
AFSPRAKEN I.V.M. AUTOBELETTERING

OPMAAK OP JUISTE MODEL VAN WAGEN:
U bent verantwoordelijk dat de opmaak van de wagen op het juiste model van wagen wordt gemaakt. Dit geldt ook als XL Reklame de 
(gedeeltelijke) opmaak voorziet! Gelieve in het ontwerp dus duidelijk te checken of het model van wagen correct is. Controleer zeker of de 
wagen correct verlengd/verhoogd is. Controleer de kleur van wagen. Controleer of de wagen een raam in de laadbak en/of achteraan heeft. 
Controleer de bumpers/bagetten in het ontwerp. Als deze niet mee in het koetskleur gespoten zijn, zijn deze in het ontwerp grijs gekleurd. De 
verantwoordelijkheid van het correcte model van wagen wordt enkel overgedragen naar XL Reklame als u op voorhand met de wagen langs 
komt (na goedkeuring van de offerte) in ons atelier en deze door XL Reklame laat opmeten en fotograferen. OPGELET: de wagen wordt pas 
grondig door XL Reklame opgemeten als u de offerte heeft goed gekeurd.
Als op de dag van de belettering blijkt dat de stickers niet op het juiste model van wagen zijn gemaakt en bv. te groot of te klein zijn, zullen de 
kosten herdrukt worden op uw kosten (tenzij de opmetingen door XL zijn gebeurd).
 
BELETTERING IN ONS ATELIER:
Een autobelettering gebeurt steeds in ons atelier (ook bij kleine beletteringen). Om een goede kleefkracht van stickers te kunnen garanderen, 
moet de belettering gebeuren in een afgesloten binnenruimte met een cte temperatuur van 18°C (dus voorzien van airco in de zomer en 
verwarming in de winter). De lijmlaag hecht nog 24u verder na de belettering. Daarom is het erg belangrijk dat de wagen de nacht na de 
belettering blijft binnenstaan. 
Indien de autobelettering op verplaatsing dient te gebeuren, bent u verantwoordelijk voor het creëren van de ideale beletteringsomstandigheden 
(= afgesloten binnenruimte, met een cte temperatuur van 18°C en de mogelijkheid om het voertuig na de belettering nog min. 1 nacht te laten 
binnenstaan). Omdat we deze factoren op verplaatsing niet kunnen controleren, kan XL Reklame NIET verantwoordelijk gesteld worden bij 
het loskomen van de stickers indien de wagen niet in ons atelier beletterd is. Ook indien u beslist om de wagen vroeger af te halen (dezelfde 
dag van de belettering) vervalt deze garantie. 

OP DE DAG VAN DE BELETTERING:
We verwachten de wagen ten laatste op de afgesproken dag om 8u30 in ons atelier. (tenzij anders afgesproken) Uiteraard mag u de wagen 
ook vroeger brengen. Wordt de wagen later dan afgesproken naar ons atelier gebracht, zullen de ‘wachturen’ van de beletteraar aangerekend 
worden aan 50 EUR per uur. 
Brengt u de wagen buiten de openingsuren, zet u de wagen op onze parking. De sleutel steekt u in een gesloten omslag met vermelding van 
de firmanaam in de brievenbus. 
Het voertuig dient gereinigd binnen gebracht te worden. Er mogen GEEN andere stickers op kleven. 
Eventuele reiniging van vuile wagens wordt aangerekend aan 50 EUR per uur. U wordt van deze extra kost niet op voorhand op de hoogte gebracht. 
Als er nog stickers op de wagen kleven, zullen deze eerst gedemonteerd wroden. U betaalt hiervoor een extra kost van 50 EUR per uur. Gelieve 
op voorhand te melden indien er ook demontage voorzien moet worden. Indien u dit niet op voorhand heeft gemeld, is het mogelijk dat de 
belettering uitgesteld moet worden naar een latere datum (wegens te weinig tijd in de agenda van de beletteraars). 

AFHALING VAN DE WAGEN:
U kan de wagen de volgende werkdag vanaf 9u terug afhalen. (tenzij anders afgesproken). U wordt niet automatisch op de hoogte gebracht dat 
de wagen klaar is. Het afhalen van de wagen dient te gebeuren tijdens de openingsuren. Het factuur dient bij afhaling van de wagen betaald 
te worden (tenzij er een andere betalingstermijn op de offerte vermeld staat). Dit kan cash of met bancontact.  Wenst u het bedrag over te 
schrijven, dient u hiervoor contact op te nemen. 

ANNULATIE VAN DE BELETTERING:
Indien u de afgesproken beletteringsdatum minder dan 5 werkdagen op voorhand annuleert of verzet, zal het volledige bedrag (dus incl. 
de niet gepresteerde uren van belettering) toch gefactureerd worden. 
Het gehele facturatiebedrag wordt ook aangerekend indien de belettering niet kan doorgaan wegens het foutief formaat van stickers (tenzij XL 
de formaten heeft opgemeten), foutieve stickers (bv. geen window vision voorzien op ramen van wagen, doordat de ramen niet zijn doorgegeven), 
wagen dat te laat wordt gebracht (zodat de belettering niet meer afgerond kan worden),...

LEVENSDUUR STICKERS:
Als de stickers in de ideale omstandigheden zijn geproduceerd en gekleefd, hebben de stickers een geschatte levensduur van 7 à 10 jaar (bij 
gegoten folie, color/full wrap), 5 à 7 jaar (bij polymeer folie en Oracalfolie), 1 à 3 jaar (bij window vision), 6 maanden (bij removable folie). Bij 
loskomen van stickers, blaasvorming, scheuren,... dient u altijd langs te komen met de wagen in ons atelier, zodat we de oorzaak hiervan kunnen 
inschatten. De garantie vervalt indien de belettering niet in ons atelier is gebeurd, de wagen op de beletteringsdag zelf is afgehaald, bij 
vandalisme, bij gebruik van hoge drukreiniger op korte afstand,...

VERWIJDERING VAN STICKERS:
Stickers die gekleefd worden op nieuwe auto’s kunnen achteraf verwijderd worden zonder schade aan de lak van het voertuig te veroorzaken. 
U dient op te letten met wagens die opnieuw gespoten zijn. Bij het verwijderen van de stickers kan de lijmlaag de gespoten lak beschadigen. 
Eventuele schade aan lak van het voertuig veroorzaakt door het verwijderen van de stickers kan in geen geval ten laste gelegd worden van 
XL Reklame. 

OPGELET:
Stickers kleven niet op verroeste, beschadige delen van de wagen. Wordt de sticker hier toch over gekleefd, kan de sticker op deze plaatsen 
loskomen, scheuren of in blazen trekken. XL Reklame kan hier in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. We raden dan ook altijd aan 
om de wagen eerst te herstellen. 
U mag het bestickeren van een wagen niet vergelijken met het herspuiten van een wagen. Onbereikbare delen (zoals gleuven tussen 2 deuren/
platen, diepe inkepingen (bij lichten of luchtroosters,...), deurklinken worden niet mee beletterd en zullen de oorspronkelijke kleur van de wagen 
behouden. Ook de binnenkant (bij het openen van de koffer en deuren) wordt niet mee beletterd. De max. stickerbreedte is 132 cm (150 cm bij 
een colorwrap). Delen van de wagen die groter dan 132 cm zijn, zullen dus een naad van de overlapping van stickers vertonen. We proberen dit 
zoveel mogelijk te vermijden, maar dat is niet bij alle modellen van wagens mogelijk.
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