
VERPAKKINGSVEREISTEN. 

□ KOFFERBAKBESCHERMING 

□ ACHTERKLEPBESCHERMING 

ALGEMENE BEVESTIGINGSINSTRUCTIES 

Elke Hatchbag-kofferbakbescherming is ontworpen voor een bepaald voertuig. 
Omdat elk voertuig anders is, verschilt ook de manier waarop de bescherming moet worden 

bevestigd per voertuig. 
Deze instructies vormen een ALGEMENE richtlijn voor de verschillende bevestigingsmethoden. 

De Hatchbag-kofferbakbescherming is speciaal ontworpen en volgt de vorm van de koffer-
bakbekleding van uw voertuig. 

We lassen de klittenbandbevestigingen aan de bescherming. Dit zorgt ervoor dat het klitten-
band goed aan de bekleding in uw kofferbak hecht ( We noemen dit 

“klittenbandvriendelijke bekleding”) 

ECHTER 
Sommige voertuigen zijn afgewerkt met zowel vloerbedekking, kunststof als metaal. Voor 

deze voertuigen leveren we zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen. Deze zelf-
klevende bevestigingen worden aan de kunststof/metalen strips van het voertuig 
bevestigd. 



OPMERKING: geen van de foto’s zijn specifiek van toepassing op uw voertuig. 

VOORBEREIDINGEN 

• Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem in de meeste gevallen later weer 
aanbrengen. 

• Zet de bodem op de stand die past bij uw bestelling, indien van toepassing. 

• Zet de stoel op de stand die past bij uw bestelling, indien van toepassing. 

• Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de 
achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen 
de randen aan ligt. 

 BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

VERWIJDER zowel vuil als alle SILICONE die tijdens de 
productie en REINIGING is gebruikt van de kunststof, 
zodat de zelfklevende bevestigingen aan de kunststof strips 
blijven plakken. 

Doe dit op de volgende manier: 

 Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals ‘Intensive Tar 
Remover’ van AutoGlym. Breng een ruimte 
hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het 
oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken. 

 Gebruik een aparte, schone, droge doek om het 
oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand 
ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan 
om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien 
nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn 
meegeleverd. 

 Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 
uur rusten voor een volledige, optimale hechting. 

 

Als de zelfklevende bevestigingen in aanraking 
komen met silicone, kunnen ze niet meer worden 
gebruikt. Vervangende sets zijn verkrijgbaar via onze 
website op de accessoirepagina van elk automodel. 

 



VOORKANT 

• - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELEN - Bevestig het 
klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. 

•  

BEVESTIGEN 

ALLEEN KLITTENBANDVRIENDELIJKE MAT 

BODEM 

• Klittenbandbevestigingen die aan de kofferbakbescherming zijn gelast, hechten direct 
aan de bekleding. 

HET KLITTENBAND 

• Begin met de middelste hoofdsteun 
en haal de bandjes met de 
klittenbandbevestiging rond de 
pootjes van de hoofdsteun. Houd het 
voorste deel van het bodemgedeelte in 
de juiste positie vast, zodat u de 
Hatchbag niet te ver omhoog trekt. 
Herhaal de procedure bij de linker- en 
rechterhoofdsteun. 

ELASTIEK / 

BEVESTIGINGSRUBBER 

• De elastieken of bevestigingsrubbers die 
aan het voorpaneel van de 
kofferbakbescherming zijn genaaid, 
kunnen aan handige punten rondom de 
achterstoel worden bevestigd. Houd het 
voorste deel van het bodemgedeelte in de 
juiste positie vast, zodat u de Hatchbag 
niet te ver omhoog trekt. 

ACHTER PLUS-VERSIES 
Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen 
van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de ACHTER PLUS-VERSIES / VERSIE 
MET GESPLITSTE STOELEN op de website voor meer informatie) 
 



KLITTENBANDVRIENDELIJKE MAT 

 

OP KUNSTSTOF AANBRENGEN 

 

ZIJKANTEN & ACHTERKANT 

• Druk de zijpanelen voorzichtig stevig 
op hun plaats. 

• Het klittenband dat aan de achterkant 
van het paneel is gelast/genaaid, hecht 
zich direct aan de bekleding. 

 

    ZIJKANTEN & ACHTERKANT 

• Druk de zijpanelen voorzichtig stevig 
op hun plaats. 

Met de zelfklevende, lusvormige 
klittenbandbevestigingen kunt u de 
kofferbakbescherming aan de zijkanten van de 
kofferbak vastmaken. 

• Kijk waar op de buitenkant van de 
kofferbakbescherming de 
klittenbandbevestigingen zitten en 
waar aan de binnenkant van de 
kofferbak ze komen te zitten. Dit is 
nodig om de volgende stap te kunnen 
uitvoeren. 

• Breng de zelfklevende, lusvormige 
klittenbandbevestigingen / 
klittenbandstrips uit de set voor 
veelvuldig gebruik op één lijn met 
kunststof / metalen strips en druk ze 
aan. 

Optionele extra’s plaatsen - OPMERKING: 

• Wanneer u een Achter Plus-optie / optie met gesplitste achterstoe-
len toevoegt, ontstaat er bij het neerklappen van de tweede rij stoe-
len een kleine tussenruimte aan de bovenkant en zijkanten van de 
stoelen. De stoelflap of verlenging van de kofferbakbescherming 
bedekt deze tussenruimtes. Zie optionele extra’s. 

• Als u later besluit om een stoelflap, bumperflap of verlenging van 
de kofferbakbescherming aan te schaffen, moet u de klittenband-
strip zelf aan de bescherming bevestigen, omdat de strip niet vast-
genaaid is. 

 



OPTIONELE EXTRA’S 
Onderstaande foto’s zijn mogelijk niet van toepassing op uw 

voertuig 

STOELFLAP 

• De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte 
van de achterstoel en biedt extra bescherming 
tegen hondenspeeksel, enz. 

• De stoelflap kan ook worden gebruikt in 
combinatie met de Achter Plus-optie of de 
optie met gesplitste stoelen. Wanneer de 
achterstoelen zijn achterover, bedekt de 
stoelflap de vrijgekomen tussenruimte aan de 
bovenkant van de achterstoelen. (afb. 3) 

• Zet de hoofdsteunen lager. 

• Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip 
die net onder de bovenkant van de 
achterstoelen aan de kofferbakbescherming is 
genaaid. (afb. 1) 

• Trek de flap daarna over de achterste 
hoofdsteunen en de achterkant van de 
passagiersstoelen. (afb. 2) 

• Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen 
bedekt, waardoor het zicht door de achterruit 
wordt belemmerd, maakt u voorzichtig 
openingen in de flap voor de pootjes van de 
hoofdsteunen. 

ACHTERKLEPBESCHERMING 

• Lijn de achterklepbescherming uit met de 
achterklep en maak de oppervlakken schoon 
waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging 
wordt aangebracht. (afb. 4) 

• Gebruik de zelfklevende 
klittenbandbevestigingen om de 
achterklepbescherming aan de kunststof strip 
te bevestigen. 

BUMPERFLAP 

• De kofferbakbescherming bevestigen 

• Maak de bumperflap vast aan de 
klittenbandstrip aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming. (afb. 5) 

• De bumperflap kan in het voertuig worden 
opgevouwen OF kan losgemaakt en elders 
opgeborgen worden wanneer u de achterklep 
sluit. 

AFB. 1 

AFB. 2 

AFB. 3 

AFB. 4 

AFB. 5 



OPTIONELE EXTRA’S, 

PAGINA 2 
Onderstaande foto’s zijn mogelijk niet van toepassing op uw 

voertuig 

 

BODEMVERLENGING 

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende 
bescherming van de achterstoelen, indien gekocht 
in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 
6). 

• De bodemverlenging is bestemd voor 
bevestiging aan een Achter Plus-
kofferbakbescherming of een bescherming 
voor gesplitste achterstoelen. 

• De verlenging biedt extra bescherming voor 
de achterkant van de voorstoelen en het 
verlengde bodemgedeelte wanneer de 
achterstoelen zijn achterover. 

• De bodemverlenging biedt geen bescherming 
voor de achterportieren. 

 

 

 

 

 

 

 

SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK (alleen voor 

klittenbandvriendelijke bekleding)  

• Wanneer u de kofferbakbescherming van uw 
voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal 
de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom 
als alternatief een ‘set voor veelvuldig gebruik’ 
aan (afb. 7 en 8) 

U vindt de sets voor veelvuldig gebruik op de 
accessoirepagina van uw respectieve model 
onder het kopje “Sets voor veelvuldig gebruik”. 
Deze sets kunnen te allen tijde worden gekocht. 

 

AFB. 6 

AFB. 7 

AFB. 8 


