Bereidt uw dealerbezoek voor
Deze vragen helpen u bij het kiezen van de juiste terrasoverkapping of tuinkamer. Door
deze 7 vragen krijgt u een beeld van wat belangrijk is bij het kopen van een
terrasoverkapping.
Vraag 1

□ De terrasoverkapping heeft een CE- markering
Een CE- markering is verplicht voor terrasoverkappingen en tuinkamers. Dit keurmerk geeft aan dat het
product voldoet aan de eisen binnen de Europese Economische Ruimte. De letters CE staan voor Conformité
Européenné’, dit betekent dat de producten in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving.
Overkappingen krijgen een dergelijk keurmerk als ze voldoen aan de strenge veiligheids- en kwaliteitseisen.
Kies altijd voor een product met CE- markering.

Vraag 2
Wat zijn de garantievoorwaarden: _____________________________________________
Het is belangrijk om goed te kijken naar de garantievoorwaarden. Het Qualicoat garantiekeurmerk biedt 10 jaar
garantie op het lakwerk van uw aluminium terrasoverkapping. Hierdoor bent u verzekerd van een duurzaam
product.

Vraag 3

□ De terrasoverkapping is geschikt om later uit te bouwen naar een tuinkamer
Wilt u uw terrasoverkapping uitbouwen naar een tuinkamer dan is het belangrijk om bij de aanschaf van de
terrasoverkapping hier al rekening mee te houden. Informeer bij uw verkooppunt, of de leverancier naast
terrasoverkappingen, ook bijpassende schuifdeuren en kozijnen levert.

Vraag 4
Hoever kunnen de verandapalen uit elkaar geplaatst worden: ________________________
Om ruimtelijkheid en uitzicht te creëren is het belangrijk dat de verandapalen zo ver mogelijk uit elkaar
geplaatst worden. De mogelijkheden hierin verschillen per leverancier. Pallazzo biedt de mogelijkheid voor een
vrije overspanning van de goot van 6 meter met slechts 2 palen.

Vraag 5
Hoever gaat de goot doorhangen: ______________________________________________
Er zijn wettelijke bepalingen over hoever een goot mag doorhangen. Echter is het belangrijk om goed te
informeren bij uw verkooppunt naar het doorhangen van de goot, hier zit per leverancier verschil in. Het
doorhangen van de goot is afhankelijk van de kwaliteit. Dit is niet alleen belangrijk vanwege de esthetiek, maar
ook wanneer u later een schuifwand wilt plaatsen onder uw overkapping.

Vraag 6

Hoe is de afwerking van de overkapping: ______________________________
Informeer naar de afwerking van het dak; zitten er schroeven in het zicht of zijn deze weggewerkt? Uiteraard
wilt u dat het dak goed aansluit op de bestaande situatie. Daarom is het belangrijk dat u hiernaar informeert:

zijn de hoogte en diepte variabel? Daarnaast bieden de verschillende leveranciers diverse type daken. Kijk
daarom goed naar wat er bij de stijl van uw huis past: modern, klassiek of victoriaans. Ook in kleur zijn er
diverse mogelijkheden.

Vraag 7

Hoe is het serviceniveau: ______________________________
Kun je na je aankoop ook nog terecht met vragen bij een lokaal verkooppunt voor vakkundig advies?

