
Onze Legvoorwaarden .....

****************************

Alvorens wij bij u de uitgekozen vloer komen leggen, schuren, onderhouden of egaliseren, is het 
noodzakelijk dat de betreffende ruimte volledig leeg en gestofzuigd is.

Bij legwerkzaamheden dient de oude vloerbedekking (parket, laminaat, tapijt) verwijderd te zijn. 
Ook achtergebleven lijm- of betonresten moeten verwijderd worden.
Daarnaast dienen grote hoogteverschillen of gaten in de vloer uit- en opgevuld zijn. Dit wil zeggen dat de
vloer vlak of geëgaliseerd moet zijn om een zo egaal mogelijk eindresultaat te krijgen. 

Bij het schuren van bestaande parketvloeren dienen overgangsprofielen, plinten, deklijsten en keuken-
plinten voor aanvang van de werkzaamhweden verwijderd te zijn. Let u er daarbij ook op dat eventueel 
achter gebleven spijkertjes ook uit de vloer verwijderd worden.

Hee� u gekozen voor nieuwe plinten (deklijst, MDF-plint, overzetplint) dan is het noodzakelijk om de
bestaande (bouw)plinten te verwijderen op de plaatsen waar nieuwe plinten worden geplaatst.
Bij het plaatsen van nieuwe hoge MDF-plinten, is het aan te raden dat de muren zo glad mogelijk zijn om
de overgang tussen de plinten zo minimaal te laten zijn. Buitenhoeken worden in verstek geplaatst.
De plinten zijn voorgelakt in een gekozen RAL kleur, en worden door ons afgekit. Het eventueel bijwerken 
of schilderen van deze plinten kunt u naderhand zelf uitvoeren.

Wij adviseren om eerst alle eventuele overige werkzaamheden te verrichten alvorens wij de werkzaam-
heden komen uitvoeren. (keuken plaatsen, stucwerk, behang- en schilderwerk) De ervaring leert dat 
wanneer er, ondanks onze zorgvuldige schuur- en legmethoden, toch een kleine beschadiging aan 
bijvoorbeeld schilderwerk mocht ontstaan, deze rela�ef makkelijker is te herstellen, dan wanneer achteraf 
uw vloer hersteld moet worden. Ook voorkomt u zo het leggen van stucloop en blij� de vloer ademen.

De voch�gheidsgraad in de ruimte waar de vloer gelegd wordt, moet tussen de 50% en 65% liggen. Ook
na het leggen van de vloer is het wenselijk dat deze waarden aangehouden worden. Nieuwbouwhuizen 
kunt u voorafgaand aan de werkzaamheden goed ven�leren en verwarmen om eventuele vochtproblemen 
te voorkomen. Vraag eventueel naar onze klimaa�older of kijk hiervoor op onze website.

Het aan één stuk doorleggen van een zwevende (laminaat)vloer, kan tot een lengte van ongeveer 9 meter.
Bij langere afstanden wordt er een dilata�e strip/profiel tussen een ruimte of deur geplaatst. Indien u dit
niet wenselijk vindt, is het doorleggen op geheel eigen risico.

Bij het uitvoeren van een traprenova�e moet u de (schilder)werkzaamheden zoals in de aparte folder te
lezen valt, ruim v��r aanvang van onze werkzaamheden uitvoeren.

Kijk voor overige documenten of onderhoudsadviezen op onze website: www.wincklerparketvloeren.nl

In deze brochure vindt u een aantal voorwaarden die u, 
en ons helpen om de geplande werkzaamheden zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen.

De voorwaarden van betaling zijn (tenzij anders overgekomen) zoals 
reeds op de orderbeves�ging te lezen valt, contant bij oplevering!
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