
 

VERPAKKINGSVEREISTEN 

KOFFERBAKBESCHERMING  

• Minimum van 5 zelfklevende klittenbandbevestigingen 

• 2 x 415mm, 2 x 350mm, 1 x 155mm zelfklevende 
klittenbandbevestiging 

• 6 x ref:121 (plastic/klittenband tab)  

ACHTERKLEPBESCHERMING  

• Minimum van 21 zelfklevende klittenbandbevestigingen 

 

JEEP GRAND CHEROKEE 
2005 tot 2011 
Ons kenmerk: H0480 
 

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

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

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan. 
 

VOORBEREIDINGEN 

• Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden. 

• Zorg ervoor dat alle sjorringen plat liggen en dat de platte kant van de vloer bak naar boven richt. 

DE BASIS AANBRENGEN 

• Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.  

• Gebruik de twee corresponderende zelfklevende klittenbandbevestigingen om de basis te 
bevestigen aan de kunststof achterklepplaat. 

DE VOORKANT AANBRENGEN (met de Hatchbag logo) 

• Breng de klittenband banden rond elk corresponderende hoofdsteunpalen en bevestig terug op 
het overeenkomstige klittenband op de kofferbakbescherming.  

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de twee buitenste 
klittenbandbevestigingen op de kofferbakbescherming te hechten aan de metalen platen aan de 
achterkant van de achterstoelen.  

 

 

 

 

 

 

Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor 

een Bumper flap 



 

Foto B Foto A Foto C 

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

• Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. 

• De banden worden bevestigd aan de chroom vergrendelingsstang van de achterstoelen. 
Foto A + B + C (6 x ref: 121) 

• Aan het achterklepuiteinde: Trek de rubberen afdichting terug. Schuif het kunststof gedeelte van de ref:121 
clip achter het beklede paneel. Het klittenband gedeelte blijft zichtbaar. Zie Foto B. 

• Lijn ze uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en maak vast. 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de rest van de zijpanelen aan de kunststof te 
bevestigen. 

ADDITIONELE STOEL FLAP 

• Verwijder de middelste hoofdsteun en bevestig de flap. Markeer en snij twee gaten voor de hoofdsteunpalen, 
als u deze weer terug wilt plaatsen. Op deze manier wordt uw achteruitzicht niet verminderd. 

ACHTERKLEPBESCHERMING 

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

 

ADDITIONELE AANTEKENINGEN 

OPMERKING OVER DE OPSLAGRUIMTE: 

Foto D: Zorg ervoor dat u de opslag bak van de vloer omdraait, zodat de vloer vlak is. 

 
OPMERKING OVER DE HOOFDSTEUNEN: 

Als de hoofdsteunen niet gemakkelijk omhoog komen: 

• Ontgrendel de achterstoelen om de hoofdsteunen automatisch achterover te leunen. 

• Vergrendel de achterstoelen.  

• Terwijl de hoofdsteunen nog steeds achterover liggen, breng de klittenband banden rond de 
metalen palen en bevestig aan het klittenband op de kofferbakbescherming. 

• Zet de hoofdsteunen handmatig rechtop. 

• Maak deze bevestigingen strak. 

ACHTER PLUS VERSIES 
MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE 

DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT 

ACHTERKLEPBESCHERMING Foto D 


