
GEBRUIKS-

AANWIJZING

keuken



Geachte klant, 

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw 

nieuwe keuken. Om jarenlang plezier aan uw 

keuken te beleven en schade aan uw kwaliteits- 

product te voorkomen, is het belangrijk om de 

onderstaande aanwijzingen in acht te nemen:

Onderhoudsaanwijzingen

  Zorg voor een goed geventileerde  

keukenruimte;

  Reinig uw keukenmeubelen regelmatig met 

een mild, met water verdund schoonmaak- 

middel;

  Gebruik voor uw keukenmeubelen geen agres-

sieve reinigingsmiddelen en schuurmiddelen;

  Door meubelpoetsmiddelen wordt het opper-

vlak van de keukenmeubelen beschadigd;

  Houd de kast met ingebouwde afvalemmer 

goed schoon en droog;

  Voorkom overtollig watergebruik tijdens het 

schoonmaken;

  Gebruik voor het reinigen uitsluitend een zach-

te, vochtige zeem. Vochtige schoonmaakresten 

droog poetsen;

  Voorkom langdurige inwerking van vocht;

  Voorkom extreme licht- en zoninwerking;



  Controleer regelmatig of de afzuigkap goed 

functioneert;

  Controleer regelmatig de watertoe- en afvoer 

op lekkage;

  Controleer regelmatig de deurrubbers van uw 

koelapparaten;

  Controleer regelmatig of uw koelapparaten 

goed sluiten;

  Controleer regelmatig of de dooiwaterafvoer 

van uw koelapparaat niet verstopt is.

Aanwijzingen voor gebruik

  Plaats potten en pannen etc. altijd op een 

onderzetter, omdat het werkblad anders kan 

beschadigen;

  Gebruik voor het snijden van groenten etc. 

altijd een snijplank, om krassen te voorkomen;

  Koffiezetters, waterkokers e.d. nooit onder de 

hangkasten gebruiken;

  Zorg voor voldoende ventilatie voor koelappa-

raten en apparaten die warmte afgeven;

  Laat de oven niet afkoelen met een geopende 

deur;

  Laat de deur van een hete oven nooit onnodig 

lang open staan;

  Grilleer nooit met geopende deur;



  Gebruik tijdens het koken altijd, zelfs bij het 

koken van water, de afzuigkap;

  Reinig of vervang tijdig de filters van de af-

zuigkap;

  Laat de kookzone van een gaskookplaat nooit 

branden zonder een pan op het vuur;

  Open niet de deur van een in werking zijnde 

afwasautomaat;

  Open niet de deur van een afwasautomaat 

met hete vochtige lucht;

  Bij voorkeur ’s nachts afwassen zodat appa-

raat volledig afgekoeld en droog is;

  Zorg voor voldoende aanzuiglucht bij gebruik 

van de afzuigkap.

Wij wensen u veel plezier met uw keuken!

Attentie

Wij verzoeken u om de aan- en afvoer van de 

keuken regelmatig te controleren op lekk-

age. Met name de moeren van een knelsifon 

of afvoer van een vaatwasser moeten in de 

eerste periode regelmatig worden aange-

draaid, i.v.m. de wisselende werking van koud 

en warm water. Voor de gehele keuken geldt; 

Waterink Keukens kan nimmer aansprakelijk 

worden gesteld voor gevolgschade, vocht-

schade, slecht onderhoud of de directe en 

indirecte schade als gevolg van lekkage.



Service op apparaten

 Het kan voorkomen dat er storingen, schades of 

defecten aan keukenapparaten plaatsvinden. 

Wij verzoeken u dan rechtstreeks contact op 

te nemen met de leverancier van het apparaat. 

Via de helpdesk van de leverancier kan er dan 

meteen een afspraak ingepland worden met de 

monteur. Dit gaat doorgaans sneller dan dat dit 

via ons verloopt.

Gegevens leveranciers:

Atag: 

Pelgrim: www.pelgrim.nl/service

T 088 - 88 21 802

 www.atag.nl/service

T 088 - 88 21 801

Etna: www.etna.nl/service

T 088 - 88 21 803

Bosch:  www.bosch-home.nl/service/reparatieservice          

T 088 - 42 44 010  Garantie voorbij? Bel 0524 - 820 391

Inventum: www.inventum.eu/service-garantie

T 088 - 54 22 290    Garantie voorbij? Bel 0524 - 820 391

Liebherr (Buram): www.koelen.nl/service

T 0297 - 23 99 99    Garantie voorbij? Bel 0524 - 820 391

Neff: www.neff-home.com/nl/service

T 088 - 42 44 040    Garantie voorbij? Bel 0524 - 820 391

Novy: www.novynederland.nl/service/contact/  

T 088 - 01 19 110    Garantie voorbij? Bel 0524 - 820 391

Binnen een straal 

van 20 km vanaf

Gramsbergen 

kunt u contact

opnemen met 

Witgoed Stroeve 

0524 - 820 391



Waterinkkeukens

 Jan Weitkamplaan 14A

7772 SE Hardenberg

T  0523 - 216 992

E  info@waterinkkeukens.nl

I  www.waterinkkeukens.nl


