
VERPAKKINGSVEREISTEN 
 

“VERHOOGD” + “LAGE VLOER” KOFFERBAKBESCHERMING  
Minimum van 9x zelfklevende klittenbandbevestigingen 

ACHTERKLEP BESCHERMING 

Minimum van 21x zelfklevende klittenbandbevestigingen 
 
 
 
 

 

 

VOORBEREIDING 

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

• Plaats de kofferbak bescherming in de kofferbak zodat het bodemgedeelte in positie is. Het 
paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen. 

• Zorg ervoor dat de valse bodem verwijderd is of in de positie dat het beste bij de 
kofferbakbescherming past. 
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  MINI CLUBMAN vanaf 2007 

Ons kenmerk: H0453 
 

Let op; deze foto laat de ‘LAGE VLOER’ versie zien 

 

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het 

zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming 

aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie 

aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto’s. Het is zeer 

waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan. Voordat 

u lusvormig klittenband aanbrengt, moet u de oppervlakken grondig 

schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking 

komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden ‘Intensive 

Tar Remover’ van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg 

siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek. 

Helaas is het niet mogelijk voor ons om deze product te leveren, omdat het niet via 
ons postvervoerder kan worden vervoerd. 

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de 

Hatchbag in die periode niet aan. 

. 
 

Deze foto’s zijn niet specifiek voor uw voertuig 

HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN 

• Zet het bodemgedeelte op zijn plaats. Begin bij de 
achterklep. Het klittenband zal direct hechten aan de 
bekleding. 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om 
het achterpaneel vast te maken aan de 
achterklepplaat. 

• Maak de zelfklevende klittenbandbevestigingen vast aan 
het klittenband op de kofferbakbescherming. Verwijder 
de beschermlaag van het klittenband, zet het paneel op 
de juiste plaats en druk stevig op tab locatie punten om 
maximale hechting aan de structuur te garanderen. 

 
 



 

 

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

• Zet zorgvuldig de zijkanten in de juiste positie.  

• Het klittenband zal direct hechten aan de bekleding 
 
 

 

 

STOEL FLAP 

• Houd er rekening mee de standaard stoel 
flap voor uw voertuig is zoals Foto A: het 
bedekt de hoofdsteunen niet omdat het uw 
zicht door de achterruit zou belemmeren. 

OF 

• Als u een ACHTER PLUS heeft besteld en 
een stoel flap nodig heeft om de 
vrijgekomen delen van de achterstoelen te 
bedekken wanneer ze zijn neergeklapt – 
zie Foto B. U zal ons een email moeten 
sturen met een speciale aanvraag of ons 
moeten vertellen in ‘additionele details’ 
wanneer u bestelt. 

ACHTERKLEPBESCHERMING 

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

 

 

 

HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN 

• Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op 
hoofdsteunen 

• Haal de bandjes rond de pootjes van de 
hoofdsteunen en terug op elkaar.  

• De klittenband gelast aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming zal direct hechten aan de 
bekleding aan de achterkant van de stoelen. 

 
ACHTER PLUS-VERSIES 

• MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE 
BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-
opties op de website voor detailleerde foto’s.) 

 

SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK 

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw 
voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de 
bekleding gaan ‘pluizen’. Wij bieden daarom als 
alternatief een ‘set voor veelvuldig gebruik’ aan. U 
kunt deze set kopen in onze online Factory Shop. 
Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. 

OPTIONELE EXTRA’S 
 

Foto A: STANDAARD stoel flap 

Foto B: SPECIALE AANVRAAG stoel flap 

OF  


