
Dankwoord 

Hartelijk dank voor uw aankoop en het 

door u in ons gestelde vertrouwen. 

 

Garantie 

Wij geven om onze producten en doen 

logischerwijze ons best om deze in 

topconditie aan u te leveren. Toch 

komt het wel eens voor dat er een 

bestelling kapot gaat tijdens transport 

of dat er iets anders gebeurt waardoor 

u aanspraak kunt maken op garantie. 

Wettelijk gezien bent u verplicht om 

binnen twee maanden na constatering 

van het gebrek melding bij ons 

hierover te maken. Indien het gebrek 

binnen de garantie valt, dan zullen wij 

kosteloos zorg dragen voor reparatie 

of vervanging. 

 

Klachten 

Het kan altijd voorkomen dat er iets 

niet helemaal gaat zoals gepland. We 

raden u aan om klachten bij ons 

kenbaar te maken door middel van het 

formulier op 

https://williejan.com/contact/ in te 

vullen of een email te sturen naar 

info@williejan.com 
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Handdoekhaken Set 9504 - Set 
van 3 Dubbele Haken - Groot 
en Robuust - Antiek Look 
Bronskleur MessingMessing 
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Montage 

1. Haal het muurbevestigingsplaatje los uit 

de handdoekhaak door middel van de 

inbussleutel 

2. Verwijder het afdek roset 

3. Zet de muurbevestigingsplaatje weer vast 

ZONDER het afdek roset 

4. Hou de Handdoekhaak tegen de muur en 

teken nu de te boren gaten af daar waar u 

het wilt bevestigen 

5. Boor de gaten en stop de pluggen erin 

6. Haal het muurbevestigingsplaatje weer los 

7. Schroef het muurbevestigingplaatje vast 

op de muur 

8. Zet nu de handdoekhaak weer vast op het 

muurbevestigingsplaatje met daartussen 

het afdekroset, zorg dat de uitsparing juist 

zit zodat het roset vanzelf vast komt te 

zitten 

Onderhoud 

Afnemen met een zachte doek en neutraal 

schoonmaakmiddel.  

 
 
 


