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Levering 

De levertijd is normaliter binnen 2 weken na aankoop. Tijdens de aankoop is een afspraak gemaakt 

over de bezorging van de vloer. Één dag voor de levering wordt er contact met u opgenomen op welk 

tijdstip u de bezorgers kunt verwachten.  

De vloer wordt bezorgd voorbij de 1e deur op de begane grond, tenzij er een lift aanwezig is. Indien 

dit niet het geval is, worden er in overleg met de Vloerenwinkel kosten in rekening gebracht. 

Betaling 

Bij de Vloerenwinkel hoeft u geen aanbetaling te doen (met uitzondering van op maat gemaakte 

producten). Op het moment dat u de vloer ontvangt, dient deze betaald te zijn. Dit kan via de 

volgende manieren;  

- Overmaken via bank,  let op: de betaling dient binnen te zijn op het moment dat de vloer 

wordt geleverd. Het rekeningnummer van de Vloerenwinkel is;  

- NL38 INGB 0000 257550 t.a.v. Weijers Vloerenwinkel BV.  

Wij verzoeken u het adres én ordernummer te vermelden bij het betalingskenmerk.  

 

- Pinnen in de Vloerenwinkel.  

 

- Contant bij aflevering, let op: wij hebben geen mobiele pin. 

 

Plaatsing van de vloer 

Indien u er voor heeft gekozen om de vloer te laten leggen door onze legservice zijn de volgende 

punten van belang; 

 

 

 

 

z.o.z. 
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Vooraf:  

De oude vloer dient verwijderd te zijn en vrij van oneffenheden. Ook dienen de oude plinten 

verwijderd te zijn*. 

*Bij overzetplinten of MDF plinten dienen de bouwplinten verwijderd te zijn.  

Daarnaast is het van belang dat de ondergrond egaal en vlak is (maximaal 2 mm hoogteverschil op 

een reilengte van 200 cm) 

Het vochtpercentage in de zand/cement vloer dient niet hoger te zijn dan 2% vocht* (gemeten 

conform praktijknorm). Bij anhydriet is dit 1% vocht (gemeten conform praktijknorm). Let op, bij veel 

nieuwbouwhuizen is er na oplevering nog sprake van veel restvocht. Is dit bij u het geval, meld dit bij 

de Vloerenwinkel zodat wij u kunnen voorzien van passend advies. (vooraf gemeten 

vochtpercentages dienen geen zekerheid, uiteindelijk bepaalt de vloerenlegger of het 

vochtpercentage goed is).  

*Met uitzondering van PVC vloeren, hierbij gelden andere waarden. Zand/cement 0,5%. Anhydriet 0,3%. 

De luchtvochtigheid dient tussen de 50 en 70% te zijn. 

De vloer moet aanwezig zijn in de ruimte waar het gelegd wordt, dit in verband met het 

acclimatiseren van de vloer. De klant dient hier zelf zorg voor te dragen. 

De ruimtes waar in de vloer wordt gelegd dient vrij te zijn van meubels en obstakels.                        

Indien dit niet mogelijk is gaat dit in overleg met de vloerenlegger/ Vloerenwinkel. Eventuele 

beschadigingen die voortvloeien uit het verplaatsen hiervan zijn voor risico van de klant. 

Tijdens 

Handig om vooraf te bepalen is in welke richting u de vloer gelegd wil hebben. Gebruikelijk is om de 

vloer met het licht mee te leggen, zo komt in de meeste gevallen de vloer het meeste tot zijn recht. 

Uiteindelijk bepaalt u in welke richting het gelegd wordt, overleg dit goed met de vloerenlegger. 

Andere werkzaamheden zoals het inkorten van deuren en keukenplinten behoren niet tot de 

werkzaamheden van de vloerenlegger.  

Restanten, zaagverlies en bijkomend afval worden niet meegenomen door de Vloerenwinkel. Dit kan 

eventueel wel worden gedaan tegen een meerprijs. De vloer wordt bezemschoon opgeleverd. 

Achteraf 

Om zo optimaal en lang mogelijk van uw vloer te genieten is het van belang dat u deze goed 

onderhoudt. Omdat elke vloer andere eigenschappen heeft, zijn de juiste reinigingsmiddelen nodig. 

Onze medewerkers adviseren u hier graag over. 

Als tip adviseren wij u om onder uw meubelen vilt of andere beschermingsmaterialen te gebruiken 

om krassen en beschadigingen te voorkomen.  

 

Materialen  

Voor meer informatie over retour of tekort van materialen z.o.z. 
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Materiaal tekort 

Indien u materiaal tekort komt op basis van eigen afmetingen (bouwtekening) dient u het extra 

materiaal zelf bij te bestellen en te betalen. Dit komt doordat bouwtekeningen kunnen afwijken van 

de werkelijke vloeroppervlakte (Nen2580: verschil vloeroppervlakte en woonoppervlakte). Wij 

proberen een zo goed mogelijke schatting te maken van de oppervlaktes en materialen. Er kunnen 

afwijkingen ontstaan in de afmetingen die op voorhand niet te garanderen zijn. 

De Vloerenwinkel is niet aansprakelijk voor: variabele veranderingen zoals: verandering in de 

afmetingen, extreem snijverlies door schuine muren, diagonale legrichting of legpatroon, extra te 

leggen ruimtes zoals kasten, schotten, wasruimtes etc. 

Schoon- en droogloopmatten 

De exacte afmetingen van schoon- en droogloopmatten kunnen niet van een bouwtekening 

berekend worden. Dit heeft enerzijds te maken met de locatie van het eventuele kruipluik. 

Anderzijds is de afmeting afhankelijk van uw wensen, smaak en mogelijkheden in uw situatie. 

Daarom adviseren wij altijd om de afmeting van de mat af te stemmen met de vloerenlegger.  

Omdat de afmetingen, en daarbij de kosten van de mat niet vooraf bepaald kunnen worden, staat de 

schoon- en droogloop mat niet op uw factuur. Deze wordt na afloop geleverd en dient dan ook 

betaald te worden. 

 

Materiaal retour  

Materialen die: niet speciaal besteld, in originele verpakking, niet beschadigde staat kunnen altijd 

retour. U ontvangt hier het aankoopbedrag van terug. 

Tip: het is altijd raadzaam om eventueel 1 verpakking te bewaren: mocht er ooit nog een schade 

ontstaan kunt u deze met hetzelfde pak herstellen. Het kan zijn dat fabrikanten wisselen van 

collecties waardoor uw oude vloer niet meer leverbaar kan zijn.  

Speciaal bestelde producten worden niet retour genomen. Hieronder vallen de producten: op-maat-

gemaakte zonweringen/ gordijnen en speciaal bestelde vloeren. Wilt u meer informatie hier over, 

neem dan contact met ons op. 

 

 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij 

ons terecht,  

 

Het Vloerenwinkel team 

 

 


