BELANGRIJKE INFO: STICKERS
AFWERKING:
Stickers worden gesneden per stuk of op stickervel (bij kleine formaten). Indien u hier bij bestelling geen keuze
opgeeft, kiest XL Reklame (afhankelijk van het formaat en de uitsnijvorm) naar zijn mening de beste uitsnijwijze. XL
Reklame kan NIET verantwoordelijk gesteld worden indien u de uitsnijwijze toch anders had gewenst, tenzij dit op
voorhand is afgesproken.
De meeste stickers kunnen voorzien worden van een laminaat. Of de sticker wel of niet verzien is van een laminaat,
is duidelijk vermeld in de offerte. Bij stickers met een laminaat wordt er standaard een blinkende laminaat genomen.
Wenst u een matte laminaat, dient u dit duidelijk bij bestelling door te geven. Matte laminaat is geen meerprijs (tov
blinkende laminaat) maar is minder geschikt voor buitengebruik.
MAX. ROLBREEDTE:
Stickers hebben een max. rolbreedte (bij de meeste stickers is dit 130cm). Stickers groter dan de max. rolbreedte
worden automatisch opgesplitst in 2 of meer delen. De verschillende delen worden voorzien van een overlap van 1 à
2 cm, zodat de delen over elkaar gekleefd kunnen worden.
STICKERS KLEVEN NIET OP ALLE ONDERGRONDEN:
Stickers kleven NIET op alle ondergronden. De ondergrond moet glad, proper en stofvrij zijn. (bv. geen bumperstof,
geribbelde oppervlaktes, (straat)stenen, voegen, hout, ...) Ook met geschilderde ondergronden moet men opletten.
In sommige gevallen reageert de chemische samenstelling van verf verkeerd met de lijmlaag van de stickers, waardoor
deze loskomen. Stickers kunnen ook loskomen in extreem warme (bv. sauna), koude (bv. vrieskast) of vettige (bv. frituur)
ruimtes. Om discussies te vermijden, raden we aan om bij stickers altijd een stickerstaaltje aan te vragen en dit op
voorhand uit te testen. XL Reklame kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien de stickers door één
van deze bovengemeldde factoren loskomen.
OMSTANDIGHEDEN VAN KLEVEN STICKERS:
Voor het kleven van de stickers moet de ondergrond proper en goed ontvet zijn. Stickers worden idealieter in een
omgevingstemperatuur van 18°C gekleefd en moeten 24u drogen (op +- 18°C) om de hechting van de lijmlaag te
kunnen garanderen. De sticker moet na het aanbrengen goed aangewreven worden. Als het kleven van de stickers
NIET door XL Reklame gebeurd, kunnen wij niet controleren of bovenstaande punten allemaal correct zijn opgevolgd.
XL Reklame kan bijgevolg NIET verantwoordelijk gesteld worden bij het (gedeeltelijk of volledig) loskomen van de
stickers en/of blaasvorming. Stickers kunnen uiteraard ook door onze zorgen gekleefd worden.
VERWIJDEREN VAN STICKERS:
Bij het verwijderen van stickers kan de ondergrond beschadigd raken. XL Reklame kan hier NIET verantwoordelijk
voor gesteld worden. Dit is o.a. mogelijk bij geschilderde muren, herspoten wagens, stickers op gedrukte spandoeken,
... Er bestaan ook stickers met verwijderbare lijmlaag, of stickers met microzuignapjes (zonder lijmlaag),... Gelieve
bij bestelling duidelijk op te geven hoe lang de stickers moeten blijven kleven.
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