde del tejado

Drenaje
1/7  Ponga la cobertura EPDM encima del tejado, según 

las instrucciones.
8    Determine la posición del drenaje y corte una muesca 

de ± Ø 5 cm en ese punto. 
9    Desplace el drenaje dentro de la muesca, hasta que la 

barrera redonda de goma quede plana en el tejado
10  Marque el contorno de la barrera redondo, por ejem-

plo con una tiza. Saque el drenaje fuera de la muesca.
11  Luego aplique el pegamento en los elementos 

siquientes: 
a Dentro de la línea marcada 
b Alredor de la muesca cortada 
c  Después de fuera hacia adentro con una distancia 

de ± Ø 3 cm
12  Desplace el drenaje dentro de la muesca y apriete el 

círculo de goma en el tejado 
Control: cuando el pegamento está visible em el borde, el 
tubo se ha encolado bien. 

Krawędzie
5 Krawędzie składać w  kształt „rożków”
6 Krawędzi nie przecinać tylko składać
7 Krawędzie wywinąć płasko na brzegach dachu

Połączenie rynien
1/7  Układać folię HPDE na podłożu w sposób opisa-

ny w początkowych zaleceniach
8    Ustalić pozycję rynny i wyciąć w folii HDPE otwór o 

średnicy = Ø5
9   Włożyć rynnę w otwór, aż uszczelka będzie przyle-

gać płasko do dachu
10  Obrysować gumową część, np. kredą 

Wyciągnąć rynnę z otworu
11  Następnie pokryć klejem następujące części: 

a zaznaczony okrąg 
b na około wyciętego otworu 
c  następnie jeszcze 2 okręgi rysowane od strony 

zewnętrznej ku środkowi zachowując odstęp 3 cm.
12  Umieścić rynnę w otworze, poczym docisnąć 

uszczelkę.
Test: jeśli klej jest wyraźnie widoczny na krawędzi 
oznacza to, że zadaszenie zostało prawidłowo 
zamontowane.
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Lieferanschrift / A�everadres / Delivery address
Adresse de livraison / Indirizzo di consegna / Dirección de entrega:

Name / Naam / Name 
Nom / Nome / Nombre :
Straße / Straat / Street
Rue / Via / Calle :
Ort / Plaats / Place
Ville / Città / Ciudad :

Tel. nr.  09.00 - 18.00 :

Tel. nr.  18.00 - 22.00 :

Warenbeanstandungsformular 
Serviceformulier
Service Form

Auftragsnummer Numéro de commande 
Ordernummer Numero dell’ordine 
Order number Número del pedido 

Lieferdatum / Datum levering / Delivery date
Date de livraison / Data di consegna / Fecha de entrega

Artikel / Artikel / Article
Article / Articolo / Artículo

Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la rec lamación

Artikelnummer Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Artikelnummer Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Article number Description and size Reason for complaint Quantity
Référence article Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Numero articolo Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantità
Numero artículo Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

ES

IT

FR
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NL

DE

ACHTUNG!
 dnis tgidähcseb redo hcslaf elieT ehclew etsilkcütS nednegeil tekaP mi red fua ettib eiS nereikraM  -

bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden Sie beides an unsere 
Adresse. (siehe Rückseite)

 mov dnu nies treitnemukod )RMC( feirbthcarF med fua nessüm etiesneßuA red na negnugidähcseB  -
Fahrer gegengezeichnet werden.

- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
-  Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht �nanziell 

abgegolten. 
 nenhI riw nehcusrev ,lairetamdliB slettim tgitöneb gnurälkrE eretiew enie noitamalkeR rerhI trA eid sllaF  -

direkt einige Bilder mit zu schicken. Sie können diese Bilder schicken an: Adresse siehe nächste Seite.

BELANGRIJK!
 fo njiz dgidahcseb fo/ne tsiuj tein neled eklew naa tsjilkuts etkaprev tekkap teh ni ed po u tfeeG  -

geheel ontbreken. Stuurt u deze stuklijst samen met dit volledig ingevulde formulier aan ons adres of 
faxnummer. (zie achterzijde)

 ne dreetoneg njiz )RMC( feirbthcarv ed po neteom tekkap teh nav edjiznetiub ed naa negnigidahcseB  -
deze dient door u en de chau�eur te zijn ondertekend.

- We behouden ons het recht voor om onderdelen die niet juist zijn retour te nemen.
- Reclamaties op reeds geverfd of bewerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

 nedrow re ;tsolegpo laairetam wuein nav nednez teh tem dnetiulstiu tdrow thcalk edreetpeccaeg eklE  -
geen �nanciële regelingen getro�en.

 kjiledneirv u ew nekeozrev laairetamdleeb sleddim tgaarv gnikjilediudrev mo thcalk ed nav draa ed neidnI  -
direct foto's mee te sturen. Graag versturing daarvan dan aan: adres zie volgende pagina. 

NOTE!
 .gnissim ro ,degamad ro ytluaf era strap hcihw egakcap ruoy htiw deilppus tsil strap eht no kram esaelP  -

Enclose this duly marked list with the completed complaint form, and send both to the address see 
overleaf. 

 yb dengis eb tsum llib eht dna )RMC( llibyaw eht no dedrocer eb tsum kcap eht ot egamad lanretxe ynA  -
the driver.

- We reserve the right to reposses any incorrect goods.
- Complaints about painted or altered materials will not be recognised.

 stnemelttes laicnanif oN .slairetam tnemecalper fo mrof eht ni delttes eb ylno lliw stnialpmoc detpecca llA  -
will be made.

 ni serutcip emos dnes ot uoy ksa yldnik ew ,noitacifiralc rehtruf yna sdeen tnialpmoc ruoy taht esac nII  -
advance. You can send these pictures to the following address: address see next page.

ATTENTION !
 secèip sel tnos selleuq eérvil esidnahcram al à etnioj seéhcatéd secèip sed etsil al rus reuqidni’d erèirP  -

manquantes, endommagées ou erronées. Envoyer le présent formulaire de réclamation accompagné de 
la liste des pièces détachées à l’adresse �gurant au dos. 

 ed uaeredrob el rus sénnoitnem ertê tneviod tnemennoitidnoc ud uaevin ua srueirétxe segammod seL  -
livraison du transporteur dûment signé par le chau�eur ayant e�ectué la livraison. 

.ruerre rap eérvil esidnahcram al erdnerper ed tiord el snovresér suon suoN  -
 ertê arruop en ,noitamalcér enu’d tejbo’l tiaref iuq noçaf ertua etuot ed éifidom uo tniep àjéd leirétam tuoT  -

repris. 
 nucua ne arruop en te esidnahcram ed noitidépxe ellevuon enu’d tejbo’l aref eétpecca noitamalcér etuoT  -

cas faire l’objet d’un dédommagement �nancier.
 tnemetcerid reyovne’d snoirp suov suon ,tnemessicrialcé sulp ed nioseb à noitamalcér ertov ed sac nE  -

quelques photos. Vous pouvez envoyer ces photos à : voir adresse en page suivante

ATTENZIONE!
 al eragellA .itnacnam o itaiggennad ,itarre izzep i enoizefnoc allen asulcni atnitsid allus erangessartnoC  -

distinta così contrassegnata al modulo di reclamo compilato e inviare il tutto all'indirizzo in verso.
 onoved enoizefnoc alled inretse innad I .otlocca eresse òup non omalcer li itad itseuq id aznessa nI  -

essere annotati sulla lettera di vettura che il vettore deve contro�rmare. I Vs/ reclami saranno da noi 
evasi con la massima sollecitudine. 

- Ci riserviamo il diritto di ritirare la merce non conforme.
- Non si accettano reclami per materiale pitturato o modi�cato.

.airaiznanif enoizatserp anucla aznes ,ovoun elairetam id oivni'l noc otaticat eneiv otlocca omalcer ingO  -

 ¡ATENCIÓN!
 .setnatlaf o sadañad ,sadacoviuqe sazeip sal ,eteuqap le ne eyulcni es euq atsil al ne eñesartnoC  -

Adjunte la lista, contraseñada de esta forma, al formulario de reclamación rellenado y envíe todo a la 
dirección mencionada al dorso.

 res nebed eteuqap led sonretxe soñad soL .adatpeca res edeup on nóicamalcer al ,sotad sotse niS  -
anotados en la carta de porte que el transportista debe contra�rmar. Nosotros daremos curso a sus 
reclamaciones con la máxima diligencia. 

- Nos reservamos el derecho de retirar la mercancía que no cumpla con los requisitos.
 se adatpeca nóicamalcer adaC.odacifidom o odatnip lairetam ed senoicamalcer natpeca es oN  -

reembolsada con el envío de material nuevo, sin prestación �nanciera alguna.
 .onametna ed sotof sanugla raivne somagor el ,nóicisopxe sam atisecen nóicamalcer us ed osac nE  -

Usted puede enviar estas fotos a: véase la dirección en la página siguiente

Formulaire de service
Modulo di servizio
Formulario de servicio

Prod. Nummer ( 7-teilig) Numéro de prod. ( 7 chi�res)
Prod. Nummer ( 7 cijfers) Numero de prod. ( 7 cifre)  
Prod. Number ( 7 �gures) Número de prod. ( 7cifras)

PO
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Uw dealer:

wijzigingen voorbehouden, januari 2015

Hillhout
Afd. klantenservice / kundendienst
Email: woodvision@olgnl.nl 
Fax: (+31) (0) 493 441 510
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