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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken te Leiden onder nummer 28088133. De algemene voorwaarden zijn ter inzage en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

WERKPLAATS:

KONTAKT:

Informatie nieuwe bootkap van pvc doek 
Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe bootkap waar u weer jarenlang veel plezier aan zult beleven! 
In dit blad vindt u alle informatie die u nodig heeft bij het in gebruik nemen en het onderhoud. 

Materiaal 
De aan u geleverde bootkap is gemaakt van een pvc doek. Dit doek bestaat uit een polyester weefsel met een 
één- of tweezijdige pvc coating (coating aan één kant of aan beide kanten). 
Pvc doeken zijn zeer goed waterdicht, goed bestand tegen vuil- en schimmel en zijn gemakkelijk schoon te 
maken. 

Waarom zit mijn nieuwe bootkap zo strak? 
Bij de montage van een nieuwe bootkap wordt er rekening gehouden met de mogelijke aanvangsrek van het 
doek. Deze aanvangsrek is niet voor alle doeken hetzelfde, en afhankelijk van het soort doek zal een nieuwe 
kap in het begin in meer of mindere mate strak gespannen worden. De kap zal niet alleen op het doek rekken, 
maar ook op bijvoorbeeld de stiknaden. 
Normaal gesproken zal na ca. twee weken merkbaar worden dat de bootkap makkelijker vast te maken wordt. 
Houd er bij pvc doek rekening mee dat een kap bij langdurige opslag enigszins terug kan krimpen naar de 
oorspronkelijke vorm, en zal dus in dat geval bij montage een strakkere pasvorm hebben dan gewoonlijk. 

Is mijn bootkap direct waterdicht? 
Door het speciale geïmpregneerde garen dat wij gebruiken, zal in de meest gevallen de bootkap direct volledig 
waterdicht zijn. 
In enkele gevallen komt het wel eens voor dat een nieuwe kap lekt op één of meerdere stiknaden. Wanneer de 
stiksels enkele malen goed zijn nat geworden door o.a. regen, dan zullen de stikgaatjes vanzelf opgevuld 
worden doordat het garen dan opzwelt. Lekkende naden trekken dan meestal binnen twee weken dicht. 

Onderhoud en reinigen 
1) Maandelijks onderhoud: gebruik een zachte borstel om los vuil te verwijderen en spoel de bootkap

goed af met een ruime hoeveelheid schoon leidingwater.
2) Lichte reiniging: gebruik een zachte borstel om los vuil te verwijderen en spoel het doek goed af met

schoon leidingwater. Bereid een oplossing van water en een milde zeep zoals Woolite of Dreft en
breng deze met een zachte borstel aan op het doek. Laat de zeep oplossing goed intrekken in het doek
en gebruik de zachte borstel om lichte vlekken te verwijderen. Na het reinigen het doek goed
afspoelen met schoon leidingwater tot alle zeepresten zijn verdwenen. Laat het doek buiten drogen.

3) Grondige reiniging: voor het reinigen van hardnekkige vlekken zoals schimmel- en weervlekken is een
grondige reiniging nodig. Een handleiding voor algemene en grondige reiniging kunt u vinden op:
www.beukenholdt.nl/documenten.

Voor vlekken en dagelijks onderhoud zijn er diverse middelen verkrijgbaar in een handige sprayflacon. 

Na het reinigen van Ferrari Stamoid doeken, is het aan te bevelen deze doeken te beschermen tegen vuil en 
vlekken met bijvoorbeeld Imar Protective Spray. 

Deze producten zijn te verkrijgen in onze webshop: www.beukenholdt.nl/shop. 

Garantie 
Aan de fabricage van uw bootkap is veel zorg besteed. Ondanks dat kunnen er tijdens het gebruik altijd 
mankementen aan het licht komen. Er geldt een garantie periode van 12 maanden voor mankementen 
voortkomend uit of veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage en op alle geleverde materialen. 
Voor de garantie op het doek hanteren wij de voorwaarden als gesteld door de betreffende doek producenten. 
Zo geldt voor de Ferrari Stamoid doeken een garantie termijn van 5 jaar. 
Garantie geldt niet voor: mankementen ontstaan door eigen schuld of onzorgvuldig en/of verkeerd gebruik. 
Voor uitgebreide voorwaarden kijk op www.beukenholdt.nl/voorwaarden. 
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