
INSTRUCTIE HANDLEIDING 
VOETENBANK 

 

 
 
We willen U danken voor het 
vertrouwen dat U in de producten van 
VERMEIREN stelt.  
 
Voor U het product gebruikt, dient U 
de handleiding aandachtig te lezen 
zodat U vertrouwd raakt met het 
product. 
  
Daarnaast bevat deze handleiding 
tips voor het verzorgen en 
onderhouden van de voetenbank. 
Houd er rekening mee dat bij het 
naleven van onze adviezen Uw 
product ook na jaren gebruik nog in 
perfecte staat is en perfect 
functioneert.  
 
Als U nog vragen hebt, neemt U best 
contact op met Uw vakhandelaar.  
Om een servicepunt of 
vakhandelaar in Uw buurt te 
vinden, neemt U contact op met de 
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit.  
 
Technische gegevens 
Hoogte:  460 mm 
Breedte:  490 mm 
Lengte:  480 mm 
Minimale hoek: -25° 
Maximale hoek: 0 
Gewicht:  5 kg 
 
We behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen te introduceren. 
Meettolerantie +/- 15 mm / 1,5 kg 
 
 
INHOUD VAN DE ZENDING 
Pak het product uit en controleer of de 
levering volledig is. In het pakket zitten: 
- Voetenbank 
- Handleiding 
 
Controleer de zending zorgvuldig op 
transportschade. Wanneer U vaststelt dat 
het product na de zending toch een defect 
vertoont, moet U het volgende doen: 
- Neem contact op met de transporteur. 
- Laat een verslag opmaken van de 
  schade 
- Neem direct contact op met de 
  vakhandelaar 

MONTAGE INSTRUCTIES 
De voetenbank wordt volledig gemonteerd 
geleverd. Stel de voetenbank steeds op 
een effen ondergrond op en zorg ervoor 
dat de vier poten van de voetenbank 
stevig op de grond staan.  
 

 
VERSTELLEN VAN DE HOEK 
Trek de voetenbank aan de voorzijde 
naar boven tot de gewenste hoogte.  
 

    
Voor het neerlaten, trekt U de beklede 
oppervlakte van de voetenbank in de 
bovenste stand. De rastomat 
deblokkeert. U kan nu de beklede 
oppervlakte langzaam neerlaten.  
 
VEILIGHEID 
 Let er bij het transporteren op dat 

geen lichaamsdelen gekneld raken –
Gevaar voor letsels! 

 Controleer voor ieder gebruik of de 
vier poten gelijkmatig op de grond 
rusten - kans op achter over kantelen 
van de voetenbank. 

 Reparaties en desinfecties mogen 
alleen door speciaal opgeleid 
personeel worden uitgevoerd. 

 Plaats Uw vingers niet tussen het 
hoek verstelsysteem. 

 Ga niet op de voetenbank staan. 

  Gevaar voor brandwonden – Wees 
voorzichtig bij het gebruik in extreem 
warme of koude omgevingen (zon, 
extreme kou, sauna's, enz.) voor een 
bepaalde tijd en bij het aanraken.  

  Volg de instructies voor verzorging en 
controles. De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor schade die werd 
veroorzaakt door niet juiste controles 
/ verzorging.  

 
VERZORGING 
Bij het reinigen let op onderstaande 
punten: 
 Bekleding / frame  

 Reinig de bekleding / frame met 
een doek die met warm water is 
bevochtigd. Let op dat de 
bekleding /frame niet te vochtig 
wordt gemaakt. 

 Bij hardnekkige vlekken kunt U 
gebruik maken van een 
gangbaar fijnwasmiddel. 
 
 

 Vlekken kunt U verwijderen met 
een sponsje of een zachte 
borstel. 

 Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen zoals 
oplosmiddelen en gebruik ook 
geen harde borstels. 

 Reinigen met stoom- en/of 
hogedrukreinigers is niet 
toegestaan. 

 De fabrikant kan niet 
aansprakelijk worden gesteld 
voor schade als gevolg van het 
gebruik van ongeschikte 
reinigingsmiddelen. 

 
 Coating 

Door de hoogwaardige 
oppervlaktebehandeling is een 
optimale corrosiebescherming 
gegarandeerd. Wanneer de 
buitenste coating door krassen 
e.d. is beschadigd, laat U deze 
door Uw vakhandelaar repareren. 
Voor het schoonmaken gebruikt U 
alleen warm water en algemeen 
verkrijgbare huishoudelijke 
reinigingsmiddelen, evenals 
zachte borstels en doeken. Let op 
dat er geen vocht in de buizen 
komt. 
De zinkdelen moeten aanvankelijk 
enkel worden behandeld met een 
droge doek. Moeilijk te verwijderen 
vuil kunt U best verwijderen met 
een speciaal reinigingsmiddel voor 
zink. 
 

ONDERHOUD 
De verwachte levensduur van de 
voetenbank wordt beïnvloed door het 
gebruik, opslag, regelmatig onderhoud en 
schoonmaak. 
 
De voetenbank moet minstens om de 2 
jaar en minstens voor ieder nieuw gebruik 
worden gecontroleerd door een bevoegde 
persoon. De volgende parameters moeten 
worden gecontroleerd: 
 controle van het frame op plastische 

vervorming en defecten 
 visuele controle op beschadiging van 

de verf (gevaar op corrosie). 
 toestand van de bekleding 

(scheurtjes, breekbare zones, vocht) 
 volledig geleverd? 
 handleiding volledig? 
 schoonmaken 
 
Laat het onderhoud alleen in het 
serviceplan opnemen wanneer minstens 
de hierboven vermelde aspecten zijn 
gecontroleerd. Wanneer Uw vakhandelaar 
op Uw vraag geen onderhoud uitvoert, 
neemt U best contact op met de fabrikant. 
Wij geven U graag het adres van een 
vakman in Uw buurt.  
 



   

DESINFECTEREN 
Alle delen van de voetenbank kunnen 
worden behandeld met een 
schuurdesinfectie. In principe worden alle 
oppervlakken van een systeem of een 
product gedesinfecteerd voor het wordt 
doorgegeven aan een andere gebruiker 
(nieuw gebruik). 
 Het gebruik van desinfecteermiddelen 

is voorbehouden aan bevoegd 
vakpersoneel dat speciaal is opgeleid 
voor de werking en het gebruik ervan. 

 Draag gepaste beschermkledij. Het 
desinfecteermiddel kan bij contact 
met de huid irritaties veroorzaken. 
Volg ook de aanwijzingen op de 
betreffende oplossingen. 

 De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
schade en letsels als gevolg van 
onzorgvuldig onderhoud of 
onzorgvuldige verzorging. 

 
Gebruik uitsluitend desinfecteermiddelen 
die voorkomen op de actuele lijst van het 
Robert-Koch-Institut en de goedgekeurde 
procedure voor schuur- en 
veegdesinfectie. 
 
De actuele stand van de in de RKI-lijst 
opgenomen desinfecteermiddelen kan 
worden opgevraagd bij het Robert-Koch-
Institut (RKI) (internetpagina: www.rki.de). 
 
VERPAKKING EN OPSLAG  
Om de voetenbank te verpakken of te 
bewaren dienen volgende instructies te 
worden gevolgd:  
 Alleen in droge ruimtes opslagen 

(tussen +5°C en +41°C).  
 De relatieve luchtvochtigheid van 

30% tot 70%.  
 Beschermen door voldoende 

afdekking of verpakking tegen roest 
en binnendringen van vreemde 
voorwerpen (bijv. zout water, 
zeelucht, zand, stof)  

 
GARANTIE  
Uittreksel uit de ''Algemene 
bedrijfsvoorwaarden'':  
(...)  
5. De garantieperiode voor garantieclaims 
is 24 maanden.  
(...)  
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaat door constructieve wijzigingen 
aan onze producten, gebrekkig 
onderhoud, gebrekkige of 
onoordeelkundige behandeling of 
bewaring of gebruik van niet-originele 
wisselstukken. 
 
AFVALVERWERKING  
Als U de voetenbank wilt wegdoen, stelt U 
zich in verbinding met de plaatselijke 
verantwoordelijken of bezorgt U het 
product terug bij de vakhandel. Deze kan, 
na hygiënische reiniging, de voetenbank 
aan de fabrikant terugsturen. De fabrikant 
kan voor vakkundige verwerking en 
hergebruik (gescheiden naar grondstof) 
zorg dragen.  

Verpakkingsmateriaal kan bij de 
betreffende verwerkingsplaatsen en 
hergebruik instellingen of bij Uw 
vakhandelaar afgegeven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICEPLAN 
 
De voetenbank is gecontroleerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicelijsten en andere technische 
informatie kunt u aanvragen bij onze 

vestigingen. Meer informatie vindt u ook 
op: www.vermeiren.be, www.vermeiren.nl 

 
 
 
 
 

VERMEIREN 
GROUP 

Vermeirenplein 1 / 15 
2920 Kalmthout 

 
Tel.: +32 (0)3 620 20 20 
Fax: +32 (0)3 666 48 94 

Website: www.vermeiren.be 
E-mail: info@vermeiren.be 
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